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Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengahdari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) ke Nasional (RPJMN) ke IV tahun IV tahun 2020-2025.2020-2025.

Visi dan misi pembangunan dalam RPJP NasionalVisi dan misi pembangunan dalam RPJP Nasional

menjadi landasan untuk mencapai tujuan darimenjadi landasan untuk mencapai tujuan dari

RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang fokus untukRPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang fokus untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,

maju, adil, dan makmur melalui percepatanmaju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang denganpembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomianmenekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitifyang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

di berbagai wilayah yang didukung oleh SDMdi berbagai wilayah yang didukung oleh SDM

berkualitas dan berdaya saing.berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telahSelain itu, tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah

sejalan dengan Sustainable Development Goalssejalan dengan Sustainable Development Goals

(SDGs) yang dimana sebagian besar dari tujuan(SDGs) yang dimana sebagian besar dari tujuan

global telah tercermin dalam agenda nasional.global telah tercermin dalam agenda nasional.

Keberadaan 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IVKeberadaan 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV

tahun 2020 – 2024 merupakan fokus utama yangtahun 2020 – 2024 merupakan fokus utama yang

diarahkan oleh RPJP Nasional 2005 – 2025 untukdiarahkan oleh RPJP Nasional 2005 – 2025 untuk

mencapai tujuan utama dari periode terakhir darimencapai tujuan utama dari periode terakhir dari

acuan rencana pembangunan nasional.acuan rencana pembangunan nasional.

Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalamSesuai dengan tujuan yang tercantum dalam

alinea keempat Pembukaan UUD 1945, disebutkanalinea keempat Pembukaan UUD 1945, disebutkan

bahwa hakikat pembangunan nasional ialah untukbahwa hakikat pembangunan nasional ialah untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakanmencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan

kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpahkesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah

darah Indonesia, dan membantu melaksanakandarah Indonesia, dan membantu melaksanakan

ketertiban dunia dan perdamaian abadi denganketertiban dunia dan perdamaian abadi dengan

menjadikan Indonesia sebagai negara yangmenjadikan Indonesia sebagai negara yang

merdeka, bersatu, adil dan makmur.merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahunAgenda pembangunan nasional selama 20 tahun

ini telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunanini telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025,Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025,

merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunanmerupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan

secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahapsecara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap

sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuanUndang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan nasional dan keberlanjutan daripembangunan nasional dan keberlanjutan dari

pembangunan sebelumnya.pembangunan sebelumnya.

Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagiPelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi

dalam 4 (empat) tahap perencanaan pembangunandalam 4 (empat) tahap perencanaan pembangunan

dalam periodisasi perencanaan pembangunandalam periodisasi perencanaan pembangunan

jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yangjangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang

dimana saat ini akan memasuki periode terakhirdimana saat ini akan memasuki periode terakhir

Kelembagaan politik dan hukumKelembagaan politik dan hukum

KesejahteraaKesejahteraan masyarakat yang n masyarakat yang terus meningkatterus meningkat

Struktur Perekonomian makin maju dan kokohStruktur Perekonomian makin maju dan kokoh

ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitifditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif

Terwujudnya keanekaragaman hayatiTerwujudnya keanekaragaman hayati
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Tema dan PrioritasTema dan Prioritas

Prioritas RPJMN IV tahun 2020 - 2024Prioritas RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Meningkatkan Kualitas SumberMeningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia yang BerdayaDaya Manusia yang Berdaya
SaingSaing

Membangun Karakter BangsaMembangun Karakter Bangsa

Memperkuat Infrastruktur untukMemperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung PengembanganMendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan DasarEkonomi dan Pelayanan Dasar

Memperkuat KetahananMemperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk PertumbuhanEkonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitasyang Berkualitas

Memperkuat StabilitasMemperkuat Stabilitas
Polhuhankam dan TransformasiPolhuhankam dan Transformasi
Pelayanan PublikPelayanan Publik

Mengembangkan Wilayah untukMengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan danMengurangi Kesenjangan dan
Menjamin PemerataanMenjamin Pemerataan

Membangun Lingkungan Hidup,Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan KetahananMeningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan IklimBencana dan Perubahan Iklim
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Pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaPelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMN) 2015-2019 menghadapiMenengah (RPJMN) 2015-2019 menghadapi

berbagai tantangan peristiwa ekonomi global,berbagai tantangan peristiwa ekonomi global,

seperti krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastianseperti krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastian

kebijakan Amerika Serikat seperti proteksionismekebijakan Amerika Serikat seperti proteksionisme

perdagangan dan kebijakan moneter, prosesperdagangan dan kebijakan moneter, proses

rebalancing ekonomi Tiongkok, dan berakhirnyarebalancing ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya

era commodity boom. Hal tersebut menyebabkanera commodity boom. Hal tersebut menyebabkan

pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdaganganpemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan

dunia pasca krisis keuangan global tahun 2008dunia pasca krisis keuangan global tahun 2008

berjalan lamban.berjalan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetapNamun demikian, perekonomian domestik tetap

tumbuh rata-rata sekitar 5,0 persen per tahuntumbuh rata-rata sekitar 5,0 persen per tahun

sepanjang empat tahun pertama pelaksanaansepanjang empat tahun pertama pelaksanaan

RPJMN (2015-2018), lebih tinggi dibandingkanRPJMN (2015-2018), lebih tinggi dibandingkan

dengan rata-rata negara berkembang dunia sebesardengan rata-rata negara berkembang dunia sebesar

4,5 persen per tahun. Pencapaian tersebut didukung4,5 persen per tahun. Pencapaian tersebut didukung

oleh berbagai kebijakan reformasi struktural, antaraoleh berbagai kebijakan reformasi struktural, antara

lain melalui kebijakan peningkatan iklim investasi,lain melalui kebijakan peningkatan iklim investasi,

perbaikan daya saing industri, perbaikan esiensiperbaikan daya saing industri, perbaikan esiensi

logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisatalogistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata

dan perkuatan daya beli masyarakat.dan perkuatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebutPertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut

didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor.didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor.

Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,3 persenIndustri pengolahan tumbuh rata-rata 4,3 persen

per tahun. Selanjutnya, industri pertanian tumbuhper tahun. Selanjutnya, industri pertanian tumbuh

rata-rata 3,7 persen per tahun di antaranya melaluirata-rata 3,7 persen per tahun di antaranya melalui

perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacuperbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu

produktivitas. Sementara itu, industri jasa mampuproduktivitas. Sementara itu, industri jasa mampu

menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranyamenjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya

industri jasa informasi dan komunikasi dan industriindustri jasa informasi dan komunikasi dan industri

transportasi dan pergudangan yang tumbuhtransportasi dan pergudangan yang tumbuh

masing-masing sebesar 9,2 dan 7,6 persen permasing-masing sebesar 9,2 dan 7,6 persen per

tahun.tahun.

Kerangka Ekonomi Makro 2020-2024Kerangka Ekonomi Makro 2020-2024

Kilas Balik Ekonomi Makro 2015-2019Kilas Balik Ekonomi Makro 2015-2019

Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rataDari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata

5,7 persen per tahun dan merupakan pendorong5,7 persen per tahun dan merupakan pendorong

utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadaputama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap

pertumbuhan investasi utamanya didukung olehpertumbuhan investasi utamanya didukung oleh

perbaikan iklim investasi, infrastruktur dan layananperbaikan iklim investasi, infrastruktur dan layanan

investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tanggainvestasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga

mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Dimampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di

samping itu, konsumsi pemerintah tumbuh rata-ratasamping itu, konsumsi pemerintah tumbuh rata-rata

3,1 persen per tahun di tengah tekanan menurunnya3,1 persen per tahun di tengah tekanan menurunnya

pendapatan negara. Sementara itu, ekspor danpendapatan negara. Sementara itu, ekspor dan

impor barang dan jasa riil tumbuh rata-rata 3,1impor barang dan jasa riil tumbuh rata-rata 3,1

persen per tahun.persen per tahun.

Lebih lanjut, stabilitas makro ekonomi diupayakanLebih lanjut, stabilitas makro ekonomi diupayakan

tetap terjaga yang tercermin dari laju inasi dantetap terjaga yang tercermin dari laju inasi dan

nilai tukar yang terkendali, cadangan devisa yangnilai tukar yang terkendali, cadangan devisa yang

meningkat, dan desit transaksi berjalan yangmeningkat, dan desit transaksi berjalan yang

berada dalam batas aman. Sepanjang 2015-2018,berada dalam batas aman. Sepanjang 2015-2018,

inasi diperkirakan mencapai rata-rata 3,3 perseninasi diperkirakan mencapai rata-rata 3,3 persen

per tahun, atau dalam rentang target. Sementara itu,per tahun, atau dalam rentang target. Sementara itu,

di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan desitdi tengah upaya pengendalian nilai tukar dan desit

transaksi berjalan, kondisi neraca pembayarantransaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran

Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dariIndonesia masih relatif kuat yang tercermin dari

peningkatan cadangan devisa Indonesia daripeningkatan cadangan devisa Indonesia dari

USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD117,2USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD117,2

miliar pada November 2018.miliar pada November 2018.

Di sisi skal, kebijakan tetap diarahkan untukDi sisi skal, kebijakan tetap diarahkan untuk

mendukung pertumbuhan dan menjagamendukung pertumbuhan dan menjaga

stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikanstabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan

kesinambungan skal jangka menengah. Hal inikesinambungan skal jangka menengah. Hal ini

tercermin dari rasio utang yang lebih rendah dari 30tercermin dari rasio utang yang lebih rendah dari 30

persen PDB dan desit anggaran dan keseimbanganpersen PDB dan desit anggaran dan keseimbangan

primer yang terus mengecil dan positif pada tahunprimer yang terus mengecil dan positif pada tahun

2018.2018.
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Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil,Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil,

kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.

Ekspansi perekonomian domestik diperkirakanEkspansi perekonomian domestik diperkirakan

mampu menciptakan tambahan lebih dari 9 jutamampu menciptakan tambahan lebih dari 9 juta

lapangan kerja pada tahun 2015-2018. Tingkatlapangan kerja pada tahun 2015-2018. Tingkat

pengangguran terbuka turun menjadi 5,34 persenpengangguran terbuka turun menjadi 5,34 persen

pada tahun 2018 dari 5,94 persen pada tahun 2014.pada tahun 2018 dari 5,94 persen pada tahun 2014.

Di sisi lain,Di sisi lain, PDB per kapitaPDB per kapita11  terus meningkat dari  terus meningkat dari

USD3.531 pada tahun 2014 menjadiUSD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD 3.920USD 3.920 pada pada

tahun 2018, di ambang batas negara berpendapatantahun 2018, di ambang batas negara berpendapatan

menengah-tinggi. Tingkat kemiskinan diturunkanmenengah-tinggi. Tingkat kemiskinan diturunkan

hingga satu digit (9,82 persen pada tahun 2018)hingga satu digit (9,82 persen pada tahun 2018)

didorong salah satunya melalui efektivitas programdidorong salah satunya melalui efektivitas program

penanggulangan kemiskinan. Rasio gini mengalamipenanggulangan kemiskinan. Rasio gini mengalami

penurunan dari 0,414 pada tahun 2014 menjadipenurunan dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi

0,389 pada tahun 2018, menunjukkan berkurangnya0,389 pada tahun 2018, menunjukkan berkurangnya

ketimpangan pendapatan. Target pembangunanketimpangan pendapatan. Target pembangunan

lainnya yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM),lainnya yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

mengalami peningkatan dari dari 68,9 pada tahunmengalami peningkatan dari dari 68,9 pada tahun

2014 menjadi 71,38 pada tahun 2018.2014 menjadi 71,38 pada tahun 2018.

Gambar 1.1 Pencapaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) 2015-2019Gambar 1.1 Pencapaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) 2015-2019

CAPCAPAIAN KEAIAN KEM 2015-M 2015-20192019

PertumbuhanPertumbuhan
Ekonomi Ekonomi (2015-20(2015-2018)18)

5,5,00
persenpersen

PertumbuhanPertumbuhan
Investasi (2015-2018)Investasi (2015-2018)

5,5,77
persenpersen

PDB Per KapitaPDB Per Kapita
(2018)(2018)
USDUSD

3,9203,920

Tingkat InflasiTingkat Inflasi
(Persen)(Persen)

3,33,3
persenpersen

Tingkat KemiskinanTingkat Kemiskinan
(2018)(2018)

9,829,82
persenpersen

TPTTPT
(2018)(2018)

5,345,34
persenpersen

Rasio GiniRasio Gini
(2018)(2018)

0,3890,389
IPMIPM

71,3871,38
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TTantangan Perekonomian antangan Perekonomian 2020-20242020-2024

Ketidakpastian GlobalKetidakpastian Global

Ke depan, risiko ketidakpastKe depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnaiian masih akan mewarnai

perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhanperkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan

ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akanekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan

cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-

masing diproyeksikanmasing diproyeksikan22 sebesar 3,6 dan 3,8 persen sebesar 3,6 dan 3,8 persen

per tahun. Harga komoditas internasional eksporper tahun. Harga komoditas internasional ekspor

utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderungutama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung

menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapamenurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa

sawit, seiring dengan beralihnya permintaan duniasawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia

ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastianke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian

lainnya yang perlu diantisipasi antara lain peranglainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang

dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanandagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan

normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari ASnormalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS

ke kawasan Eropa.ke kawasan Eropa.

Pertumbuhan Ekonomi yang StagnanPertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhanSelepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan

ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3

persen per tahun. Dalam beberapa tahun terakhirpersen per tahun. Dalam beberapa tahun terakhir

pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderungpertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung

stagnan pada kisaran 5,0 persen. Denganstagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan

tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagitingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi

Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negaraIndonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara

berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalanberpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan

pendapatan per kapita negara peers.pendapatan per kapita negara peers.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkanStagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan

utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendahutamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah

seiring tidak berjalannya transformasi struktural.seiring tidak berjalannya transformasi struktural.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambatAdapun faktor-faktor yang menjadi penghambat

adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih danadalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan

birokrasi yang menghambat; (2) sistem danbirokrasi yang menghambat; (2) sistem dan

besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai;besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai;

(3) kualitas infrastruk(3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutamatur yang masih rendah terutama

konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDMkonektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM

dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasidan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi

sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yangsektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang

dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7)dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7)

keterkaitan hulu-hilir yang lemah.keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Grak 1.1 Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaGrak 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
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Desit Transaksi Berjalan yang MeningkatDesit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahanTidak berkembangnya industri pengolahan

berdampak pada kinerja perdagangan internasionalberdampak pada kinerja perdagangan internasional

Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masihIndonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih

didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasadidominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa

transportasi asing, tidak berbeda dengan periodetransportasi asing, tidak berbeda dengan periode

40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus

menurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadimenurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadi

20,3 persen pada tahun 2017. Akibatnya, Indonesia20,3 persen pada tahun 2017. Akibatnya, Indonesia

masih mengalami desit transaksi berjalan hinggamasih mengalami desit transaksi berjalan hingga

hampir mendekati 3 persen PDB, sementarahampir mendekati 3 persen PDB, sementara

beberapa negara peers sudah mencatatkanbeberapa negara peers sudah mencatatkan

surplus. Di tengah kondisi keuangan global yangsurplus. Di tengah kondisi keuangan global yang

ketat, peningkatan desit transaksi berjalan menjadiketat, peningkatan desit transaksi berjalan menjadi

penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomipenghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi

yang lebih cepat.yang lebih cepat.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi DigitalRevolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industriSaat ini dunia telah memasuki era revolusi industri

4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan

peluang bagi perkembangan perekonomian kepeluang bagi perkembangan perekonomian ke

depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dandepan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan

penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitaspenggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas

ekonomi akan meningkatkan produktivitas danekonomi akan meningkatkan produktivitas dan

esiensi dalam produksi modern, serta memberikanesiensi dalam produksi modern, serta memberikan

kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.

Digital teknologi membantu proses pembangunanDigital teknologi membantu proses pembangunan

di berbagai bidang di antaranya pendidikandi berbagai bidang di antaranya pendidikan

melalui distance learning, pemerintahan melaluimelalui distance learning, pemerintahan melalui

e-government, inklusi keuangan melalui n-tech,e-government, inklusi keuangan melalui n-tech,

dan pengembangan UMKM seiring berkembangnyadan pengembangan UMKM seiring berkembangnya

e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangane-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan

revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkanrevolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan

hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinseyhilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey

memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan dimemperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di

dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesiadunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia

diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yangdiperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang

akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagaiakan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai

aktivitas bisnis dan jual beli berbasis onlineaktivitas bisnis dan jual beli berbasis online

belum dibarengi dengan upaya pengoptimalanbelum dibarengi dengan upaya pengoptimalan

penerimaan negara serta pengawasan kepatuhanpenerimaan negara serta pengawasan kepatuhan

pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal inipajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini

penting mengingat transaksi digital bersifat lintaspenting mengingat transaksi digital bersifat lintas

negara.negara.

IndustryIndustry
4.04.0
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Sasaran Sasaran Ekonomi Ekonomi Makro Makro 2020-20242020-2024

Sasaran Makro PembangunanSasaran Makro Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatPertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat

rata-rata 5,4 – 6,0rata-rata 5,4 – 6,033 persen per tahun yang didorong persen per tahun yang didorong

oleh peningkatan produktivitas, investasi yangoleh peningkatan produktivitas, investasi yang

berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja,berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja,

dan peningkatan kualitas SDM. Dengan targetdan peningkatan kualitas SDM. Dengan target

pertumbuhan ekonomi tersebut, PDB per kapitapertumbuhan ekonomi tersebut, PDB per kapita

diharapkan meningkat menjadi USD5.907 – 6.206diharapkan meningkat menjadi USD5.907 – 6.206

per kapita pada tahun 2024.per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitasSelain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas

harga tetap menjadi prioritas. Tingkat inasiharga tetap menjadi prioritas. Tingkat inasi

ditargetkan sebesar 3,0 ± 1 persen sepanjang 2020ditargetkan sebesar 3,0 ± 1 persen sepanjang 2020

– 2024.– 2024.

Kondisi makro tersebut berdampak padaKondisi makro tersebut berdampak pada

peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkatpeningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat

kemiskinan dan tingkat pengangguran terbukakemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka

diharapkan menurun menjadi 6,8 – 7,5 persen dandiharapkan menurun menjadi 6,8 – 7,5 persen dan

4,0 – 4,6 persen pada tahun 2024. Tingkat rasio gini4,0 – 4,6 persen pada tahun 2024. Tingkat rasio gini

menurun menjadi 0,370 – 0,374 pada tahun 2024.menurun menjadi 0,370 – 0,374 pada tahun 2024.

Sementara IPM diharapkan meningkat menjadiSementara IPM diharapkan meningkat menjadi

75,35 pada tahun 2024, yang mengindikasikan75,35 pada tahun 2024, yang mengindikasikan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yangUntuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikanberkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan

transformasi struktural menjadi salah satu kuncitransformasi struktural menjadi salah satu kunci

Gambar 1.2 Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024Gambar 1.2 Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024
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utama. Perbaikan transformasi struktural utamanyautama. Perbaikan transformasi struktural utamanya

didorong oleh revitalisasi industri pengolahan,didorong oleh revitalisasi industri pengolahan,

dengan tetap mendorong perkembangan sektordengan tetap mendorong perkembangan sektor

Grafik 1.2 Pertumbuhan EkonomiGrafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi

lain melalui modernisasi pertanian, hilirasilain melalui modernisasi pertanian, hilirasi

pertambangan, pembangunan infrastruktur yangpertambangan, pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Gambar 1.3 Sasaran PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan KesejahteraanGambar 1.3 Sasaran PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan
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Memperkuat Permintaan DomestikMemperkuat Permintaan Domestik

Dari sisi Dari sisi permintaapermintaan domestik, konsumsi masyarakatn domestik, konsumsi masyarakat

(rumah tangga dan LNPRT) diharapkan akan tumbuh(rumah tangga dan LNPRT) diharapkan akan tumbuh

rata-rata 5,21 – 5,37 persen per tahun. Peningkatanrata-rata 5,21 – 5,37 persen per tahun. Peningkatan

konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatankonsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan

pendapatan masyarat seiring dengan penciptaanpendapatan masyarat seiring dengan penciptaan

lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik,lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik,

stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintahstabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah

yang lebih tetap sasaran.yang lebih tetap sasaran.

Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,03 –Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,03 –

4,81 persen per tahun didukung oleh peningkatan4,81 persen per tahun didukung oleh peningkatan

belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer kebelanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke

daerah, seiring dengan peningkatan pendapatandaerah, seiring dengan peningkatan pendapatan

negara, terutama penerimaan perpajakan.negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama akanEkspansi perekonomian 2020-2024 terutama akan

didorong oleh peningkatan investasi (pembentukandidorong oleh peningkatan investasi (pembentukan

modal tetap bruto) yang tumbuh 7,45 – 8,27 persenmodal tetap bruto) yang tumbuh 7,45 – 8,27 persen

per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasiper tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi

swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorongswasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong

melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasimelalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi

dan harmonisasi peraturan perizinan, termasukdan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk

meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkatmeningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat

73 pada tahun 2018 menjadi menuju peringkat73 pada tahun 2018 menjadi menuju peringkat

40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga

didorong oleh peningkatan investasi pemerintah,didorong oleh peningkatan investasi pemerintah,

termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur.termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur.

Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stokHal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok

infrastruktur menjadi 47,7 persen PDB dan belanjainfrastruktur menjadi 47,7 persen PDB dan belanja

modal menjadi 1,9 – 2,2 persen pada tahunmodal menjadi 1,9 – 2,2 persen pada tahun

2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada

peningkatan produktivitas, yang akan mendorongpeningkatan produktivitas, yang akan mendorong

peningkatapeningkatan n esiensi investasi.esiensi investasi.

Gambar 1.4 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan DomestikGambar 1.4 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan Domestik
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PDB)PDB)

6,0-6,66,0-6,6

TPT 2024TPT 2024
(Persen)(Persen)

4,0-4,64,0-4,6

Rasio PajakRasio Pajak
2020-20242020-2024

(Rata-rata, Persen(Rata-rata, Persen
PDB)PDB)

 12,0-13,0 12,0-13,0

Belanja PemerintahBelanja Pemerintah
Pusat 2020-204Pusat 2020-204

(Rata-rata, Persen(Rata-rata, Persen
PDB)PDB)

10,0-10,410,0-10,4

Share PMA/PMDN 2024Share PMA/PMDN 2024
thd Investasi (Persen)thd Investasi (Persen)

15,0-15,515,0-15,5

Stok InfrastrukturStok Infrastruktur
20242024

(Persen PDB) –(Persen PDB) –
skenario sedangskenario sedang

47,747,7

Belanja Modal 2020-204Belanja Modal 2020-204
(Rata-rata, Persen PDB)(Rata-rata, Persen PDB)

1,9-2,21,9-2,2
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Diversikasi Ekspor dan Stabilitas EksternalDiversikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Secara keseluruhan,Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasaekspor barang dan jasa

tumbuh rata-rata 7,36 – 8,30 persen per tahun.tumbuh rata-rata 7,36 – 8,30 persen per tahun.

Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akanPeningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan

didukung oleh revitalisasi industri pengolahandidukung oleh revitalisasi industri pengolahan

yang mendorong diversikasi produk ekspor non-yang mendorong diversikasi produk ekspor non-

komoditas, dan mengurangi ketergantungan impor.komoditas, dan mengurangi ketergantungan impor.

Peningkatan juga akan didorong oleh peningkatanPeningkatan juga akan didorong oleh peningkatan

ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melaluiekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui

pengembangan sektor pariwisata. Sementarapengembangan sektor pariwisata. Sementara imporimpor

barang dan jasabarang dan jasa  tumbuh rata 7,99 – 8,53 persen  tumbuh rata 7,99 – 8,53 persen

tahun didorong oleh peningkatan permintaantahun didorong oleh peningkatan permintaan

domestik, terutama investasi.domestik, terutama investasi.

Kinerja perdagangan internasional yang membaikKinerja perdagangan internasional yang membaik

akan mendorong penguatan stabilitas eksternal,akan mendorong penguatan stabilitas eksternal,

yang ditandai dengan perbaikan desit transaksiyang ditandai dengan perbaikan desit transaksi

berjalan menjadi 2,5 - 1,7 persen PDB danberjalan menjadi 2,5 - 1,7 persen PDB dan

peningkatan cadangan devisa menjadi USD147,8 –peningkatan cadangan devisa menjadi USD147,8 –

171,7 miliar pada tahun 2024.171,7 miliar pada tahun 2024.

Gambar 1.5 Gambar 1.5 Sasaran PDB Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Sisi Pengeluaran: DiversifikasDiversifikasi Ekspor i Ekspor dan Stabilitas Eksternaldan Stabilitas Eksternal

Kontribusi net ekspor diharapkan menuju positif, didukung oleh revitalisasi sektor industri pengolahan yang Kontribusi net ekspor diharapkan menuju positif, didukung oleh revitalisasi sektor industri pengolahan yang mendorongmendorong

diversifikasi produk ekspor dan ketergantungan terhadap impor. Peningkatan ekspor juga didukung olehdiversifikasi produk ekspor dan ketergantungan terhadap impor. Peningkatan ekspor juga didukung oleh

pengembangan sektor pariwisatapengembangan sektor pariwisata

Share IndustriShare Industri
Manufaktur 2024Manufaktur 2024

(Persen PDB)(Persen PDB)

EKSPOR BARANG DAN JASAEKSPOR BARANG DAN JASA

7,36 – 8,307,36 – 8,303,13,1

IMPOR BARANG DAN JASARIMPOR BARANG DAN JASAR

7,99 – 8,537,99 – 8,533,13,1

20,1 - 21,220,1 - 21,2

Jumlah WismanJumlah Wisman
20242024

(Juta Orang)(Juta Orang)

26,0 - 30,026,0 - 30,0

Pertumbuhan IndustriPertumbuhan Industri
Manufaktur Non MigasManufaktur Non Migas

2020-2024 (Rata-Rata, Persen)2020-2024 (Rata-Rata, Persen)

5,8 - 75,8 - 7,4,4

Cadangan DevisaCadangan Devisa

20242024
(USD Miliar)(USD Miliar)

Defisit TransaksiDefisit Transaksi

Berjalan 2024Berjalan 2024
(Persen PDB)(Persen PDB)

147147,8 ,8 - - 171,7 171,7 2,5 2,5 - - 1,71,7

Devisa PariwisataDevisa Pariwisata
20242024

(USD miliar)(USD miliar)

 31,2 - 40,5 31,2 - 40,5

Pertumbuhan Ekspor Non MigasPertumbuhan Ekspor Non Migas
2020-2024 (Rata-Rata, Persen)2020-2024 (Rata-Rata, Persen)

11,1 - 12,811,1 - 12,8

Share EksporShare Ekspor
Manufaktur thdManufaktur thd

Total Ekspor 2024Total Ekspor 2024

(Persen)(Persen)

59,6 - 68,459,6 - 68,4

STABILITAS EKSTERNAL YANG KUATSTABILITAS EKSTERNAL YANG KUAT

Keterangan:Keterangan:
Rata-rata pertumbuhan (Persen)Rata-rata pertumbuhan (Persen)

2020-20242020-2024
(rendah tinggi)(rendah tinggi)

2015-20182015-2018
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Menjaga Kesinambungan FiskalMenjaga Kesinambungan Fiskal

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBNPemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN

yang sehat dengan tetap memberikan doronganyang sehat dengan tetap memberikan dorongan

stimulus terhadap perekonomian. Pendapatanstimulus terhadap perekonomian. Pendapatan

negara ditargetkan meningkat menjadi rata-ratanegara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata

13,8 – 15,0 persen PDB per tahun, dengan rasio13,8 – 15,0 persen PDB per tahun, dengan rasio

perpajakan mencapai rata-rata 12,0 – 13,0 persenperpajakan mencapai rata-rata 12,0 – 13,0 persen

PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikanPDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan

yang bersifat berkelanjutan baik dari sisi yang bersifat berkelanjutan baik dari sisi administraadministrasisi

maupun kebijakan. Dari sisi administrasi, akanmaupun kebijakan. Dari sisi administrasi, akan

terus dilakukan pembaruan sistem administrasiterus dilakukan pembaruan sistem administrasi

perpajakan sebagai upaya perbaikan basis dataperpajakan sebagai upaya perbaikan basis data

perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dariperpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari

sisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukansisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukan

penggalian potensi penerimaan, antara lain potensipenggalian potensi penerimaan, antara lain potensi

yang berasal dari aktivitas jasa yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negaradigital lintas negara

dan ekstensikasi barang kena cukai. Adapun,dan ekstensikasi barang kena cukai. Adapun,

kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakankebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan

perpajakan sebagai instrumen pendorong investasiperpajakan sebagai instrumen pendorong investasi

melalui penyediaan insentif skal yang mendukungmelalui penyediaan insentif skal yang mendukung

aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industriaktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri

manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Dorongan stimulus terhadap perekonomian lainnyaDorongan stimulus terhadap perekonomian lainnya

juga dilakukan dengan penajaman belanja negara.juga dilakukan dengan penajaman belanja negara.

Total belanja negara akan mencapai rata-rata 16,0Total belanja negara akan mencapai rata-rata 16,0

– 17,1 persen PDB per tahun, dengan belanja– 17,1 persen PDB per tahun, dengan belanja

pemerintah pusat mencapai rata-rata 10,0 – 10,4pemerintah pusat mencapai rata-rata 10,0 – 10,4

persen PDB per tahun dan TKDD sebesar 6,0 – 6,6persen PDB per tahun dan TKDD sebesar 6,0 – 6,6

persen PDB. Desit akan dijaga di bawah bataspersen PDB. Desit akan dijaga di bawah batas

yang diperbolehkan undang-undang menjadi rata-yang diperbolehkan undang-undang menjadi rata-

rata (2,2) – (2,0) persen PDB per tahun denganrata (2,2) – (2,0) persen PDB per tahun dengan

keseimbangan primer yang mendekati nol, sebesarkeseimbangan primer yang mendekati nol, sebesar

rata-rata (0,5) – (0,3) persen PDB per tahun. Denganrata-rata (0,5) – (0,3) persen PDB per tahun. Dengan

komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga dikomposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di

bawah 30 persen PDB.bawah 30 persen PDB.

Gambar 1.6 Proyeksi Postur APBN 2020-2024Gambar 1.6 Proyeksi Postur APBN 2020-2024

MOBILISASIMOBILISASI

PENDAPATAN NEGARAPENDAPATAN NEGARA

PENAJAMAN BELANJAPENAJAMAN BELANJA

NEGARANEGARA
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

PNBP HibahPNBP Hibah

12,0-13,0% PDB12,0-13,0% PDB
(Rp 2.551,5 –(Rp 2.551,5 –

2.807,9 T)2.807,9 T)

13,8 – 15,0% PDB13,8 – 15,0% PDB
(Rp 2.927,7 –(Rp 2.927,7 –

3.237,3 T)3.237,3 T)

16,0 – 17,1% PDB16,0 – 17,1% PDB
(Rp 3.390,2 –(Rp 3.390,2 –

3.662,6 T)3.662,6 T)

(2,2) – (2,0)% PDB(2,2) – (2,0)% PDB
(Rp (462,5) –(Rp (462,5) –

(425,3) T)(425,3) T)

1,8-2,0% PDB1,8-2,0% PDB
(Rp 373,6 –(Rp 373,6 –
 426,7 T) 426,7 T)

0-0% PDB0-0% PDB
(Rp 2,7 – 2,7 T)(Rp 2,7 – 2,7 T)

BelanjaBelanja
PemerintahPemerintah

PusatPusat

Transfer keTransfer ke
Daerah danDaerah dan
Dana DesaDana Desa

PenerimaanPenerimaan
PerpajakanPerpajakan

PrimaryPrimary
BalanceBalance

DefisitDefisit

Belanja Belanja K/L K/L Belanja Belanja Non Non K/L K/L Rasio Rasio UtangUtang

5,6–6,0% PDB5,6–6,0% PDB
(Rp 1.185,2 –(Rp 1.185,2 –

1.299,6 T)1.299,6 T)

4,4 - 4.4% PDB4,4 - 4.4% PDB
(Rp 924,6 –(Rp 924,6 –

935,5 T)935,5 T)

29,6 – 28,8% PDB29,6 – 28,8% PDB

10,0-10,4% PDB10,0-10,4% PDB
(Rp 2.109,8 –(Rp 2.109,8 –

2.235,1 T)2.235,1 T)

6,0-6,6% PDB6,0-6,6% PDB
(Rp 1.280,4 –(Rp 1.280,4 –

1.427,5 T)1.427,5 T)

(0,5) - (0,3) % PDB(0,5) - (0,3) % PDB
(Rp (95,7) –(Rp (95,7) –

(62,1) T)(62,1) T)

(2,2) – (2,0) % PDB(2,2) – (2,0) % PDB
(Rp (462,5) –(Rp (462,5) –

(425,3) T)(425,3) T)
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Menjaga Stabilitas InasiMenjaga Stabilitas Inasi

Laju inasi yang rendah dan stabil diharapkanLaju inasi yang rendah dan stabil diharapkan

dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsidapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi

masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasimasyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintahpertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah

dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjagadan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga

tren penurunan laju inasi rendah dan stabil dalamtren penurunan laju inasi rendah dan stabil dalam

jangka menengah.jangka menengah.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakanDalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan

pengendalian inasi diarahkan untuk: (i)pengendalian inasi diarahkan untuk: (i)

Meningkatkan produktivitas terutama pasca panenMeningkatkan produktivitas terutama pasca panen

dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintahdan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah

(CPP); (ii) Menurunkan rata-rata inasi dan(CPP); (ii) Menurunkan rata-rata inasi dan

volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis;volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis;

(iii) Menurunkan disparitas harga antardaerah(iii) Menurunkan disparitas harga antardaerah

dengan rata-rata harga nasional, serta menurunkandengan rata-rata harga nasional, serta menurunkan

disparitas harga antarwaktu; (iv) Menjangkardisparitas harga antarwaktu; (iv) Menjangkar

ekspektasi inasi dalam sasaran yang ditetapkan;ekspektasi inasi dalam sasaran yang ditetapkan;

serta (iv) Meningkatkan kualitas statistik.serta (iv) Meningkatkan kualitas statistik.

Mengurangi Ketimpangan WilayahMengurangi Ketimpangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkanPertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan

berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomiberjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi

nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkannasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan

dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional,dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional,

dengan tetap memperhatikan keunggulan dandengan tetap memperhatikan keunggulan dan

permasalahan yang unik dengan karakteristikpermasalahan yang unik dengan karakteristik

wilayah masing-masing.wilayah masing-masing.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepanDalam kurun waktu lima tahun kedepan

pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat padapertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada

jawa dan sumatera. Wilayah di luar Jawa danjawa dan sumatera. Wilayah di luar Jawa dan

Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusatSumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat

pertumbuhan ekonomi baru.pertumbuhan ekonomi baru.

Gambar 1.7 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per WilayahGambar 1.7 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per Wilayah

2020: 5,522020: 5,52

2024: 6,152024: 6,15

JAWA & BALIJAWA & BALI

2020: 4,562020: 4,56

2024: 5,212024: 5,21

NUSA TENGGARANUSA TENGGARA

2020: 4,242020: 4,24

2024: 5,092024: 5,09

KALIMANTANKALIMANTAN

2020: 6,642020: 6,64

2024: 6,912024: 6,91

SULAWESISULAWESI

2020: 6,092020: 6,09

2024: 6,002024: 6,00

MALUKUMALUKU

2020: 5,612020: 5,61

2024: 6,042024: 6,04

PAPUAPAPUA

2020: 5,052020: 5,05

2024: 6,192024: 6,19

SUMATERASUMATERA
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Kebutuhan Investasi dan PembiayaanKebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomiUntuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi

rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkanrata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkan

investasi sebesar Rp37.795,6 - 38.421,1 triliuninvestasi sebesar Rp37.795,6 - 38.421,1 triliun

sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhansepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan

tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbangtersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang

masing-masing sebesar 11,2 – 13,6 persen dan 7,0masing-masing sebesar 11,2 – 13,6 persen dan 7,0

– 6,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh– 6,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh

masyarakamasyarakat atau t atau swasta.swasta.

Untuk membiayai kebutuhan investasi tahun 2020Untuk membiayai kebutuhan investasi tahun 2020

– 2024, dibutuhkan upaya pendalaman pasar– 2024, dibutuhkan upaya pendalaman pasar

keuangan, terutama non perbankan, peningkatankeuangan, terutama non perbankan, peningkatan

akses jasa keuangan (inklusi keuangan), danakses jasa keuangan (inklusi keuangan), dan

optimalisasi alternatif pembiyaan.optimalisasi alternatif pembiyaan.

Pertumbuhan Ekonomi BerwawasanPertumbuhan Ekonomi Berwawasan
LingkunganLingkungan

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalahAspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah

aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnyaaspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya

daya dukung lingkungan dapat berdampak negatifdaya dukung lingkungan dapat berdampak negatif

terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi.terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya pembangunan ke depan harusOleh karenanya pembangunan ke depan harus

diarahkan untuk mempertahankan keseimbangandiarahkan untuk mempertahankan keseimbangan

antara antara pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, ekonomi, target target penurunanpenurunan

dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukungdan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung

SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masaSDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa

yang akan datang.yang akan datang.
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Berdasarkan situasi perekonomian global yangBerdasarkan situasi perekonomian global yang

mengalami stagnansi, salah satu tantanganmengalami stagnansi, salah satu tantangan

utama pembangunan di Indonesia ialah kondisiutama pembangunan di Indonesia ialah kondisi

pembiayaan. Pembiayaan yang terbatas untukpembiayaan. Pembiayaan yang terbatas untuk

pembangunan mengharuskan untuk mencaripembangunan mengharuskan untuk mencari

sumber-sumber pembiayaan lain yang bersifat tidaksumber-sumber pembiayaan lain yang bersifat tidak

konvensional dan sebagai basis dalam menentukankonvensional dan sebagai basis dalam menentukan

prioritas pembangunan yang perlu dibiayai.Namprioritas pembangunan yang perlu dibiayai.Nam

verum, sectati ncipid quatiatas moluptatempeMentverum, sectati ncipid quatiatas moluptatempeMent

eius.eius.

Nimagni moleni ad explaut re volupic ietureperum,Nimagni moleni ad explaut re volupic ietureperum,

si ute peres volupti culluptaquid est ea dolorecessi ute peres volupti culluptaquid est ea doloreces

dolorest qui iur, eos eos et ant millest, conse nemdolorest qui iur, eos eos et ant millest, conse nem

exerumq uident derum quodipisquae nonsecumexerumq uident derum quodipisquae nonsecum

in et liquam as vereptias aut molum faces cone siin et liquam as vereptias aut molum faces cone si

aribusapera si blaboru ptatibea provit voluptibeataribusapera si blaboru ptatibea provit voluptibeat

ofcium aliquia sae autat moluptatur re od quasofcium aliquia sae autat moluptatur re od quas

et et, sit labo. Gentus et laborio restio ofcat exet et, sit labo. Gentus et laborio restio ofcat ex

estist re, ex expernam, omnihil escienes rendesedestist re, ex expernam, omnihil escienes rendesed

earchil lacilit isquati orepremperia se et odi is eatiearchil lacilit isquati orepremperia se et odi is eati

ulparumquas molupta ecestiis sit, tem etur? Ihicitulparumquas molupta ecestiis sit, tem etur? Ihicit

et optiur, omniminum quiate voluptas doluptur,et optiur, omniminum quiate voluptas doluptur,

totatempor as ditatustiant liquatio. Namus dolor alittotatempor as ditatustiant liquatio. Namus dolor alit

explabo reperrumqui sit excest el et lautem. In rae.explabo reperrumqui sit excest el et lautem. In rae.

Etum que mi, ulluptae ex estis Etum que mi, ulluptae ex estis ent.ent.

Il endebis ut optae accum fuga. Hillabo. OccaeIl endebis ut optae accum fuga. Hillabo. Occae

neceprehenis vel eriaeperem dolupid quos etur asinneceprehenis vel eriaeperem dolupid quos etur asin

ereprati consedici voluptiis deles esequiamusamereprati consedici voluptiis deles esequiamusam

facestion estis volutat alitate nem erchitibus dolesfacestion estis volutat alitate nem erchitibus doles

ut ratur, ommod mostem nesti dolupta quatur atumut ratur, ommod mostem nesti dolupta quatur atum

rero est, sitibus exceptum re nullab int ut expelecrero est, sitibus exceptum re nullab int ut expelec

aboreicia deliqui blacerio. Namus repreruptat adisaboreicia deliqui blacerio. Namus repreruptat adis

modi utem dolut volum nist, sinctur? Qui dolor as etmodi utem dolut volum nist, sinctur? Qui dolor as et

labor mod quatemporem estrum re verehen ditatintlabor mod quatemporem estrum re verehen ditatint

aut la volenis simusan disquat urerati aestor sum, asaut la volenis simusan disquat urerati aestor sum, as

si doluptatiam quunt moluptu rerovit quias simaionesi doluptatiam quunt moluptu rerovit quias simaione

rempor audae lati ommodition evelest ionsendenerempor audae lati ommodition evelest ionsendene

Kaidah PembangunanKaidah Pembangunan

essuntibus earitibearum nam qui bea naturibus,essuntibus earitibearum nam qui bea naturibus,

nus, tempore rernat eum eum eium ea nobitaturnus, tempore rernat eum eum eium ea nobitatur

sin enemossi consera tistiatur abor sin rem vidsin enemossi consera tistiatur abor sin rem vid

mint am et facestibus sae nus mos conse que autmint am et facestibus sae nus mos conse que aut

eosandi taspicium se dolor autempellab illaborroreosandi taspicium se dolor autempellab illaborror

soloritam, voluptatur arundunt fuga. Et reium essoloritam, voluptatur arundunt fuga. Et reium es

exeri cus eaquiati omnis ex est voluptas doluptatiaexeri cus eaquiati omnis ex est voluptas doluptatia

am explique voluptaquid excestio eos endistemquiam explique voluptaquid excestio eos endistemqui

ut aut accusci odis eium etur apeliqui resecaeut aut accusci odis eium etur apeliqui resecae

periat odiam que corpore nullabo. Exerspi cillatent,periat odiam que corpore nullabo. Exerspi cillatent,

sinumquiamus sinvendebis que millab ilitemquosamsinumquiamus sinvendebis que millab ilitemquosam

et, ut voluptat alia apeleseque coresequi audaeet, ut voluptat alia apeleseque coresequi audae

conem incim accum et qui as vendi dolut prae vidustconem incim accum et qui as vendi dolut prae vidust

ut qui omnis alicia ipsumqui doluptatio.ut qui omnis alicia ipsumqui doluptatio.

Ut voluptature doluptat vidunt volendi vollit lautUt voluptature doluptat vidunt volendi vollit laut

arcienis et quossitis ipsunte necte comnihillantarcienis et quossitis ipsunte necte comnihillant

alicia num quam qui re coribusciis il et laboriatius utalicia num quam qui re coribusciis il et laboriatius ut

eossitiis ellab in eturibus, am, ipsam, tem ne sam quieossitiis ellab in eturibus, am, ipsam, tem ne sam qui

sit et a sed modio. Namenis as doluptatquat quamsit et a sed modio. Namenis as doluptatquat quam

utate sendelendi reprate netur, susa autem adianihilutate sendelendi reprate netur, susa autem adianihil

molupta dento etur soloriae. Ut imo berepudi volorromolupta dento etur soloriae. Ut imo berepudi volorro

cusam, sequia plibus eum imi, tendae sequi nitatur?cusam, sequia plibus eum imi, tendae sequi nitatur?

Qui con nobitatessi doluptat.Qui con nobitatessi doluptat.

Adi tessus por aut que re vernate pliquis quo quiaspeAdi tessus por aut que re vernate pliquis quo quiaspe

pa nam eles maio cone re, ommodis dolesedpa nam eles maio cone re, ommodis dolesed

ea nulparunt et et et hil illoris et volorum veliqueea nulparunt et et et hil illoris et volorum velique

voloresti to debit pe qui nihitin excesed eaquiat posvoloresti to debit pe qui nihitin excesed eaquiat pos

dolores eum es quia ab in et latque dolupta poreiur,dolores eum es quia ab in et latque dolupta poreiur,

sitium quist, accust re nus pores excepud ipsantsitium quist, accust re nus pores excepud ipsant

atur, voluptam estotas explabo. Et ped et accusti teatur, voluptam estotas explabo. Et ped et accusti te

sit, eos nim que nis et ommoluptae eum quia suntosit, eos nim que nis et ommoluptae eum quia sunto

illorem vel molutem volores totatur sitat a nientotatillorem vel molutem volores totatur sitat a nientotat

que pra archill iberchi listia quiatenis dis pelliqui autque pra archill iberchi listia quiatenis dis pelliqui aut

odias pora coneces venemqui aut quae necatia saodias pora coneces venemqui aut quae necatia sa

veliae. Nequo voluptatur? Quiativeliae. Nequo voluptatur? Quiati
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Fokus Pembangunan & Fokus Pembangunan & PengarusutamPengarusutamaanaan

Ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang akanDitengah kondisi ekonomi Indonesia yang akan

menuju negara berpenghasilan menengah-atasmenuju negara berpenghasilan menengah-atas

dalam lima tahun mendatang, penentuan prioritasdalam lima tahun mendatang, penentuan prioritas

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan perlupembangunan yang inklusif dan berkelanjutan perlu

di tetapkan.di tetapkan. Mainstreaming Mainstreaming   pun berfungsi sebagai  pun berfungsi sebagai

katalis dalam menujukatalis dalam menuju outcomes outcomes  dari pembangunan dari pembangunan

yang telah tertuang di RPJMN IV tahun 2020 – 2024.yang telah tertuang di RPJMN IV tahun 2020 – 2024.

Hal ini diperlukan mengingat untuk terus menjagaHal ini diperlukan mengingat untuk terus menjaga

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionaldan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

juga harus tetap memperhatikan daya dukungjuga harus tetap memperhatikan daya dukung

lingkungan dan kualitas sumber daya manusia.lingkungan dan kualitas sumber daya manusia.

Prioritas PembangunanPrioritas Pembangunan

Dalam RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telahDalam RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah

diidentikdiidentikasi 7 asi 7 (tujuh) (tujuh) prioritas pembangunan prioritas pembangunan untukuntuk

mencapai tujuan dan target pembangunan.mencapai tujuan dan target pembangunan.

Pengarustamaan (Pengarustamaan (Mainstreaming Mainstreaming ))

Untuk mempercepat pencapaian targetUntuk mempercepat pencapaian target

pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 -pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 -

2024 telah ditetapkan 5 (lima) pengarustamaan2024 telah ditetapkan 5 (lima) pengarustamaan

((mainstreaming mainstreaming ) sebagai bentuk pendekatan) sebagai bentuk pendekatan

inovatif yang akan menjadi katalis pembangunaninovatif yang akan menjadi katalis pembangunan

nasional yang berkeadilan dan adaptif.nasional yang berkeadilan dan adaptif.

Kelima pengarustamaan (Kelima pengarustamaan (mainstreaming mainstreaming ))

memiliki peran yang vital dalammemiliki peran yang vital dalam

pembangunan nasional dengan tetappembangunan nasional dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkunganmemperhatikan kelestarian lingkungan

serta partisipasi dari masyarakat. Selainserta partisipasi dari masyarakat. Selain

mempercepat dalam mencapai target-targetmempercepat dalam mencapai target-target

dari fokus pembangunan, mainstreamingdari fokus pembangunan, mainstreaming

juga bertujuan untuk memberikan aksesjuga bertujuan untuk memberikan akses

pembangunan yang merata dan adil denganpembangunan yang merata dan adil dengan

meningkatkan esiensi tata kelola dan jugameningkatkan esiensi tata kelola dan juga

adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.

Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untukHal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk

mencapai tujuan global.mencapai tujuan global.
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Prioritas RPJMN IV 2020-2024Prioritas RPJMN IV 2020-2024

Manusia merupakan modalManusia merupakan modal
utama pembangunan na-utama pembangunan na-
sional untuk menuju pem-sional untuk menuju pem-
bangunan yang inklusif danbangunan yang inklusif dan
merata di seluruh wilayah.merata di seluruh wilayah.

Pemerintah IndonesiaPemerintah Indonesia
berkomitmen untukberkomitmen untuk
meningkatkan kualitas danmeningkatkan kualitas dan
daya saing SDM yaitu sumberdaya saing SDM yaitu sumber
daya manusia yang sehatdaya manusia yang sehat
dan cerdas, adaptif, inovatif,dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil, dan berkarakter,terampil, dan berkarakter,
melalui pemenuhan layananmelalui pemenuhan layanan
dasar, perlindungan sosialdasar, perlindungan sosial
bagi seluruh penduduk,bagi seluruh penduduk,
peningkatan produktivitas danpeningkatan produktivitas dan
daya saing, dan penguatandaya saing, dan penguatan
karakter.karakter.

MewujudkanMewujudkan
PembangunaPembangunan n ManusiaManusia

yang Berkualitas danyang Berkualitas dan
Berdaya SaingBerdaya Saing

Mengembangkan WilayahMengembangkan Wilayah
untuk Mengurangiuntuk Mengurangi

Kesenjangan &Kesenjangan &
MenjaminMenjamin

PemerataanPemerataan

Memperkuat Ketah-Memperkuat Ketah-
anan Ekonomi untukanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yangPertumbuhan yang

BerkualitasBerkualitas

Pengembangan wilayahPengembangan wilayah
ditujukan untuk ditujukan untuk meningkatmeningkat--
kan pertumbuhan ekonomikan pertumbuhan ekonomi
dan pemenuhan pelayanandan pemenuhan pelayanan

dasar dengan memperhatikandasar dengan memperhatikan
harmonisasi antara rencanaharmonisasi antara rencana
pembangunan dengan pe-pembangunan dengan pe-

manfaatan ruang.manfaatan ruang.

Pengembangan wilayahPengembangan wilayah
yang mampu menciptakanyang mampu menciptakan
kesinambungan dankesinambungan dan
keberlanjutan ini dapatkeberlanjutan ini dapat
dilakukan melalui:dilakukan melalui:
1) 1) Pengembangan Pengembangan sektor/ sektor/ 

komoditas/kegiatankomoditas/kegiatan
unggulan daerah,unggulan daerah,

2) Di2) Distribusi stribusi pusat-pusatpusat-pusat
pertumbuhan (PKW) kepertumbuhan (PKW) ke
wilayah belum berkembang,wilayah belum berkembang,

3) 3) Peningkatan daya Peningkatan daya saingsaing
wilayah yang inklusif,wilayah yang inklusif,

4) 4) Memperkuat Memperkuat kemampuankemampuan
sdm sdm dan dan iptek iptek berbasisberbasis
kewilayahan dalamkewilayahan dalam
mendukung ekonomimendukung ekonomi
unggulan daerah, sertaunggulan daerah, serta

5) 5) Meningkatkan IPM Meningkatkan IPM melaluimelalui
pemenuhan pelayananpemenuhan pelayanan
dasar secara merata.dasar secara merata.

Peningkatan inovasi danPeningkatan inovasi dan
kualitas Investasi merupa-kualitas Investasi merupa-
kan modal utama untukkan modal utama untuk

mendorong pertumbuhanmendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi,ekonomi yang lebih tinggi,
berkelanjutan dan mense-berkelanjutan dan mense-
 jahter jahterakan secaakan secara adil dra adil danan

merata.merata.

Pembangunan ekonomi akanPembangunan ekonomi akan
dipacu untuk tumbuh lebihdipacu untuk tumbuh lebih
tinggi, inklusif dan berdayatinggi, inklusif dan berdaya
saing melalui:saing melalui:
1) 1) Pengelolaan sumber Pengelolaan sumber dayadaya

ekonomi yang mencakupekonomi yang mencakup
pemenuhan pangan danpemenuhan pangan dan
pertanian serta pengelolaanpertanian serta pengelolaan
kelautan, sumber daya air,kelautan, sumber daya air,
sumber daya energi, sertasumber daya energi, serta
kehutanan; dankehutanan; dan

2) 2) Akselerasi Akselerasi peningkatanpeningkatan
nilai tambah agro-sherynilai tambah agro-shery
industry, industry, kemaritimakemaritiman,n,
energi, industri, energi, industri, pariwisata,pariwisata,
serta ekonomi kreatif danserta ekonomi kreatif dan
digitaldigital
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Pembangunan karakter memi-Pembangunan karakter memi-
liki kedudukan sentral dalamliki kedudukan sentral dalam

kerangka pembangunankerangka pembangunan
nasional untuk mewujudkannasional untuk mewujudkan
negara-bangsa yang maju,negara-bangsa yang maju,
modern, unggul, modern, unggul, berdayberdayaa

saing dan mampu berkom-saing dan mampu berkom-
petisi dengan bangsa-bangsapetisi dengan bangsa-bangsa

lain.lain.

Mentalitas disiplin, etosMentalitas disiplin, etos
kemajuankemajuan, etika , etika kerja, jujur,kerja, jujur,
taat hukum dan aturan, tekun,taat hukum dan aturan, tekun,
dan gigih adalah karakter dandan gigih adalah karakter dan
sikap mental yang membentuksikap mental yang membentuk
nilai-nilai budaya di dalamnilai-nilai budaya di dalam
masyarakat. Pembangunanmasyarakat. Pembangunan
karakter dilaksanakan secarakarakter dilaksanakan secara
holistik dan integratif denganholistik dan integratif dengan
melibatkan segenap komponenmelibatkan segenap komponen
bangsa melalui:bangsa melalui:
1) 1) Memperkukuh Memperkukuh ketahananketahanan

budaya bangsa,budaya bangsa,
2) 2) Memajukan Memajukan kebudayaan,kebudayaan,
3) 3) Meningkatkan Meningkatkan pemahaman,pemahaman,

pengamalan, danpengamalan, dan
penghayatan nilai agama,penghayatan nilai agama,

4) 4) Meningkatkan Meningkatkan peranperan
keluarga dan masyarakat,keluarga dan masyarakat,
serta perlindunganserta perlindungan
perempuan dan anak, danperempuan dan anak, dan

5) 5) Meningkatkan Meningkatkan budayabudaya
literasiliterasi

MembangunMembangun
Kebudayaan danKebudayaan dan
Karakter BangsaKarakter Bangsa

Memperkuat InfrastrukturMemperkuat Infrastruktur
untuk Mendukunguntuk Mendukung

Pengembangan EkonomiPengembangan Ekonomi
& Pelayanan Dasar& Pelayanan Dasar

Membangun LingkunganMembangun Lingkungan
Hidup, MeningkatkanHidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana danKetahanan Bencana dan
Perubahan IklimPerubahan Iklim

Perkuatan infrastrukturPerkuatan infrastruktur
ditujukan untuk mendukungditujukan untuk mendukung
aktivitas perekonomian sertaaktivitas perekonomian serta

mendorong pemerataanmendorong pemerataan
pembangunan nasional.pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akanPemerintah Indonesia akan
memastikan pembangunanmemastikan pembangunan
infrastruktur akan didasarkaninfrastruktur akan didasarkan
kebutuhan dan keunggulankebutuhan dan keunggulan
wilayah melalui:wilayah melalui:
1) 1) Menjadikan Menjadikan keunggulankeunggulan

wilayah sebagai acuanwilayah sebagai acuan
untuk mengetahuiuntuk mengetahui
kebutuhan infrastrukturkebutuhan infrastruktur
wilayah,wilayah,

2) 2) Peningkatan Peningkatan pengaturan,pengaturan,
pembinaan danpembinaan dan
pengawasan dalampengawasan dalam
pembangunan,pembangunan,

3) Pengembangan3) Pengembangan
infrastruktur perkotaaninfrastruktur perkotaan
berbasis TIK,berbasis TIK,

4) 4) RehabilitasRehabilitasi i sarana sarana dandan
prasarana yang sudahprasarana yang sudah
tidak esien,tidak esien,

5) Mempermudah5) Mempermudah
perijinan pembangunanperijinan pembangunan
infrastruktur.infrastruktur.

PembanPembangunan nasional gunan nasional perluperlu
memperhatikan daya dukungmemperhatikan daya dukung
dan daya tampung lingkun-dan daya tampung lingkun-
gan, kerentanan bencana,gan, kerentanan bencana,

dan mitigasidan mitigasi
perubahan iklim.perubahan iklim.

Penanggulangan bencanaPenanggulangan bencana
akan diarahkan melalui:akan diarahkan melalui:
1) 1) Penguatan Penguatan kapasitaskapasitas

penanggulangan bencana,penanggulangan bencana,
2) 2) Peningkatan Peningkatan sarprassarpras

kebencanaan,kebencanaan,
3) 3) Penanganan darurat Penanganan darurat dandan

pemulihan pasca bencana,pemulihan pasca bencana,
dandan

4) 4) Penguatan Penguatan manajemenmanajemen
kebencanaan.kebencanaan.
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Negara wajib terus hadirNegara wajib terus hadir
dalam melindungi segenapdalam melindungi segenap

bangsa dan memberikanbangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh war-rasa aman pada seluruh war-

ga negara dan menegakanga negara dan menegakan
kedaulatan negara.kedaulatan negara.

Pemerintah akan terusPemerintah akan terus
berupaya meningkakan tataberupaya meningkakan tata
kelola pemerintahan yangkelola pemerintahan yang
baik dan transparan yangbaik dan transparan yang
dapat diakses oleh semuadapat diakses oleh semua
masyarakat melalui:masyarakat melalui:
1) 1) Reformasi Reformasi kelembagaankelembagaan

dan kapasitas ASN,dan kapasitas ASN,
2) 2) Meningkatkan Hak Meningkatkan Hak HakHak

Politik Dan KebebasanPolitik Dan Kebebasan
Sipil,Sipil,

3) 3) Memperbaiki Memperbaiki sistemsistem
peradilan, penataanperadilan, penataan
regulasidan tata kelolaregulasidan tata kelola
keamana siber,keamana siber,

4) 4) Mempermudah Mempermudah aksesakses
terhadap keadilan danterhadap keadilan dan
sistem anti korupsi.sistem anti korupsi.

Memperkuat StabilitasMemperkuat Stabilitas
PolhukhankamPolhukhankam

dan Transformasidan Transformasi
Pelayanan PublikPelayanan Publik
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Pembangunan yangPembangunan yang
berkesinamberkesinambungan bungan harusharus
memperhatikan alam danmemperhatikan alam dan
lingkungan sebagai salahlingkungan sebagai salah
satu faktor penentu. Pem-satu faktor penentu. Pem-
bangunan harus diarahkanbangunan harus diarahkan
untuk tanggap serta ramahuntuk tanggap serta ramah
terhadap perubahan alamterhadap perubahan alam

dan ldan lingkungannyingkungannyaa

Indikator:Indikator:
1) 1) Indeks risiko Indeks risiko bencanabencana

pada pusat pusatpada pusat pusat
pertumbuhan yangpertumbuhan yang
berisiko tinggi.berisiko tinggi.

2) 2) Ketahanan Ketahanan masyarakatmasyarakat
terhadap dampakterhadap dampak
perubahan iklim danperubahan iklim dan
bencanabencana

3) 3) Implementasi API-PRB Implementasi API-PRB didi
tingkat masyarakat.tingkat masyarakat.

KerentananKerentanan
Bencana danBencana dan
PerubahanPerubahan

IklimIklim

Tata KelolaTata KelolaKesetaraan GenderKesetaraan Gender

Tata kelola pemerintahanTata kelola pemerintahan
yang demokratis akan men-yang demokratis akan men-
ciptakan pemerintahan yangciptakan pemerintahan yang
bersahabbersahabat dan at dan mendukungmendukung

pembangunanpembangunan

Indikator:Indikator:
1) Gov1) Government ernment EffectiveneEffectivenessss

IndexIndex
2) 2) Indeks Indeks Persepsi KorupsiPersepsi Korupsi
3) 3) E-Government Index E-Government Index 20182018
4) 4) Ease Ease of Doing of Doing BusinessBusiness

(EoDB).(EoDB).

Strategi pembangunan nasi-Strategi pembangunan nasi-
onal harus memasukan pers-onal harus memasukan pers-
pektif gender untuk pektif gender untuk mencapaimencapai
pembangunan yang lebih adilpembangunan yang lebih adil
dan merata bagi seluruh pen-dan merata bagi seluruh pen-
duduk Indonesia baik laki-lakiduduk Indonesia baik laki-laki

maupun perempuan.maupun perempuan.

Indikator:Indikator:
1) 1) ndeks ndeks PembangunanPembangunan

Gender (IPG)Gender (IPG)
2) 2) Indeks Indeks PemberdayaanPemberdayaan

Gender (IDG)Gender (IDG)
3) 3) Peran perempuan Peran perempuan di dalamdi dalam

pembangunanpembangunan
4) 4) Menurunnya Menurunnya TindakTindak

Kekerasan PadaKekerasan Pada
Perempuan TermasukPerempuan Termasuk
Tindak PidanaTindak Pidana
Perdagangan OrangPerdagangan Orang
(TPPO)(TPPO)
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Pembangunan BerbasisPembangunan Berbasis
Teknologi DigitalTeknologi Digital

Modal SosialModal Sosial
dan Budayadan Budaya

Perkembangan pesat teknolo-Perkembangan pesat teknolo-
gi khususnya teknologi digitalgi khususnya teknologi digital
telah mempengaruhi berbagaitelah mempengaruhi berbagai

aspek kehidupan. Sehinggaaspek kehidupan. Sehingga
perlu untuk menyelaraskan-perlu untuk menyelaraskan-
nya dengan pembangunannya dengan pembangunan

nasionalnasional

Indikator:Indikator:
1) 1) Meningkatnya NRI Meningkatnya NRI (Network(Network

Readiness Index) untukReadiness Index) untuk
mengukur bagaimanamengukur bagaimana
teknologi khususnyateknologi khususnya
teknologi komunikasi danteknologi komunikasi dan
informasi (TIK) dapatinformasi (TIK) dapat
memberikan dampakmemberikan dampak
terhadap suatu negara.terhadap suatu negara.

2) 2) Memperkuat Memperkuat IDI IDI (ICT(ICT
Development Index)Development Index)
untuk melihat bagaimanauntuk melihat bagaimana
pengembangan TIKpengembangan TIK
suatu negara dari sisisuatu negara dari sisi
infrastrukturnya.infrastrukturnya.

Pengarusutamaan modalPengarusutamaan modal
sosial budaya dimaksudkansosial budaya dimaksudkan
untuk untuk menginternalisamenginternalisasikansikan
nilai-nilai budaya dan me-nilai-nilai budaya dan me-
manfaatkan (mendayagu-manfaatkan (mendayagu-
nakan) kekayaan budayanakan) kekayaan budaya

sebagai kekuatan penggeraksebagai kekuatan penggerak
dan modal dasar pembangu-dan modal dasar pembangu-

nannan

Indikator:Indikator:
1) 1) Inklusi SoInklusi Sosial Masysial Masyarakatarakat

(toleransi, kesetaraan(toleransi, kesetaraan
gender, inklusif)gender, inklusif)

2) 2) Kohesi Sosial Kohesi Sosial (kerja sama,(kerja sama,
jejaring, aksi kolektif,jejaring, aksi kolektif,
kepercayaan sosial)kepercayaan sosial)

3) 3) HaKI HaKI komunal komunal berbasisberbasis
ekosistemekosistem

4) 4) Persentase wilayah Persentase wilayah adatadat
yang tersertikasiyang tersertikasi

5) 5) Nilai Nilai ekspor ekspor ekonomiekonomi
budaya terhadap totalbudaya terhadap total
eksporekspor

6) Part6) Partisipasi isipasi masyarakatmasyarakat
dalam kegiatan pertemuan/ dalam kegiatan pertemuan/ 
rapat di lingkungan sekitar.rapat di lingkungan sekitar.







22

Memperkuat KetahananMemperkuat Ketahanan
Ekonomi untukEkonomi untuk
Pertumbuhan yangPertumbuhan yang
BerkualitasBerkualitas

Capaian Pembangunan 2015 - 2019Capaian Pembangunan 2015 - 2019
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Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi
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Pembangunan ekonomi dalam lima tahun kePembangunan ekonomi dalam lima tahun ke

depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanandepan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan

ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuanekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan

dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dandalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan

dalam menggunakan sumber daya tersebut untukdalam menggunakan sumber daya tersebut untuk

memproduksi barang dan jasa bernilai tambahmemproduksi barang dan jasa bernilai tambah

tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dantinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan

ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorongekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkanpertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan

dengan keberlanjutan daya dukung sumber dayadengan keberlanjutan daya dukung sumber daya

ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatanekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan

kesejahteraan secara adil dan merata.kesejahteraan secara adil dan merata.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomiUntuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi

akan difokuskan pada dua prioritas, yaitu:akan difokuskan pada dua prioritas, yaitu:

(i) (i) Pengelolaan Pengelolaan sumber sumber daya daya ekonomi ekonomi yangyang

mencakup (1) Pemenuhan pangan dan pertanian;mencakup (1) Pemenuhan pangan dan pertanian;

(2) Pengelolaan kelautan; (3) Pengelolaan(2) Pengelolaan kelautan; (3) Pengelolaan

sumber daya air; (4) Pengelolaan kehutanan;sumber daya air; (4) Pengelolaan kehutanan;

dan (5) Pengelolaan sumber daya energi.dan (5) Pengelolaan sumber daya energi.

(ii) (ii) Peningkatan Peningkatan nilai nilai tambah tambah ekonomi ekonomi melaluimelalui

akselerasi (1) Agro-shery industry; (2)akselerasi (1) Agro-shery industry; (2)

Kemaritiman; (3) Industri; (4) Pariwisata; dan (5)Kemaritiman; (3) Industri; (4) Pariwisata; dan (5)

Ekonomi kreatif dan digital.Ekonomi kreatif dan digital.

Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukungPelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung

dengan perbaikan data untuk menjadi rujukandengan perbaikan data untuk menjadi rujukan

pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan,pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan,

serta perbaikan kualitas kebijakan.serta perbaikan kualitas kebijakan.
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Capaian produksi pengelolaanCapaian produksi pengelolaan
pangan meningkat sebesar 4,7pangan meningkat sebesar 4,7
persen untuk padi, 15,2 % untukpersen untuk padi, 15,2 % untuk

 jagung, dan  jagung, dan 15,0 % 15,0 % untuk daging.untuk daging.

Porsi bauran EBT dalam bauranPorsi bauran EBT dalam bauran
energi nasional baru mencapaienergi nasional baru mencapai
8,4%8,4%

Angka kerawanan panganAngka kerawanan pangan
menurun menjadi 7,9 %.menurun menjadi 7,9 %.

Sekitar 71,0 % dari total imporSekitar 71,0 % dari total impor
merupakan impor bahan baku danmerupakan impor bahan baku dan
bahan antara/pendukung industri.bahan antara/pendukung industri.

Konsumsi ikan masyarakat jugaKonsumsi ikan masyarakat juga
terus meningkat hingga mencapaiterus meningkat hingga mencapai
47,3 kg/kapita/ tahun.47,3 kg/kapita/ tahun.

Wisatawan mancanegara (wisman)Wisatawan mancanegara (wisman)
untuk menikmati wisata alamuntuk menikmati wisata alam
dan budaya di Indonesia dari 9,4dan budaya di Indonesia dari 9,4

 juta or juta orang di tahun ang di tahun 2014 men2014 menjadijadi
14,4 juta orang sampai dengan14,4 juta orang sampai dengan
November tahun 2018November tahun 2018

Rasio elektrifikasi yang pada kuartalRasio elektrifikasi yang pada kuartal
III tahun 2018 mencapai 98,1%III tahun 2018 mencapai 98,1%

Kontribusi ekspor ekonomi kreatifKontribusi ekspor ekonomi kreatif
mencapai USD 19,9 miliar ataumencapai USD 19,9 miliar atau
13,8% dari total ekspor Indonesia.13,8% dari total ekspor Indonesia.

Konsumsi listrik baru mencapaiKonsumsi listrik baru mencapai
1.048 kWh per kapita, atau jauh1.048 kWh per kapita, atau jauh
lebih rendah dibandingkan denganlebih rendah dibandingkan dengan
rata-rata konsumsi listrik negararata-rata konsumsi listrik negara
maju yang mencapai 4.000 kWhmaju yang mencapai 4.000 kWh
per kapita.per kapita.

Proyeksi perkembangan ekonomiProyeksi perkembangan ekonomi
digital di Indonesia di antaranyadigital di Indonesia di antaranya
ditunjukkan oleh pertumbuhanditunjukkan oleh pertumbuhan
nilai transaksi e-commerce sebesarnilai transaksi e-commerce sebesar
1.625% menjadi USD 130 miliar1.625% menjadi USD 130 miliar
dalam periode 2013-2020.dalam periode 2013-2020.



2626 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan BerkesinambunganDan Berkesinambungan

Pada periode 2015-2019, pengelolaan panganPada periode 2015-2019, pengelolaan pangan

menunjukkan capaian produksi yang meningkatmenunjukkan capaian produksi yang meningkat

sebesar 4,7 persen untuk padi, 15,2 persen untuksebesar 4,7 persen untuk padi, 15,2 persen untuk

jagung, dan 15,0 persen untuk daging. Produksijagung, dan 15,0 persen untuk daging. Produksi

perikanan tangkap, termasuk di 11 Wilayahperikanan tangkap, termasuk di 11 Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP) juga meningkat,Pengelolaan Perikanan (WPP) juga meningkat,

mencapai 6,9 juta ton pada tahun 2017. Produksimencapai 6,9 juta ton pada tahun 2017. Produksi

perikanan budidaya juga meningkat menjadi 16,1perikanan budidaya juga meningkat menjadi 16,1

juta, yang mencakup 5,7 juta ton ikan budidayajuta, yang mencakup 5,7 juta ton ikan budidaya

(termasuk udang) dan 10,4 juta ton rumput laut.(termasuk udang) dan 10,4 juta ton rumput laut.

Selanjutnya produksi garam pada tahun 2017Selanjutnya produksi garam pada tahun 2017

adalah sebesar 1,1 juta ton.adalah sebesar 1,1 juta ton.

Perbaikan produksi pangan juga didukungPerbaikan produksi pangan juga didukung

pembangunan tampungan air dengan kapasitas 3m3pembangunan tampungan air dengan kapasitas 3m3

dan 49 waduk, serta rehabilitasi 788,6 ribu hektar lahandan 49 waduk, serta rehabilitasi 788,6 ribu hektar lahan

kritis. Konservasi kawasan perairan sebagai salahkritis. Konservasi kawasan perairan sebagai salah

satu alat pengelolaan perikanan juga ditingkatkansatu alat pengelolaan perikanan juga ditingkatkan

luasannya menjadi 20,8 juta hektar atau sekitar 6,4luasannya menjadi 20,8 juta hektar atau sekitar 6,4

persen dari total luas wilayah perairan yang meliputipersen dari total luas wilayah perairan yang meliputi

172 kawasan pada tahun 2018.172 kawasan pada tahun 2018.

Peningkatan pengelolaan dan produksi sumberPeningkatan pengelolaan dan produksi sumber

pangan ini memungkinkan perbaikan kualitaspangan ini memungkinkan perbaikan kualitas

konsumsi dan gizi masyarakat seperti ditunjukkankonsumsi dan gizi masyarakat seperti ditunjukkan

dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesardengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar

88/100, dan angka kerawanan pangan yang88/100, dan angka kerawanan pangan yang

menurun menjadi 7,9 persen. Konsumsi ikanmenurun menjadi 7,9 persen. Konsumsi ikan

masyarakat juga terus meningkat hingga mencapaimasyarakat juga terus meningkat hingga mencapai

47,3 kg/kapita/ tahun.47,3 kg/kapita/ tahun.

Kualitas kehidupan masyarakat juga meningkatKualitas kehidupan masyarakat juga meningkat

dengan akses ke sumber energi yang lebih baik.dengan akses ke sumber energi yang lebih baik.

Rasio elektrikasi yang pada kuartal III tahun 2018Rasio elektrikasi yang pada kuartal III tahun 2018

mencapai 98,1 persen, yang didukung perluasanmencapai 98,1 persen, yang didukung perluasan

jaringan distribusi listrik serta pengembanganjaringan distribusi listrik serta pengembangan

dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Peningkatan akses ke energi berbasis EBTPeningkatan akses ke energi berbasis EBT

didukung melalui pembangunan energi skala kecil,didukung melalui pembangunan energi skala kecil,

pemanfaatan lampu tenaga surya hemat energi,pemanfaatan lampu tenaga surya hemat energi,

penerapan smartgrid, konversi ke bahan bakarpenerapan smartgrid, konversi ke bahan bakar

kendaraan ke gas, listrik dan biofuel.kendaraan ke gas, listrik dan biofuel.

Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaianMeskipun beberapa indikator menunjukkan capaian

positif, namun pengelolaan berbagai sumber dayapositif, namun pengelolaan berbagai sumber daya

ekonomi ke depan masih perlu ditingkatkan. Diekonomi ke depan masih perlu ditingkatkan. Di

dalam pengelolaan sumber daya pangan, misalnya,dalam pengelolaan sumber daya pangan, misalnya,

(1) keterhubungan antara sentra produksi pangan(1) keterhubungan antara sentra produksi pangan

dan wilayah dengan permintaan pangan tinggidan wilayah dengan permintaan pangan tinggi

masih perlu diperkuat, serta (2) kecukupan pasokanmasih perlu diperkuat, serta (2) kecukupan pasokan

dan kualitas pangan di wilayah rentan kelaparan,dan kualitas pangan di wilayah rentan kelaparan,

stunting, kemiskinan dan perbatasan perlu lebihstunting, kemiskinan dan perbatasan perlu lebih

difokuskan dalam pengelolaan pangan.difokuskan dalam pengelolaan pangan.

Pengelolan cadangan air juga masih perlu ditingkatkan.Pengelolan cadangan air juga masih perlu ditingkatkan.

Cadangan air secara nasional sebenarnya masihCadangan air secara nasional sebenarnya masih

dalam kategori aman. Namun cadangan air di Pulaudalam kategori aman. Namun cadangan air di Pulau

Jawa yang sudah memasuki status langka, dan diJawa yang sudah memasuki status langka, dan di

wilayah Bali-Nusa Tenggara yang berstatus stresswilayah Bali-Nusa Tenggara yang berstatus stress

membutuhkan perhatian khusus. Perbaikan juga perlumembutuhkan perhatian khusus. Perbaikan juga perlu

dilakukan untuk kualitas air yang cenderung menurundilakukan untuk kualitas air yang cenderung menurun

sejak tahun 2015.sejak tahun 2015.

Dari sisi penyediaan energi, rasio elektrikasiDari sisi penyediaan energi, rasio elektrikasi

telah mencapai 99,0 persen. Namun capaian initelah mencapai 99,0 persen. Namun capaian ini

belum menunjukkan pemenuhan kebutuhan danbelum menunjukkan pemenuhan kebutuhan dan

pemanfaatan energi yang optimal. Hal ini ditunjukkanpemanfaatan energi yang optimal. Hal ini ditunjukkan

oleh konsumsi listrik yang baru mencapai 1.048 kWholeh konsumsi listrik yang baru mencapai 1.048 kWh

per kapita, atau jauh lebih rendah dibandingkanper kapita, atau jauh lebih rendah dibandingkan

dengan rata-rata konsumsi listrik negara maju yangdengan rata-rata konsumsi listrik negara maju yang

mencapai 4.000 kWh per kapita.mencapai 4.000 kWh per kapita.

Akses ke sumber energi lainnya, seperti gas, jugaAkses ke sumber energi lainnya, seperti gas, juga

diperluas. Sampai dengan tahun 2019, aksesdiperluas. Sampai dengan tahun 2019, akses

gas ditingkatkan melalui pembangunan 409.011gas ditingkatkan melalui pembangunan 409.011

sambungan rumah dan 10.942 km (kumulatif)sambungan rumah dan 10.942 km (kumulatif)

pipa transmisi dan distribusi gas bumi. Jumlahpipa transmisi dan distribusi gas bumi. Jumlah

sambungan gas untuk rumah merupakan 37,0sambungan gas untuk rumah merupakan 37,0

persen dari target 1,1 juta sambungan rumah.persen dari target 1,1 juta sambungan rumah.

Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalamPemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam

negeri sudah berjalan cukup baik dengan Domesticnegeri sudah berjalan cukup baik dengan Domestic

Market Obligation (DMO) mencapai 61,0 persenMarket Obligation (DMO) mencapai 61,0 persen

dari potensi sebesar 65,9 TSCF.dari potensi sebesar 65,9 TSCF.

Dari sisi pemanfaatan, pengelolaan sumber dayaDari sisi pemanfaatan, pengelolaan sumber daya

energi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negerienergi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri
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diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namundiolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun

pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Halpemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal

ini ditunjukkan oleh desit perdagangan komoditasini ditunjukkan oleh desit perdagangan komoditas

pertanian yang disebabkan ekspor pertanian yangpertanian yang disebabkan ekspor pertanian yang

masih bertumpu pada kelapa sawit, serta adanyamasih bertumpu pada kelapa sawit, serta adanya

permasalahan terkait keterbatasan kesempatan kerjapermasalahan terkait keterbatasan kesempatan kerja

di perdesaan, menurunnya minat petani muda, dandi perdesaan, menurunnya minat petani muda, dan

masih tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian.masih tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian.

Industri nasional juga belum dapat memanfaatkanIndustri nasional juga belum dapat memanfaatkan

sumber daya yang ada secara optimal sehinggasumber daya yang ada secara optimal sehingga

masih bergantung pada impor. Sekitar 71,0 persenmasih bergantung pada impor. Sekitar 71,0 persen

dari total impor merupakan impor bahan baku dandari total impor merupakan impor bahan baku dan

bahan antara/pendukung industri.bahan antara/pendukung industri.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangiBerbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi

ketergantungan impor, tetapi hasilnya belumketergantungan impor, tetapi hasilnya belum

signikan. Salah satu upaya yaitu dengan menariksignikan. Salah satu upaya yaitu dengan menarik

menjadi salah satu sasaran utama pembangunanmenjadi salah satu sasaran utama pembangunan

ketahanan energi. Namun infrastruktur energi yangketahanan energi. Namun infrastruktur energi yang

dibangun cukup masif belum menjamin pemerataandibangun cukup masif belum menjamin pemerataan

akses energi ke seluruh wilayah Indonesia, terutamaakses energi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama

untuk wilayah Indonesia Timur.untuk wilayah Indonesia Timur.

Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukanPemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

(EBT) juga masih terbatas. Porsi bauran EBT dalam(EBT) juga masih terbatas. Porsi bauran EBT dalam

bauran energi nasional baru mencapai 8,4 persen.bauran energi nasional baru mencapai 8,4 persen.

Pemanfaatan potensi EBT tersebut baru sekitar 2,5Pemanfaatan potensi EBT tersebut baru sekitar 2,5

persen (9,8 GW) dari potensi yang ada sebesarpersen (9,8 GW) dari potensi yang ada sebesar

441,7 GW. Perluasan pemanfaatan EBT masih441,7 GW. Perluasan pemanfaatan EBT masih

diperlukan untuk mencapai target bauran EBTdiperlukan untuk mencapai target bauran EBT

sebesar 23,0 persen pada tahun 2025.sebesar 23,0 persen pada tahun 2025.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan,Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan,

pertanian, kelautan, air maupun energi, diharapkanpertanian, kelautan, air maupun energi, diharapkan

dapat memasok bahan baku yang berkualitas untukdapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk

Gambar 2.1. Pembangunan Kawasan IndustriGambar 2.1. Pembangunan Kawasan Industri

(draft jpeg)(draft jpeg)
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investasi untuk hilirasi sumber daya alam di investasi untuk hilirasi sumber daya alam di kawasankawasan

industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

berbasis industri terutama yang dibangun di luarberbasis industri terutama yang dibangun di luar

Jawa. Kemajuannya saat ini menunjukkan baru 7 KIJawa. Kemajuannya saat ini menunjukkan baru 7 KI

dari 21 prioritas di luar Jawa yang sudah beroperasidari 21 prioritas di luar Jawa yang sudah beroperasi

yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Dumai, KI Ketapang,yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Dumai, KI Ketapang,

KI Bantaeng, KI Konawe, KI/KEK Palu, dan KIKI Bantaeng, KI Konawe, KI/KEK Palu, dan KI

Morowali. Nilai investasi yang telah direalisasikanMorowali. Nilai investasi yang telah direalisasikan

sebesar Rp.174,3 triliun dari 55 perusahaan PMAsebesar Rp.174,3 triliun dari 55 perusahaan PMA

dan PMDN. Pengembangan KI dan KEK lainnyadan PMDN. Pengembangan KI dan KEK lainnya

masih menghadapi tantangan dalam pengadaanmasih menghadapi tantangan dalam pengadaan

lahan, pengelolaan, konektivitas, akses energi yanglahan, pengelolaan, konektivitas, akses energi yang

kompetitif, dan rendahnya investasi.kompetitif, dan rendahnya investasi.

Kapasitas industri nasional untuk mengolahKapasitas industri nasional untuk mengolah

dan mengekspor produk bernilai tambah tinggidan mengekspor produk bernilai tambah tinggi

juga masih terbatas. Kondisi ini menyebabkanjuga masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan

pertumbuhan nilai tambah industri nasionalpertumbuhan nilai tambah industri nasional

pada periode 2015-2019 masih lebih rendahpada periode 2015-2019 masih lebih rendah

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhandibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan

nasional. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB)nasional. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB)

industri juga cenderung stagnan pada kisaran 20,0industri juga cenderung stagnan pada kisaran 20,0

persen dalam empat tahun terakhir.persen dalam empat tahun terakhir.

Terlepas dari kinerja industri pengolahan yangTerlepas dari kinerja industri pengolahan yang

stagnan, peluang untuk mendorong pertumbuhanstagnan, peluang untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi ke depan tetap besar.ekonomi yang lebih tinggi ke depan tetap besar.

Peluang tersebut dikontribusikan perkembanganPeluang tersebut dikontribusikan perkembangan

pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisaKontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa

meningkat dari USD 11,2 miliar di tahun 2014meningkat dari USD 11,2 miliar di tahun 2014

menjadi USD 15,2 miliar di tahun 2017. Kenaikanmenjadi USD 15,2 miliar di tahun 2017. Kenaikan

devisa ini dihasilkan dari peningkatan kunjungan.devisa ini dihasilkan dari peningkatan kunjungan.

wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmatiwisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati

wisata alam dan budaya di Indonesia dari 9,4 jutawisata alam dan budaya di Indonesia dari 9,4 juta

orang di tahun 2014 menjadi 14,4 juta orang sampaiorang di tahun 2014 menjadi 14,4 juta orang sampai

dengan November tahun 2018. Aktivitas wisatawandengan November tahun 2018. Aktivitas wisatawan

nusantara juga meningkat dari 252 juta orang dinusantara juga meningkat dari 252 juta orang di

tahun 2014 menjadi 277 juta orang di tahun 2017.tahun 2014 menjadi 277 juta orang di tahun 2017.

Secara total, kontribusi sektor pariwisata kepadaSecara total, kontribusi sektor pariwisata kepada

perekonomian nasional diperkirakan meningkatperekonomian nasional diperkirakan meningkat

dari 4,2 persen di tahun 2015 menjadi 5,3 persendari 4,2 persen di tahun 2015 menjadi 5,3 persen

di tahun 2018.di tahun 2018.

Kreativitas dalam pemanfaatan dan pemaduanKreativitas dalam pemanfaatan dan pemaduan

sumber daya ekonomi dan budaya juga mendorongsumber daya ekonomi dan budaya juga mendorong

perkembangan aktivitas ekonomi kreatif. Beberapaperkembangan aktivitas ekonomi kreatif. Beberapa

indikatornya diantaranya pertumbuhan nilai tambahindikatornya diantaranya pertumbuhan nilai tambah

ekonomi kreatif yang mencapai 4,9 persen di tahunekonomi kreatif yang mencapai 4,9 persen di tahun

2016, dengan kontribusi ekspor mencapai USD 19,92016, dengan kontribusi ekspor mencapai USD 19,9

miliar atau 13,8 persen dari total ekspor. Jumlahmiliar atau 13,8 persen dari total ekspor. Jumlah

Gambar 2.2. Kontribusi Sektor Pariwisata dalam DevisaGambar 2.2. Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Devisa
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tenaga kerja yang diserap di sektor ekonomi kreatiftenaga kerja yang diserap di sektor ekonomi kreatif

juga meningkat dari 15,5 juta orang di tahun 2014juga meningkat dari 15,5 juta orang di tahun 2014

menjadi 17,4 juta orang di tahun 2017.menjadi 17,4 juta orang di tahun 2017.

Sumber: BPS, Sumber: BPS, 2018 2018 (diolah)(diolah)

Gambar 2.2. Pertumbuhan PDB Industri dan NasionalGambar 2.2. Pertumbuhan PDB Industri dan Nasional

Capaian ekspor dan tenaga kerja ekonomi kreatifCapaian ekspor dan tenaga kerja ekonomi kreatif

tersebut telah melampaui target-target dalam RPJMNtersebut telah melampaui target-target dalam RPJMN

2015-2019.2015-2019.

Gambar 2.2. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif di IndonesiaGambar 2.2. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif di Indonesia
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Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital,Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital,

berbagai sumber daya ekonomi saat ini dapatberbagai sumber daya ekonomi saat ini dapat

dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dandimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan

kualitas yang semakin baik. Penterasi ekonomikualitas yang semakin baik. Penterasi ekonomi

digital yang berlangsung cepat dan dinamisdigital yang berlangsung cepat dan dinamis

telah membentuk lansekap ekonomi digital ditelah membentuk lansekap ekonomi digital di

Indonesia saat ini tidak saja mencakup on demandIndonesia saat ini tidak saja mencakup on demand

services, e-commerce dan nancial technologyservices, e-commerce dan nancial technology

(Fintech), namun juga penyedia layanan internet(Fintech), namun juga penyedia layanan internet

of things (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomiof things (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi

digital di Indonesia di antaranya ditunjukkan olehdigital di Indonesia di antaranya ditunjukkan oleh

pertumbuhan nilai transaksi e-commerce sebesarpertumbuhan nilai transaksi e-commerce sebesar

1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam

periode 2013-2020. Layanan Fintech berbasisperiode 2013-2020. Layanan Fintech berbasis

peer-to-peer lending (P2P) sampai tahun 2020 jugapeer-to-peer lending (P2P) sampai tahun 2020 juga

diperkiran semakin luas untuk menjangkau 145 jutadiperkiran semakin luas untuk menjangkau 145 juta

pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk).pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk).

Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorongPemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong

integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usahaintegrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha

dan masyarakat sehingga menjadi lebih esien.dan masyarakat sehingga menjadi lebih esien.

Perkembangan ekonomi digital ke depan masihPerkembangan ekonomi digital ke depan masih

dihadapkan pada tantangan terkait kerangkadihadapkan pada tantangan terkait kerangka

regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologiregulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi

telekomunikasi seperti 5G.telekomunikasi seperti 5G.

Berbagai capaian pembangunan tersebut jugaBerbagai capaian pembangunan tersebut juga

didukung dengan perbaikan tata kelola pelaksanaandidukung dengan perbaikan tata kelola pelaksanaan

pembangunan. Salah satunya terkait peningkatanpembangunan. Salah satunya terkait peningkatan

kualitas data dan informasi. Sensus Ekonomi yangkualitas data dan informasi. Sensus Ekonomi yang

dilaksanakan pada tahun 2016 telah memberikandilaksanakan pada tahun 2016 telah memberikan

pondasi bagi analisis ekonomi dan dunia usahapondasi bagi analisis ekonomi dan dunia usaha

untuk pembangunan ke depan. Perbaikan kualitasuntuk pembangunan ke depan. Perbaikan kualitas

data produksi beras pada tahun 2016 juga menjadidata produksi beras pada tahun 2016 juga menjadi

basis bagi perbaikan kebijakan pangan. Penataanbasis bagi perbaikan kebijakan pangan. Penataan

data-data pariwisata, ekonomi kreatif dan investasidata-data pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi

juga dilaksanakan untuk meningkatkan keakurasianjuga dilaksanakan untuk meningkatkan keakurasian

dari pencapaian target-target pembangunan dandari pencapaian target-target pembangunan dan

basis pengambilan kebijakan.basis pengambilan kebijakan.
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Keberlanjutan Sumber Daya AlamKeberlanjutan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yangKetersediaan sumber daya alam (SDA) yang

menjadi modal utama dalam pembangunan makinmenjadi modal utama dalam pembangunan makin

berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahanberkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan

mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapimentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi

juga menjadi sumber devisa.juga menjadi sumber devisa.

Lingkungan StrategisLingkungan Strategis

Namun pembangunan saat ini dan di masa yangNamun pembangunan saat ini dan di masa yang

akan datang menghadapi tantangan menipisnyaakan datang menghadapi tantangan menipisnya

cadangan SDA, khususnya SDA non-terbarukancadangan SDA, khususnya SDA non-terbarukan

seperti minyak bumi, gas dan batu bara. Secaraseperti minyak bumi, gas dan batu bara. Secara

keseluruhan, produksi dan cadangan migas teruskeseluruhan, produksi dan cadangan migas terus

menurun dengan reverse replacement ratio (RRR)menurun dengan reverse replacement ratio (RRR)

sebesar 55,3 persen.sebesar 55,3 persen.

Berkurangnya sumber energi ini diperkirakan dapatBerkurangnya sumber energi ini diperkirakan dapat

mempengaruhi keseimbangan antara pasokan danmempengaruhi keseimbangan antara pasokan dan

permintaan. Jika kekurangan energi untuk aktivitaspermintaan. Jika kekurangan energi untuk aktivitas

ekonomi di dalam negeri dipenuhi dari impor, makaekonomi di dalam negeri dipenuhi dari impor, maka

hal ini juga akan mengganggu desit transaksihal ini juga akan mengganggu desit transaksi

berjalan (Current Account Decit) dan kestabilanberjalan (Current Account Decit) dan kestabilan

kurs Rupiah.kurs Rupiah.

Penemuan sumber-sumber energi migas baruPenemuan sumber-sumber energi migas baru

menjadi agenda yang mendesak untuk menjaminmenjadi agenda yang mendesak untuk menjamin

daya dukung energi untuk pertumbuhan ekonomidaya dukung energi untuk pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan. Saat ini terdapat 74 cekunganyang berkelanjutan. Saat ini terdapat 74 cekungan

minyak dan gas bumi yang perlu dikelola denganminyak dan gas bumi yang perlu dikelola dengan

baik agar dapat dimanfaatkan untuk pemenuhanbaik agar dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan

kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri.kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri.

Selanjutnya, peningkatan bauran energi terutamaSelanjutnya, peningkatan bauran energi terutama

EBT diharapkan dapat mendorong konsumsi energiEBT diharapkan dapat mendorong konsumsi energi

yang esien dan berkelanjutan. Bauran energi jugayang esien dan berkelanjutan. Bauran energi juga

diharapkan dapat mengurangi ketergantungandiharapkan dapat mengurangi ketergantungan

masyarakat terhadap impor BBM yang saat ini masihmasyarakat terhadap impor BBM yang saat ini masih

dalam kisaran 41,0 persen dari konsumsi nasional.dalam kisaran 41,0 persen dari konsumsi nasional.

Keberlanjutan pembangunan juga menghadapiKeberlanjutan pembangunan juga menghadapi

tantangan degradasi dan deplesi SDA terbarukantantangan degradasi dan deplesi SDA terbarukan

seperti hutan, air dan keanekaragaman hayati.seperti hutan, air dan keanekaragaman hayati.

Walaupun laju deforestasi telah berkurang secaraWalaupun laju deforestasi telah berkurang secara

signikan dibandingkan sebelum tahun 2000,signikan dibandingkan sebelum tahun 2000,

tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50,0tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50,0

persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha)persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha)

di tahun 2017 menjadi sekitar 38,0 persen di tahundi tahun 2017 menjadi sekitar 38,0 persen di tahun

2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air

Gambar 2.3. Proyeksi Cadangan Sumber Daya EnergiGambar 2.3. Proyeksi Cadangan Sumber Daya Energi
hingga 2045hingga 2045

Sumber: Perhitungan BappenasSumber: Perhitungan Bappenas

(draft jpeg)(draft jpeg)
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baku khususnya pada pulau-pulau yang memilikibaku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki

tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa,tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa,

Bali dan Nusa Tenggara. Resiko kelangkaan airBali dan Nusa Tenggara. Resiko kelangkaan air

baku juga meningkat di wilayah lainnya sebagaibaku juga meningkat di wilayah lainnya sebagai

dampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis airdampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis air

diperkirakan akan meningkat dari 6,0 persen didiperkirakan akan meningkat dari 6,0 persen di

tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045.tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045.

Berkurangnya tutupan hutan juga memicuBerkurangnya tutupan hutan juga memicu

penyusutan habitat species langka di sebelahpenyusutan habitat species langka di sebelah

barat garis Wallacea dari 80,3 persen di tahunbarat garis Wallacea dari 80,3 persen di tahun

2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045.2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045.

Kondisi yang sama diperkirakan akan terjadi diKondisi yang sama diperkirakan akan terjadi di

sebelah timur garis Wallacea khususnya wilayahsebelah timur garis Wallacea khususnya wilayah

Papua. Ketidakstabilan ekosistem alam tersebutPapua. Ketidakstabilan ekosistem alam tersebut

membutuhkan langkah-langkah antisipasi untukmembutuhkan langkah-langkah antisipasi untuk

membalikkan tren penurunan dan menjagamembalikkan tren penurunan dan menjaga

keberlanjutan ketersediaannya.keberlanjutan ketersediaannya.

Gambar 2.4. Proyeksi Keberlanjutan Hutan, Air dan Keanekaragaman Hayati hingga 2045Gambar 2.4. Proyeksi Keberlanjutan Hutan, Air dan Keanekaragaman Hayati hingga 2045

Sumber: Perhitungan BappenasSumber: Perhitungan Bappenas

(draft jpeg)(draft jpeg)
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Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapiPengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi

tantangan terkait daya dukung lingkungan,tantangan terkait daya dukung lingkungan,

ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur,ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur,

penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayanpenataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan

dan masyarakat yang bergantung penghidupannyadan masyarakat yang bergantung penghidupannya

pada pemanfaatan sumber daya alam.pada pemanfaatan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanianPengelolaan sumber daya pangan dan pertanian

menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhanmenghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan

akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatanakan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan

aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkanaktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan

peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahanpeningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan

dan air, khususnya di antara sektor pertanian,dan air, khususnya di antara sektor pertanian,

industri, dan perumahan.industri, dan perumahan.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatanIsu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan

kebutuhan pangan seiring dengan peningkatankebutuhan pangan seiring dengan peningkatan

populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain,populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain,

produksi pangan sangat juga dipengaruhi olehproduksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh

faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalanfaktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan

sarana prasanana produksi termasuk irigasi.sarana prasanana produksi termasuk irigasi.

Ketidakpastian produksi dapat menyebabkanKetidakpastian produksi dapat menyebabkan

uktuasi harga pangan, misalnya beras rata-rata 0,6uktuasi harga pangan, misalnya beras rata-rata 0,6

persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitaspersen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas

yang rendah dan uktuasi harga menyebabkanyang rendah dan uktuasi harga menyebabkan

daya tawar petani (nilai tukar petani) masih rendahdaya tawar petani (nilai tukar petani) masih rendah

yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.

Dalam pengelolaan kelautan, isu utama yangDalam pengelolaan kelautan, isu utama yang

dihadapi adalah masih belum terintegrasinya tatadihadapi adalah masih belum terintegrasinya tata

ruang laut dan darat. Saat ini Rencana Tata Ruangruang laut dan darat. Saat ini Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah PesiisrWilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesiisr

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dngandan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dngan

peraturan daerah yang terpisah. Permasalahanperaturan daerah yang terpisah. Permasalahan

lainnya adalah masih tingginya pencemaran lautlainnya adalah masih tingginya pencemaran laut

khususnya sampah plastik di laut sekitar 1,29 jutakhususnya sampah plastik di laut sekitar 1,29 juta

ton/tahun.ton/tahun.

Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi,Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi,

kodisinya saat ini dirasakan masih kurang esien.kodisinya saat ini dirasakan masih kurang esien.

Terdapat gap yang besar antara intensitas energiTerdapat gap yang besar antara intensitas energi

primer (500 setara barel minyak (SBM) per milyarprimer (500 setara barel minyak (SBM) per milyar

Rupiah) dan energi nal (325 SBM per milyar Rupiah).Rupiah) dan energi nal (325 SBM per milyar Rupiah).

Selain itu, pemanfaatan batubara untuk memenuhiSelain itu, pemanfaatan batubara untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri belum maksimal. DMOkebutuhan dalam negeri belum maksimal. DMO

batubara saat ini baru mencapai 23,5 persen daribatubara saat ini baru mencapai 23,5 persen dari

potensi batubara sebesar 23,6 miliar ton.potensi batubara sebesar 23,6 miliar ton.

Isu-isu pengelolaan dan pemanfaatan energiIsu-isu pengelolaan dan pemanfaatan energi

lainnya yang perlu ditangani yaitu (1) kecukupanlainnya yang perlu ditangani yaitu (1) kecukupan

pasokan energi terutama gas; dan listrik untukpasokan energi terutama gas; dan listrik untuk

memenuhi kebutuhan sektor riil; (2) inesiensi dalammemenuhi kebutuhan sektor riil; (2) inesiensi dalam

penyediaan infrastruktur energi karena perbedaanpenyediaan infrastruktur energi karena perbedaan

antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi;antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi;

(3) kualitas dan kehandalan penyaluran energi(3) kualitas dan kehandalan penyaluran energi

terutama di luar Jawa; (4) pemanfaatan energiterutama di luar Jawa; (4) pemanfaatan energi

belum memberi dampak pengembangan ekonomibelum memberi dampak pengembangan ekonomi

secara luas; dan (5) konsumsi energi yang belumsecara luas; dan (5) konsumsi energi yang belum

esien. Penghematan energi di sektor industri,esien. Penghematan energi di sektor industri,

transportasi, bangunan dan sarana komersial perlutransportasi, bangunan dan sarana komersial perlu

terus ditingkatkan dengan potensi penghematanterus ditingkatkan dengan potensi penghematan

sekitar 30,0 persen dari penggunaan energi saat ini.sekitar 30,0 persen dari penggunaan energi saat ini.

Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya EkonomiEfektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
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Setelah era reformasi pada tahun 1998, IndonesiaSetelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia

belum mampu melanjutkan transformasi sosialbelum mampu melanjutkan transformasi sosial

ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rataekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata

pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia teruspertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus

turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen padaturun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada

periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rataperiode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata

sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015.sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015.

Kondisi tranformasi struktural yang berjalan lambatKondisi tranformasi struktural yang berjalan lambat

ini juga ditandai dengan kontribusi PDB industri yangini juga ditandai dengan kontribusi PDB industri yang

cenderung stagnan di kisaran 20 persen. Di sisi lain,cenderung stagnan di kisaran 20 persen. Di sisi lain,

kontribusi PDB sektor primer sebesar 21,4 persenkontribusi PDB sektor primer sebesar 21,4 persen

dan kontribusi PDB sektor jasa terus meningkatdan kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat

menjadi sekitar 58,5 persen pada TW III 2018.menjadi sekitar 58,5 persen pada TW III 2018.

Peningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanyaPeningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanya

transisi sumber pertumbuhan dari sektor primertransisi sumber pertumbuhan dari sektor primer

ke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belumke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belum

mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sektor jasa yang menyerap perpindahan tenagaSektor jasa yang menyerap perpindahan tenaga

kerja dari sektor primer didominasi oleh sektorkerja dari sektor primer didominasi oleh sektor

jasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yangjasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yang

rendah. Sementara sektor industri yang memilikirendah. Sementara sektor industri yang memiliki

potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan,potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan,

masih menghadapi tantangan kenaikan tenagamasih menghadapi tantangan kenaikan tenaga

kerja yang belum diikuti dengan peningkatankerja yang belum diikuti dengan peningkatan

produktivitas yang setara.produktivitas yang setara.

Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitanMasalah produktivitas yang rendah ini berkaitan

dengan kualitas SDM yang rendah, dimanadengan kualitas SDM yang rendah, dimana

tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SDtenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD

Sumber: BPS, 2018 (diolah)Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Sumber: BPSSumber: BPS

TTransformasi Struktural Berjalan ransformasi Struktural Berjalan LambatLambat

Gambar 2.5. Perbandingan Produktivitas di Berbagai SektorGambar 2.5. Perbandingan Produktivitas di Berbagai Sektor

Gambar 2.6. Tingkat Pendidikan Pekerja di IndonesiaGambar 2.6. Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia

(draft jpeg)(draft jpeg)

(draft jpeg)(draft jpeg)
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(40,7 persen), sementera tidak semua tenaga(40,7 persen), sementera tidak semua tenaga

kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memilikikerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki

kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan duniakesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia

kerja. Mismatch kerja. Mismatch keterampiketerampilan, kesenjangan kualitaslan, kesenjangan kualitas

pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untukpendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk

siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlusiap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu

ditangani dalam peningkatan produktivitas.ditangani dalam peningkatan produktivitas.

Lambatnya transformasi struktural di Indonesia jugaLambatnya transformasi struktural di Indonesia juga

berkaitan dengan rendahnya ekspor. Rasio nilaiberkaitan dengan rendahnya ekspor. Rasio nilai

ekspor/PDB Indonesia baru mencapai 19,0 persen,ekspor/PDB Indonesia baru mencapai 19,0 persen,

atau jauh di bawah Thailand (69,0 persen), Vietnamatau jauh di bawah Thailand (69,0 persen), Vietnam

(93,0 persen) dan Singapura (172,0 persen).(93,0 persen) dan Singapura (172,0 persen).

Keunggulan sumber daya alam yang ada diKeunggulan sumber daya alam yang ada di

Indonesia juga belum banyak diolah menjadi produkIndonesia juga belum banyak diolah menjadi produk

Sumber: BPSSumber: BPS

Gambar 2.6. XXGambar 2.6. XX

Gambar 2.7. Keterkaitan Hulu-Hilir yang MenurunGambar 2.7. Keterkaitan Hulu-Hilir yang Menurun
dalam 15 dalam 15 Tahun TTahun Terakhirerakhir

Sumber: Analisis BappenasSumber: Analisis Bappenas

produk industri berkandungan teknologi tinggiproduk industri berkandungan teknologi tinggi

asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkanasal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan

dengan negara-negara yang setara. Ketiga,dengan negara-negara yang setara. Ketiga,

kualitas investasi rendah dimana impor bahan bakukualitas investasi rendah dimana impor bahan baku

tidak sepenuhnya digunakan untuk mendapatkantidak sepenuhnya digunakan untuk mendapatkan

nilai tambah yang lebih tinggi di pasar ekspor,nilai tambah yang lebih tinggi di pasar ekspor,

namun lebih banyak ditujukan untuk memenuhinamun lebih banyak ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan pasar di dalam negeri. Harapan adanyakebutuhan pasar di dalam negeri. Harapan adanya

transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknyatransfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya

investasi asing yang dapat mendorong inovasi daninvestasi asing yang dapat mendorong inovasi dan

diversikasi produk ekspor juga belum sepenuhnyadiversikasi produk ekspor juga belum sepenuhnya

terwujud. Sebagian besar investasi masih menyasarterwujud. Sebagian besar investasi masih menyasar

pasar dalam negeri yang besar, dan belum banyakpasar dalam negeri yang besar, dan belum banyak

yang berorientasi ekspor.yang berorientasi ekspor.

bernilai tambah tinggi, seperti ditunjukkan denganbernilai tambah tinggi, seperti ditunjukkan dengan

ekpor produk Indonesia yang didominasi olehekpor produk Indonesia yang didominasi oleh

komoditas (lebih dari 50 persen), terutama olahankomoditas (lebih dari 50 persen), terutama olahan

CPO, logam dasar, karet dan makanan.CPO, logam dasar, karet dan makanan.

Rasio ekspor yang rendah dan dominasi eksporRasio ekspor yang rendah dan dominasi ekspor

komoditas menggambarkan tiga isu dalam strukturkomoditas menggambarkan tiga isu dalam struktur

industri nasional yang perlu ditangani ke depan.industri nasional yang perlu ditangani ke depan.

Pertama, adanya disharmoni antara sektor hulu danPertama, adanya disharmoni antara sektor hulu dan

hilir menyebabkan kerentanan dalam rantai pasok/ hilir menyebabkan kerentanan dalam rantai pasok/ 

nilai industri nasional sehingga daya saing industrinilai industri nasional sehingga daya saing industri

nasional rendah. Kedua, kapasitas inovasi dinasional rendah. Kedua, kapasitas inovasi di

Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan eksporIndonesia rendah seperti yang ditunjukkan ekspor
Sumber: Global Information Technology Report, World EconomicSumber: Global Information Technology Report, World Economic
Forum (2016)Forum (2016)

Gambar 2.9. Network Readiness Index Negara-negaraGambar 2.9. Network Readiness Index Negara-negara
di ASEANdi ASEAN

(draft jpeg)(draft jpeg)

(draft jpeg)(draft jpeg)

(draft jpeg)(draft jpeg)
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Sumber: Atlas of Economic Complexity, World Development Indicators (2016), dan Bank Dunia (2018)Sumber: Atlas of Economic Complexity, World Development Indicators (2016), dan Bank Dunia (2018)

Gambar 2.8. Kondisi Ekspor Indonesia Dibandingkan Negara-Negara LainGambar 2.8. Kondisi Ekspor Indonesia Dibandingkan Negara-Negara Lain

(draft jpeg)(draft jpeg)

(draft jpeg)(draft jpeg)
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Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi DigitalRevolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkanPada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan

gerakan Making Indonesia 4.0. Gerakan inigerakan Making Indonesia 4.0. Gerakan ini

sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasisejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi

pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatanpengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan

produktivitaproduktivitas, esiensi, s, esiensi, dan kualitas layanan.dan kualitas layanan.

Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memilikiPemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki

potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilaipotensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai

tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatantambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan

Industry 4.0 sepanjang rantai nilai dapatIndustry 4.0 sepanjang rantai nilai dapat

meningkatkan esiensi hulu-hilir serta kontribusimeningkatkan esiensi hulu-hilir serta kontribusi

nilai tambah industri secara agregat dalamnilai tambah industri secara agregat dalam

perekonomian.perekonomian.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalamNamun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam

era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapanera digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan

inovasi untuk menghadapi revolusi digital sepertiinovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti

yang ditunjukkan oleh Network Readiness Index,yang ditunjukkan oleh Network Readiness Index,

Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139

negara. Sementara negara-negara yang setaranegara. Sementara negara-negara yang setara

memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysiamemiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia

(peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62).(peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62).

Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namunIndonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun

jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatanjauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan

oleh masyarakat.oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi danKesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan

mengeksplorasi teknologi digital yang mampumengeksplorasi teknologi digital yang mampu

mendorong transformasi dalam pemerintahan,mendorong transformasi dalam pemerintahan,

model usaha dan pola hidup masyarakat jugamodel usaha dan pola hidup masyarakat juga

dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh datadianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data

World Digital Competitiveness Ranking tahun 2017World Digital Competitiveness Ranking tahun 2017

dimana Indonesia berada pada peringkat ke 59 daridimana Indonesia berada pada peringkat ke 59 dari

63 negara. Cara beradaptasi, integrasi informasi63 negara. Cara beradaptasi, integrasi informasi

teknologi, dan kerangka peraturan menjadi isu-teknologi, dan kerangka peraturan menjadi isu-

isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapatisu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat

memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagimemanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitaspertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas

hidup.hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh IndonesiaTantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia

berkaitan dengan pengembangan SDM danberkaitan dengan pengembangan SDM dan

persaingan usaha. Era digitalisasi membawapersaingan usaha. Era digitalisasi membawa

dampak pada perubahan pola bekerja dandampak pada perubahan pola bekerja dan

berpotensi menghilangkan pekerjaan yangberpotensi menghilangkan pekerjaan yang

bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, polabersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola

perdagangan dan penyediaan layanan berbasisperdagangan dan penyediaan layanan berbasis

daring serta penggunaan pembayaran nontunaidaring serta penggunaan pembayaran nontunai

menjadikan banyak model usaha konvensionalmenjadikan banyak model usaha konvensional

tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanyatidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya

kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruhkebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh

dalam pemanfaataan transformasi digital bagidalam pemanfaataan transformasi digital bagi

keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhankeberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan

ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosialekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial

dan lingkungan.dan lingkungan.
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Sasaran Pengelolaan Sumber Daya EkonomiSasaran Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Sasaran, Target dan IndikatorSasaran, Target dan Indikator

Pengelolaan Sumber DayaPengelolaan Sumber Daya
Pangan Pertanian dan Peri-Pangan Pertanian dan Peri-

kanankanan

• • Produksi Produksi beras beras .... .... juta juta tonton
• • Produksi Produksi ikan ikan 20 20 juta juta tonton
• • Pangan Pangan Harapan Harapan (PPH) (PPH) ......
• • Konsumsi Konsumsi ikan ikan 60,9 60,9 kg/ kg/ 

tahun/kapitatahun/kapita

Pengelolaan Sumber Daya AirPengelolaan Sumber Daya Air

• • Pemenuhan Pemenuhan kebutuhankebutuhan
air baku untuk air minumair baku untuk air minum
sebesar 80-100 liter persebesar 80-100 liter per
orang per hariorang per hari

Pengelolaan KehutananPengelolaan Kehutanan

• • OptimalisasOptimalisasi i penggunaanpenggunaan
kawasan hutan seluas 120kawasan hutan seluas 120
juta hektarjuta hektar

Pengelolaan KelautanPengelolaan Kelautan

• • Terbentuknya Terbentuknya 11 11 unitunit
pengelola wilayahpengelola wilayah
Pengelolaan PerikananPengelolaan Perikanan

• • Integrasi Integrasi RTRW RTRW dandan
RZ serta penyelesaianRZ serta penyelesaian
perencanaan tata ruangperencanaan tata ruang
laut dan zonasi pesisirlaut dan zonasi pesisir

• • Konservasi Konservasi kawasan kawasan 24,524,5
juta hajuta ha

Pengelolaan Sumber DayaPengelolaan Sumber Daya
EnergiEnergi

• • Peningkatan Peningkatan kontribusikontribusi
Energi Baru dan TerbarukanEnergi Baru dan Terbarukan
(EBT) dalam bauran energi(EBT) dalam bauran energi
nasional mencapai 20nasional mencapai 20
persen.persen.

• • PeningkaPeningkatan tan intensitasintensitas
energi 404 SBM/ Miliar Rpenergi 404 SBM/ Miliar Rp

• • Peningkatan Peningkatan reversereverse
replacement ratio (RRR)replacement ratio (RRR)
MIgas menjadi 70%MIgas menjadi 70%

• • Pengendalian Pengendalian produksiproduksi
batubara 400 Juta Tonbatubara 400 Juta Ton
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Sasaran Peningkatan Nilai Sasaran Peningkatan Nilai TTambah Ekonomiambah Ekonomi

Berbagai sasaran pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumberBerbagai sasaran pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumber

daya ekonomi tersebut akan didukung dengan (1) Meningkatnya kualitasdaya ekonomi tersebut akan didukung dengan (1) Meningkatnya kualitas

dan kuantitas data; dan (2) Meningkatnya integrasi data pemerintahdan kuantitas data; dan (2) Meningkatnya integrasi data pemerintah

pusat, pemerintah daerah dan swasta. Kedua sasaran tersebut akanpusat, pemerintah daerah dan swasta. Kedua sasaran tersebut akan

dicapai dengan dukungan SDM berkualitas dan pemanfaatan sistemdicapai dengan dukungan SDM berkualitas dan pemanfaatan sistem

teknologi informasi dan komunikasi.teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan Nilai TambahPeningkatan Nilai Tambah
Agro Fishery IndustryAgro Fishery Industry

• • Kontribusi Kontribusi PDB PDB dari dari agro-agro-
shery industry ... %shery industry ... %

• • penumbuhan penumbuhan ekspor ekspor untukuntuk
komoditas agro-sherykomoditas agro-shery
industry ... %/tahunindustry ... %/tahun

• • Optimasi Optimasi produksi produksi hasilhasil
hutan 30%hutan 30%

Pembangunan EnergiPembangunan Energi

• • Produksi Produksi minyak minyak bumi:bumi:
558.000 BOPD558.000 BOPD

• • Produksi Produksi gas gas bumi bumi 1,141,14
juta BOEPDjuta BOEPD

• • Produksi Produksi batubara: batubara: 400 400 jutajuta
ton dengan porsi Domesticton dengan porsi Domestic
Market Obligation (DMO)Market Obligation (DMO)
mencapai 51 persenmencapai 51 persen

• • Meningkatnya Meningkatnya jaminanjaminan
pasokan dan cadanganpasokan dan cadangan
bahan bakarbahan bakar

• • Meningkatnya Meningkatnya pasokanpasokan
dan kualitas pasokan listrikdan kualitas pasokan listrik

Pembangunan KemaritimanPembangunan Kemaritiman

• • PeningkataPeningkatan n kontribusikontribusi
sektor maritim dansektor maritim dan
perikanan: 7.80 persenperikanan: 7.80 persen
(2024)(2024)

• • Terbentuknya Terbentuknya 11 11 unitunit
pengelolaan Wilayahpengelolaan Wilayah
Pengelolaan PerikananPengelolaan Perikanan
(WPP)(WPP)

Peningkatan Daya Saing danPeningkatan Daya Saing dan
Keberlanjutan PariwisataKeberlanjutan Pariwisata

• • Devisa: Devisa: 31-40 31-40 miliar miliar USDUSD
(2024)(2024)

• • Kontribusi Kontribusi PDB: PDB: 5.5 5.5 persenpersen
PDB (2024)PDB (2024)

• • Kunjungan Kunjungan wisman: wisman: 26-2826-28
juta orang (2024)juta orang (2024)

• • Kunjungan Kunjungan wisnus: wisnus: 300 300 jutajuta
orang (2024)orang (2024)

• • Tenaga Tenaga kerja kerja pariwisata: pariwisata: 1515
juta (2024)juta (2024)

• Peningkatan• Peningkatan Travel andTravel and
Tourism CompetitivenessTourism Competitiveness
Index Index  menjadi peringkat ke- menjadi peringkat ke-
22 sd 27 (2024)22 sd 27 (2024)

• • Kesiapan Kesiapan destinasi destinasi wisatawisata
prioritas pada Kawasanprioritas pada Kawasan
hutanhutan

AkselerasAkselerasi i IndustrialisasiIndustrialisasi

• • Kontribusi Kontribusi sektor sektor industri:industri:
21.8 persen (2024)21.8 persen (2024)

• • Proporsi Proporsi ekspor ekspor produkproduk
industri: 59.60 – 68.40industri: 59.60 – 68.40
persen (2024)persen (2024)

• • Pertumbuhan Pertumbuhan industri industri non-non-
migas rata-rata: 5.79 – 7.44migas rata-rata: 5.79 – 7.44
persen per tahun.persen per tahun.

• • Penyerapan Penyerapan tenaga tenaga kerjakerja
industri: 15.7 persen (2024)industri: 15.7 persen (2024)

Pembangunan Nilai TambahPembangunan Nilai Tambah
Ekonomi Kreatif dan DigitalEkonomi Kreatif dan Digital

• • Penciptaan Penciptaan nilai nilai tambahtambah
ekraf: Rp. 1,840 – 1,890ekraf: Rp. 1,840 – 1,890
Triliun (2024)Triliun (2024)

• • Nilai Nilai ekspor ekspor produk produk kreatif:kreatif:
USD 21.5-25.3 miliar (2024)USD 21.5-25.3 miliar (2024)

• • Penyerapantenaga Penyerapantenaga kerjakerja
kreatif 21 juta orang (2024)kreatif 21 juta orang (2024)

• • TransforTransformasi masi digital digital didi
sektor pertanian, industri,sektor pertanian, industri,
jasa, dan pemerintahanjasa, dan pemerintahan
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Arah kebijakan pengelolaanArah kebijakan pengelolaan sumber daya pangansumber daya pangan

pertanian dan perikananpertanian dan perikanan  pada tahun 2020-2024  pada tahun 2020-2024

mencakup:mencakup:

(i) (i) Pemenuhan Pemenuhan kebutuhan kebutuhan pangan pangan dan dan gizigizi

yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, amanyang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, aman

dan beragamdan beragam  yang dilaksanakan dengan  yang dilaksanakan dengan

(1) Mencukupi kebutuhan pangan pokok(1) Mencukupi kebutuhan pangan pokok

masyarakat berpendapatan rendah dan terkenamasyarakat berpendapatan rendah dan terkena

bencana (alam dan sosial); (2) Mengatasibencana (alam dan sosial); (2) Mengatasi

permasalahan malnutrisi, dan kasus keamananpermasalahan malnutrisi, dan kasus keamanan

pangan; (3) Biofortikasi padi utk pangan; (3) Biofortikasi padi utk meningkameningkatkantkan

kandungan nutrisi mikro beras; (4) Menjagakandungan nutrisi mikro beras; (4) Menjaga

tingkat dan stabilitas harga bahan pangan;tingkat dan stabilitas harga bahan pangan;

(5) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan(5) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan

dan gizi masyarakat secara sehat, aman dandan gizi masyarakat secara sehat, aman dan

beragam; (6) menguragi pemborosan panganberagam; (6) menguragi pemborosan pangan

(food waste).(food waste).

(ii) Penyediaan bahan pangan terutama dari(ii) Penyediaan bahan pangan terutama dari

produksi dalam negeriproduksi dalam negeri  yang akan dilakukan  yang akan dilakukan

melalui strategi (1) Meningkatkan produktivitasmelalui strategi (1) Meningkatkan produktivitas

dan produksi pangan, termasuk pangan lokal,dan produksi pangan, termasuk pangan lokal,

melalui ketersediaan dan kualitas input produksimelalui ketersediaan dan kualitas input produksi

dan agroindustri pangan; (2) Menurunkandan agroindustri pangan; (2) Menurunkan

kehilangan panen (food losses); (3) Membangunkehilangan panen (food losses); (3) Membangun

distribusi dan logistik pangan nasional; (4)distribusi dan logistik pangan nasional; (4)

MemanfaMemanfaatkan teknologi digital atkan teknologi digital untuk distribusiuntuk distribusi

pangan; (5) Menjaga jumlah cadangan panganpangan; (5) Menjaga jumlah cadangan pangan

pemerintah.pemerintah.

(iii)(iii) Peningkatan kesejahteraan danPeningkatan kesejahteraan dan

produktivitas SDM pertanian dan perikananproduktivitas SDM pertanian dan perikanan

yang dilaksanakan dengan (1) Melindungiyang dilaksanakan dengan (1) Melindungi

petani, nelayan/ pembudidaya ikan danpetani, nelayan/ pembudidaya ikan dan

mengembangkan kelembagaan usahamengembangkan kelembagaan usaha

pertanian; (2) Meregenerasi petani danpertanian; (2) Meregenerasi petani dan

meningkatkan kualitas SDM; (3) Meningkatkanmeningkatkan kualitas SDM; (3) Meningkatkan

mutu, nilai tambah, dan aktivitas klaster panganmutu, nilai tambah, dan aktivitas klaster pangan

(hulu-hilir)(hulu-hilir)

Pengelolaan Sumber Daya EkonomiPengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi

(iv)(iv) Penjagaan keberlanjutan daya dukungPenjagaan keberlanjutan daya dukung

dan daya tampung sumberdaya pertaniandan daya tampung sumberdaya pertanian

dan perikanandan perikanan  yang dilaksanakan dengan  yang dilaksanakan dengan

(1) Melindungi lahan pangan; (2) Menjaga(1) Melindungi lahan pangan; (2) Menjaga

dan meningkatkan kualitas lahan dan air; (3)dan meningkatkan kualitas lahan dan air; (3)

Menerapkan sistem budidaya yang ramahMenerapkan sistem budidaya yang ramah

lingkungan; (4) Meningkatkan kehandalanlingkungan; (4) Meningkatkan kehandalan

sarana dan prasarana, optimasi fungsi waduksarana dan prasarana, optimasi fungsi waduk

terbangun untuk irigasi, serta modernisasi irigasi.terbangun untuk irigasi, serta modernisasi irigasi.

Pengelolaan sumber daya pangan akan difokuskanPengelolaan sumber daya pangan akan difokuskan

pada (1) daerah sentra produksi dan daerah denganpada (1) daerah sentra produksi dan daerah dengan

tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dantingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan

Sulawesi; dan (2) daerah yang rentan kelaparanSulawesi; dan (2) daerah yang rentan kelaparan

dan stunting, dan daerah miskin dan perbatasan didan stunting, dan daerah miskin dan perbatasan di

Maluku dan Papua.Maluku dan Papua.

Arah kebijakanArah kebijakan pengelolaan kelautanpengelolaan kelautan pada tahun pada tahun

2020-2024 mencakup:2020-2024 mencakup:

(i) Perencanaan tata ruang laut dan zonasi(i) Perencanaan tata ruang laut dan zonasi

pesisirpesisir  yang dilaksanakan dengan (1)  yang dilaksanakan dengan (1)

Mengintegrasikan RTRW dan Rencana ZonasiMengintegrasikan RTRW dan Rencana Zonasi

(RZ); (2) Menyelesaikan RZ pada kawasan(RZ); (2) Menyelesaikan RZ pada kawasan

strategis nasional.strategis nasional.

(ii) (ii) Pengelolaan sumber Pengelolaan sumber daya perikanan daya perikanan berbasisberbasis

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)  yang  yang

dilaksanakan dengan (1) Meningkatkan risetdilaksanakan dengan (1) Meningkatkan riset

dan data WPP; (2) Menguatkan kelembagaandan data WPP; (2) Menguatkan kelembagaan

tata kelola 11 WPP.tata kelola 11 WPP.

(iii)(iii) Penjagaan keberlanjutan daya dukungPenjagaan keberlanjutan daya dukung

sumber daya kelautan dan keanekaragamansumber daya kelautan dan keanekaragaman

hayatihayati yang dilaksanakan dengan (1)  yang dilaksanakan dengan (1) KonservasiKonservasi

kawasan; (2) Melindungi dan melestarikankawasan; (2) Melindungi dan melestarikan

keanekaragamakeanekaragaman hayati n hayati laut (mangrove, terumbulaut (mangrove, terumbu

karang, padang lamun; (3) Memanfaatkankarang, padang lamun; (3) Memanfaatkan

wilayah konservasi untuk kegiatan ekonomiwilayah konservasi untuk kegiatan ekonomi

(perikanan berkelanjutan dan ekowisata).(perikanan berkelanjutan dan ekowisata).
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Arah kebijakanArah kebijakan pengelolaan sumber daya airpengelolaan sumber daya air pada pada

tahun 2020-2024 mencakup:tahun 2020-2024 mencakup:

(i) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air(i) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air

dan ekosistemdan ekosistem  yang dilaksanakan dengan  yang dilaksanakan dengan

(1) Membangun konservasi tanah dan air(1) Membangun konservasi tanah dan air

secara sipil teknis dan secara sipil teknis dan vegetatif; (2) Melindungivegetatif; (2) Melindungi

dan mengkonservasi daerah tangkapan air;dan mengkonservasi daerah tangkapan air;

(3) Mengendalikan sedimentasi di waduk(3) Mengendalikan sedimentasi di waduk

dan danau, serta revitalisasi sumber air; (4)dan danau, serta revitalisasi sumber air; (4)

Memulihkan dan mengendalikan perairan daratMemulihkan dan mengendalikan perairan darat

(termasuk sungai, pantai, rawa, laha basah,(termasuk sungai, pantai, rawa, laha basah,

situ).situ).

(ii) (ii) Pemenuhan kPemenuhan kebutuhan ebutuhan air unair untuk sotuk sosialsial

dan ekonomi produktifdan ekonomi produktif  yang dilaksanakan  yang dilaksanakan

dengan (1) Mengembangkan dan mengeloladengan (1) Mengembangkan dan mengelola

infrastruktur tampungan air; (2) Menyediakaninfrastruktur tampungan air; (2) Menyediakan

dan meningkatkan infrastruktur air tanah dan airdan meningkatkan infrastruktur air tanah dan air

baku.baku.

(iii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam(iii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam

mengurani daya rusah airmengurani daya rusah air  yang dilaksanakan yang dilaksanakan

dengan (1) Memulihkan dan mengendalikandengan (1) Memulihkan dan mengendalikan

air tanah; (2) Mengembangkan dan mengelolaair tanah; (2) Mengembangkan dan mengelola

infrastruktur pengendalian daya rusah terkaitinfrastruktur pengendalian daya rusah terkait

air (termasuk banjir dan kekeringan); (3)air (termasuk banjir dan kekeringan); (3)

Membangun dan mengelola daerah pesisirMembangun dan mengelola daerah pesisir

terpadu.terpadu.

(iv) (iv) Peningkatan Peningkatan regulasi regulasi dan dan kelembagaankelembagaan

pengelolaan sumber daya airpengelolaan sumber daya air  yang  yang

dilaksanakan dengan (1) Meningkatkandilaksanakan dengan (1) Meningkatkan

paritispasi masyarakat kemitraan dan gerakanparitispasi masyarakat kemitraan dan gerakan

penyelamatan air; (2) Meningkatkan sistempenyelamatan air; (2) Meningkatkan sistem

informasi hidrologi, hidrogeologi, serta earlyinformasi hidrologi, hidrogeologi, serta early

warning system sumber daya air; (3) Menguatkanwarning system sumber daya air; (3) Menguatkan

regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukumregulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum

sumber daya air dan DAS.sumber daya air dan DAS.

(v) (v) Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas airair yang akan dilaksanakan yang akan dilaksanakan

dengan strategi (1) Mengembangkan sistemdengan strategi (1) Mengembangkan sistem

pemantauan online kualitas air sungai danpemantauan online kualitas air sungai dan

danau; (2) Mengembangkan sistem peringatandanau; (2) Mengembangkan sistem peringatan

dini pencemaran air sungai dan danau; (3)dini pencemaran air sungai dan danau; (3)

Menerapkan program peringkat kinerja padaMenerapkan program peringkat kinerja pada

industri sumber pencemar; (4) Membangunindustri sumber pencemar; (4) Membangun

IPAL untuk pengendalian USK; (5) MenetapkanIPAL untuk pengendalian USK; (5) Menetapkan

daya tampung beban pencemaran pada sungaidaya tampung beban pencemaran pada sungai

dan danau prioritas.dan danau prioritas.

Arah kebijakanArah kebijakan pengelolaan kehutananpengelolaan kehutanan pada tahun pada tahun

2020-2024 mencakup:2020-2024 mencakup:

(i) (i) Penataan Penataan kawasan kawasan hutanhutan berdasarkan indeks berdasarkan indeks

jasa ekosistem (daya dukung daya tampung,jasa ekosistem (daya dukung daya tampung,

high conservation value, dan high carbon stock)high conservation value, dan high carbon stock)

dengan strategi (1) Menetapkan kawasan hutandengan strategi (1) Menetapkan kawasan hutan

dengan indeks jasa ekosistem tinggi seluasdengan indeks jasa ekosistem tinggi seluas

60 juta hektar; (2) Optimasi kawasan hutan60 juta hektar; (2) Optimasi kawasan hutan

untuk fungsi produksi seluas 33 juta hektar;untuk fungsi produksi seluas 33 juta hektar;

(3) Menyelesaikan penguasaan tanah dalam(3) Menyelesaikan penguasaan tanah dalam

kawasan hutan seluas 19 juta hektar melaluikawasan hutan seluas 19 juta hektar melalui

skema hutan sosial dan reforma agraria; (4)skema hutan sosial dan reforma agraria; (4)

Mengembangkan big data dan penggunaanMengembangkan big data dan penggunaan

informasi teknologi dalam pendaftaran daninformasi teknologi dalam pendaftaran dan

menata kawasan hutan.menata kawasan hutan.

(ii)(ii) Penguatan pengelolaan hutan berkelanjutanPenguatan pengelolaan hutan berkelanjutan

dengan strategi (1) Meningkatkan peran dandengan strategi (1) Meningkatkan peran dan

wewenang KPH dalam pengurusan hutanwewenang KPH dalam pengurusan hutan

(penataan kawasan, pengelolaan, pemanfaatan(penataan kawasan, pengelolaan, pemanfaatan

dan perlindungan); (2) Memaksimalkandan perlindungan); (2) Memaksimalkan

pemanfaatan hutan pada wilayah tertentupemanfaatan hutan pada wilayah tertentu

untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya;untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya;

(3) Meningkatkan peran pemerintahan desa/ (3) Meningkatkan peran pemerintahan desa/ 

kelurahan dalam pengelolaan hutan; (4)kelurahan dalam pengelolaan hutan; (4)

Meningkatkan peran konsesi dalam produksiMeningkatkan peran konsesi dalam produksi

kayu dan hasil hutan lainnya.kayu dan hasil hutan lainnya.

Arah kebijakanArah kebijakan pengelolaan sumber daya energipengelolaan sumber daya energi

pada tahun 2020-2024 mencakup:pada tahun 2020-2024 mencakup:

(i) (i) Akselerasi Akselerasi Pengembangan Pengembangan Energi Energi TTerbarukanerbarukan

yang dilaksanakan dengan (1) Memperkuat danyang dilaksanakan dengan (1) Memperkuat dan

mereformasi mereformasi kelembagaan kelembagaan energi energi terbarukan;terbarukan;

(2) Menerapkan mandatori energi terbarukan(2) Menerapkan mandatori energi terbarukan

berbasis bioenergy; (3) Mengembangkanberbasis bioenergy; (3) Mengembangkan

energi terbarukan berbasis kewilayahan; danenergi terbarukan berbasis kewilayahan; dan

(4) Mendorong pemanfaatan lahan untuk Hutan(4) Mendorong pemanfaatan lahan untuk Hutan

Tanaman Energi di daerah.Tanaman Energi di daerah.

(ii) Pemenuhan Kebutuhan Energi(ii) Pemenuhan Kebutuhan Energi  secara adil  secara adil

dan merata yang akan dilaksanakan dengan (1)dan merata yang akan dilaksanakan dengan (1)

Meningkatkan cadangan energi; (2) MembangunMeningkatkan cadangan energi; (2) Membangun
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infrastruktur energi terutama di Indonesia Timur;infrastruktur energi terutama di Indonesia Timur;

dan (3) Mendorong pemanfaatan energi barudan (3) Mendorong pemanfaatan energi baru

seperti gasikasi batubara dan Dimetil Eterseperti gasikasi batubara dan Dimetil Eter

(DME) sebagai substitusi LPG.(DME) sebagai substitusi LPG.

(iii)(iii) Penguatan Implementasi Esiensi danPenguatan Implementasi Esiensi dan

Konservasi EnergiKonservasi Energi  yang akan dilaksanakan  yang akan dilaksanakan

dengan (1) Memperkuat kelembagaandengan (1) Memperkuat kelembagaan

konservasi dan esiensi energi; dan (2)konservasi dan esiensi energi; dan (2)

Memperkuat kapasitas sumber daya manusia diMemperkuat kapasitas sumber daya manusia di

bidang konservasi dan esiensi energi.bidang konservasi dan esiensi energi.

Peningkatan Nilai Peningkatan Nilai TTambahambah
EkonomiEkonomi

Peningkatan nilai tambah ekonomi dilakukan melaluiPeningkatan nilai tambah ekonomi dilakukan melalui

kebijakan akselerasi (1) Agro-shery industry; (2)kebijakan akselerasi (1) Agro-shery industry; (2)

Kemaritiman; (3) Energi dan Mineral; (4) Industri; (5)Kemaritiman; (3) Energi dan Mineral; (4) Industri; (5)

Pariwisata; dan (6) Ekonomi Kreatif dan Digital.Pariwisata; dan (6) Ekonomi Kreatif dan Digital.

Arah kebijakan peningkatan nilai tambahArah kebijakan peningkatan nilai tambah agro- agro- 

fshery industry fshery industry  pada 2020-2024 adalah: pada 2020-2024 adalah:

(i)(i) Pengembangan Agro-shery industryPengembangan Agro-shery industry

berbasis klasterberbasis klaster, yang dilaksanakan dengan, yang dilaksanakan dengan

(1) Meningkatkan produktivitas komoditas(1) Meningkatkan produktivitas komoditas

pertanian dan perikanan; (2) Memperkuatpertanian dan perikanan; (2) Memperkuat

kawasan/kluster pertanian dan perikanan; (3)kawasan/kluster pertanian dan perikanan; (3)

Memperkuatan keterkaitan aktivitas hulu (onMemperkuatan keterkaitan aktivitas hulu (on

farm) dengan aktivitas hilir (off farm) dengan aktivitas hilir (off farm).farm).

(ii)(ii) Peningkatan kesejahteraan petaniPeningkatan kesejahteraan petani

dan nelayan/pembudidaya ikan dalamdan nelayan/pembudidaya ikan dalam

agroindustri perdesaanagroindustri perdesaan  yang dilaksanakan  yang dilaksanakan

dengan (1) Melindungi petani, nelayan/ dengan (1) Melindungi petani, nelayan/ 

pembudidaya ikan dari persaingan ekonomipembudidaya ikan dari persaingan ekonomi

yang tidak sehat; (2) Mendukung petani danyang tidak sehat; (2) Mendukung petani dan

nelayan/ pembudidaya ikan melalui peningkatannelayan/ pembudidaya ikan melalui peningkatan

akses ke pembiayaan dan jasa keuanganakses ke pembiayaan dan jasa keuangan

lainnya, inovasi dan diseminasi teknologi, sertalainnya, inovasi dan diseminasi teknologi, serta

peningkatan kapasitas ekonomi petani; (3)peningkatan kapasitas ekonomi petani; (3)

Menyusun instrumen pengukuran kesejahteraanMenyusun instrumen pengukuran kesejahteraan

nelayan dan pembudidaya ikan.nelayan dan pembudidaya ikan.

(iii) (iii) Fasilitasi ekspor Fasilitasi ekspor komoditas pertanian komoditas pertanian dandan

perikananperikanan  yang dilaksanakan dengan (1)  yang dilaksanakan dengan (1)

Meningkatkan kualitas dan jaminan mutuMeningkatkan kualitas dan jaminan mutu

komoditas petani, akses pasar; (2) Meningkatkankomoditas petani, akses pasar; (2) Meningkatkan

daya tahan ekonomi petani dalam persaingandaya tahan ekonomi petani dalam persaingan

pasar global; (3) Mengembangkan sistempasar global; (3) Mengembangkan sistem

jaringan nasional untuk mendukung ekspor; (4)jaringan nasional untuk mendukung ekspor; (4)

Memperluas akses ke pasar ekspor baru danMemperluas akses ke pasar ekspor baru dan

mempertahankan dominasi untuk pasar yangmempertahankan dominasi untuk pasar yang

sudah ada; (5) Menyediakan insentif untuk ekspor.sudah ada; (5) Menyediakan insentif untuk ekspor.

(iv)(iv) Optimasi kayu bersertikatOptimasi kayu bersertikat yang dilaksanakan yang dilaksanakan

dengan (1) Meningkatan produksi kayu daridengan (1) Meningkatan produksi kayu dari

konsesi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)konsesi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

dan hutan sosial; (2) Meningkatkan hasil hutandan hutan sosial; (2) Meningkatkan hasil hutan

bukan kayu (hhbk) dari konsesi, KPH, dan hutanbukan kayu (hhbk) dari konsesi, KPH, dan hutan

sosial; (3) Meningkatkan nilai tambah industrisosial; (3) Meningkatkan nilai tambah industri

hasil hutan; (4) Meningkatkan kapasitas industrihasil hutan; (4) Meningkatkan kapasitas industri

pulp and paper, kayu lapis, dan industri hasilpulp and paper, kayu lapis, dan industri hasil

hutan lainnya.hutan lainnya.

Arah kebijakanArah kebijakan pembangunan kemaritimanpembangunan kemaritiman  pada  pada

2020-2024 adalah:2020-2024 adalah:

(i) (i) Penyempurnaan Penyempurnaan basis basis data data dan dan perhitunganperhitungan

PDB MaritimPDB Maritim, yang disumbang dari sektor, yang disumbang dari sektor

utama perikanan, perhubungan dan pariwisata.utama perikanan, perhubungan dan pariwisata.

(ii) (ii) Optimasi pemanfaatan Optimasi pemanfaatan produk kelautanproduk kelautan yang yang

dilaksanakan dengan (1) Menguatkan inovasidilaksanakan dengan (1) Menguatkan inovasi

kelautan; (2) Mengembangkan bioteknologikelautan; (2) Mengembangkan bioteknologi

kelautan (marine bioproduct)kelautan (marine bioproduct)

(iii) (iii) Peningkatan Peningkatan produksi produksi garam garam dandan

kesejahteraan petambak garamkesejahteraan petambak garam  yang  yang

dilaksanakan dengan (1) Ektensikasi dandilaksanakan dengan (1) Ektensikasi dan

intensikasi lahan garam; (2) Meningkatkanintensikasi lahan garam; (2) Meningkatkan

nilai tambah garam dan sertikasi; (3)nilai tambah garam dan sertikasi; (3)

Mengembangkan percontohan kawasanMengembangkan percontohan kawasan

ekonomi garam; (4) Menjaga stabilitas hargaekonomi garam; (4) Menjaga stabilitas harga

garam melalui perbaikan tata niaga.garam melalui perbaikan tata niaga.

(iv) Pengembangan perikanan terintegrasi dalam(iv) Pengembangan perikanan terintegrasi dalam

sistem bisnis perikanansistem bisnis perikanan  yang dilaksanakan  yang dilaksanakan

dengan (1) Mengembangkan komoditasdengan (1) Mengembangkan komoditas

unggulan berbasis keunggulan kompetitifunggulan berbasis keunggulan kompetitif

dan komparatif wilayah; (2) Meningkatkandan komparatif wilayah; (2) Meningkatkan

sarana dan prasarana produksi utama: benih,sarana dan prasarana produksi utama: benih,

pakan, kapal, pelabuhan, irigasi, listrik, danpakan, kapal, pelabuhan, irigasi, listrik, dan

transportasi; (3) Menyediakan dan diseminasitransportasi; (3) Menyediakan dan diseminasi

teknologi yang modern dan berkelanjutan.teknologi yang modern dan berkelanjutan.
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Arah kebijakanArah kebijakan pembangunan energipembangunan energi  pada tahun  pada tahun

2020-2024 mencakup:2020-2024 mencakup:

(i) (i) Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas dan dan pemenuhan pemenuhan energienergi

dan listrikdan listrik  untuk mendukung pertumbuhan  untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi yang dilaksanakan dengan (1)ekonomi yang dilaksanakan dengan (1)

Meningkatkan kualitas dan esiensi pemenuhanMeningkatkan kualitas dan esiensi pemenuhan

kebutuhan energi dan listrik untuk industri dankebutuhan energi dan listrik untuk industri dan

pusat pertumbuhan ekonomi (KI, KEK danpusat pertumbuhan ekonomi (KI, KEK dan

Kawasan Stretegis Pariwisata Nasional/ KSPN;Kawasan Stretegis Pariwisata Nasional/ KSPN;

(2) Meningkatkan kapasitas infrastruktur minyak(2) Meningkatkan kapasitas infrastruktur minyak

dan gas bumi, termasuk kilang minyak, jaringandan gas bumi, termasuk kilang minyak, jaringan

pipa, dan infrastruktur cadangan energipipa, dan infrastruktur cadangan energi

strategis (Floating Storage Regasication Unitstrategis (Floating Storage Regasication Unit

dan terminal regasikasi) di Kawasan Barat dandan terminal regasikasi) di Kawasan Barat dan

Kawasan Timur Indonesia; (3) Memenuhi DMOKawasan Timur Indonesia; (3) Memenuhi DMO

gas melalui Program Konversi BBM ke gas,gas melalui Program Konversi BBM ke gas,

dan perbaikan tata kelola gas; (4) Memperkuatdan perbaikan tata kelola gas; (4) Memperkuat

pelaksanaan DMO batubara termasuk melaluipelaksanaan DMO batubara termasuk melalui

pemanfaatan gasikasi batubara untuk industri;pemanfaatan gasikasi batubara untuk industri;

(5) Meningkatkan tata kelola ketenagalistrikan(5) Meningkatkan tata kelola ketenagalistrikan

nasional.nasional.

(ii)(ii) Peningkatan esiensi dan keberlanjutanPeningkatan esiensi dan keberlanjutan

pelayanan energi dan listrikpelayanan energi dan listrik  yang akan  yang akan

dilaksanakan dengan (1) Mengembangkandilaksanakan dengan (1) Mengembangkan

pembangkit berbasis EBT; (2) Menyediakanpembangkit berbasis EBT; (2) Menyediakan

pendanaan dan insentif untuk menurunkan biayapendanaan dan insentif untuk menurunkan biaya

modal bagi pemanfaatan EBT; (3) Meningkatkanmodal bagi pemanfaatan EBT; (3) Meningkatkan

investasi eksplorasi dan produksi migas;investasi eksplorasi dan produksi migas;

(4) Mengembangkan insentif dan disinsentif(4) Mengembangkan insentif dan disinsentif

esiensi di sisi pasokan dan pemanfaatan.esiensi di sisi pasokan dan pemanfaatan.

Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubaraPemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara

untuk industri dan kelistrikan ke depan akanuntuk industri dan kelistrikan ke depan akan

difokuskan pada (1) pemanfaatan gas dari ladingdifokuskan pada (1) pemanfaatan gas dari lading

Blok A Aceh, Natuna Timur, Jambaran Tiung BumiBlok A Aceh, Natuna Timur, Jambaran Tiung Bumi

(Jawa Timur), Tanggung Train 3 dan Asap-Kido-(Jawa Timur), Tanggung Train 3 dan Asap-Kido-

Merah Merah (Papua (Papua Barat), dan Barat), dan Abadi Abadi (Maluku); dan(Maluku); dan

(2) pemanfaatan batu bara dari Sumatera Selatan,(2) pemanfaatan batu bara dari Sumatera Selatan,

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Arah kebijakanArah kebijakan akselerasi industrialisasiakselerasi industrialisasi  pada  pada

tahun 2020-2024 mencakup:tahun 2020-2024 mencakup:

(i) Peningkatan produktivitas SDM Industri(i) Peningkatan produktivitas SDM Industri

yang dilaksanakan dengan (1) Meningkatkanyang dilaksanakan dengan (1) Meningkatkan

pelatihan internal perusahaan, diklatpelatihan internal perusahaan, diklat

3in1 (pelatihan-sertikasi-penempatan),3in1 (pelatihan-sertikasi-penempatan),

pemagangan, dan kualitas pelatihan di BLKpemagangan, dan kualitas pelatihan di BLK

industri; (2) Meningkatkan kesesuaian kurikulumindustri; (2) Meningkatkan kesesuaian kurikulum

pendidikan menengah dan tinggi denganpendidikan menengah dan tinggi dengan

dukungan kerjasama industri dan lembagadukungan kerjasama industri dan lembaga

pendidikan; pendidikan; (3) (3) Menyempurnakan Menyempurnakan SKKNISKKNI

dengan mengadopsi standar internasional;dengan mengadopsi standar internasional;

(4) Meningkatkan keterampilan SDM usaha(4) Meningkatkan keterampilan SDM usaha

skala kecil dan menengah; (5) Menyediakanskala kecil dan menengah; (5) Menyediakan

insentif skal untuk vokasi dan fasilitasi transferinsentif skal untuk vokasi dan fasilitasi transfer

pengetahuan praktis (know-how)pengetahuan praktis (know-how)

(ii) (ii) Peningkatan Peningkatan daya daya saing saing ekspor produekspor produkk

industri dan partisipasi dalam Globalindustri dan partisipasi dalam Global

Production Network (GPN)Production Network (GPN) yang  yang dilaksanakadilaksanakann

dengan (1) Menyederhanakan regulasi dandengan (1) Menyederhanakan regulasi dan

prosedur ekspor impor; (2) Meningkatkanprosedur ekspor impor; (2) Meningkatkan

diversikasi dan kompleksitas dan nilai diversikasi dan kompleksitas dan nilai tambahtambah

produk ekspor; (3) Meningkatkan penetrasiproduk ekspor; (3) Meningkatkan penetrasi

ekspor ke pasar tradisional dan pasar non-ekspor ke pasar tradisional dan pasar non-

tradisional; (4) Mempercepat proses negosiasitradisional; (4) Mempercepat proses negosiasi

dan review FTA untuk daya saing perdagangan;dan review FTA untuk daya saing perdagangan;

(5) Memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang(5) Memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang

berpotensi menjadi eksportir; (6) Meningkatkanberpotensi menjadi eksportir; (6) Meningkatkan

investasi industri GPN (inbound dan outbound)investasi industri GPN (inbound dan outbound)

yang berbasis hilirisasi SDA, berteknologiyang berbasis hilirisasi SDA, berteknologi

tinggi dan berorientasi ekspor; (7) Memperluastinggi dan berorientasi ekspor; (7) Memperluas

supplier development program (kemitraansupplier development program (kemitraan

terintegrasi); (8) Modernisasi industri perikananterintegrasi); (8) Modernisasi industri perikanan

tangkap yang didukung peningkatan armadatangkap yang didukung peningkatan armada

perikanan tangkap, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan infrastruktinfrastrukturur

pelabuhan perikanan dan menggunakanpelabuhan perikanan dan menggunakan

teknologi modern dan peningkatan kapasitasteknologi modern dan peningkatan kapasitas

industri galangan kapal; (9) Mengembangkanindustri galangan kapal; (9) Mengembangkan

industri pengolahan perikanan yang maksimalindustri pengolahan perikanan yang maksimal

yang didukung dengan pemenuhan bahanyang didukung dengan pemenuhan bahan

baku industri pengolahan, esiensi rantai pasokbaku industri pengolahan, esiensi rantai pasok

industri dalam sistem logistik, serta dukunganindustri dalam sistem logistik, serta dukungan

infrastruktuinfrastruktur r (listrik, transportasi, komunikasi dan(listrik, transportasi, komunikasi dan

air bersih) bagi industri pengolahan perikanan.air bersih) bagi industri pengolahan perikanan.

(iii) Penguatan pilar pertumbuhan industri(iii) Penguatan pilar pertumbuhan industri  yang  yang

mencakup:mencakup:
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Pilar Research, Design, and DevelopmentPilar Research, Design, and Development

(R&D&D)(R&D&D)  yang dilaksanakan dengan: (1)  yang dilaksanakan dengan: (1)

Modernisasi industri hingga 4.0 disesuaikanModernisasi industri hingga 4.0 disesuaikan

dengan karakteristik masing-masing industri;dengan karakteristik masing-masing industri;

(2) Memperkuat infrastruktur, SDM dan kerja(2) Memperkuat infrastruktur, SDM dan kerja

sama publik dan swasta dalam R&D&D;sama publik dan swasta dalam R&D&D;

(3) Meningkatkan esiensi penggunaan(3) Meningkatkan esiensi penggunaan

energi melalui restrukturisasi permesinan;energi melalui restrukturisasi permesinan;

(4) Menyediakan insentif skal untuk lisensi(4) Menyediakan insentif skal untuk lisensi

teknologi maju.teknologi maju.

Pilar Fiskal dan PembiayaanPilar Fiskal dan Pembiayaan  dilaksanakan  dilaksanakan

dengan: (1) Mendorong kebijakan skal yangdengan: (1) Mendorong kebijakan skal yang

mendukung ekspansi sektor industri melaluimendukung ekspansi sektor industri melalui

relaksasi insentif tax holiday dan tax allowancerelaksasi insentif tax holiday dan tax allowance

serta kebijakan peningkatan kualitas belanjaserta kebijakan peningkatan kualitas belanja

negara yang mendukung industri dalam negeri;negara yang mendukung industri dalam negeri;

(2) Mempercepat pembentukan Lembaga(2) Mempercepat pembentukan Lembaga

Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI);Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI);

(3) Memfasilitasi kemudahaan pembiayaan(3) Memfasilitasi kemudahaan pembiayaan

industri melalui corporate bonds dan capitalindustri melalui corporate bonds dan capital

markets; (4) Mendorong ntech sebagaimarkets; (4) Mendorong ntech sebagai

alternatif pembiayaan untuk meningkatkanalternatif pembiayaan untuk meningkatkan

skala usaha IKM.skala usaha IKM.

Pilar Industri Hulu Strategis dan AglomerasiPilar Industri Hulu Strategis dan Aglomerasi

secara umum dilaksanakan dengan: (1)secara umum dilaksanakan dengan: (1)

Memfasilitasi investasi di kawasan industri,Memfasilitasi investasi di kawasan industri,

terutama untuk industri hulu strategis (hilirisasiterutama untuk industri hulu strategis (hilirisasi

agro, kimia dan logam); (2) Membangunagro, kimia dan logam); (2) Membangun

Kawasan Industri Smelter yang terintegrasiKawasan Industri Smelter yang terintegrasi

dengan cadangan sumber daya mineral; (3)dengan cadangan sumber daya mineral; (3)

Membangun industri berbasis petrokimia yangMembangun industri berbasis petrokimia yang

disinergikan dengan infrastruktur energi sepertidisinergikan dengan infrastruktur energi seperti

kilang migas; (4) Membangun infrastrukturkilang migas; (4) Membangun infrastruktur

konektivitas, logistik dan urban amenitieskonektivitas, logistik dan urban amenities

di kawasan industri; (5) Mengembangkandi kawasan industri; (5) Mengembangkan

pelayanan ketenagalistrikan untuk KI/KEKpelayanan ketenagalistrikan untuk KI/KEK

industri; (6) Mengalokasikan gas bumi dalamindustri; (6) Mengalokasikan gas bumi dalam

jumlah tertentu untuk keperluan bahan bakujumlah tertentu untuk keperluan bahan baku

sektor industri; (7) Sinkronisasi kebijakansektor industri; (7) Sinkronisasi kebijakan

pertambangan dengan sektor industripertambangan dengan sektor industri

termasuk dalam merencanakan kebutuhantermasuk dalam merencanakan kebutuhan

dan pasokan produk industri logam nasionaldan pasokan produk industri logam nasional

yang terintegrasi; (8) Menguatkan pengelolaanyang terintegrasi; (8) Menguatkan pengelolaan

kaidah pertambangan berkelanjutan; (9)kaidah pertambangan berkelanjutan; (9)

Membangun dan merevitalisasi sentra industriMembangun dan merevitalisasi sentra industri

kecil dan menengah.kecil dan menengah.

Dukungan bagi pembangunan KI/KEK industriDukungan bagi pembangunan KI/KEK industri

ke depan akan difokuskan untuk wilayah luarke depan akan difokuskan untuk wilayah luar

Jawa dalam bentuk (1) fasilitasi investasi danJawa dalam bentuk (1) fasilitasi investasi dan

peningkatan SDM di KI yang sudah beroperasipeningkatan SDM di KI yang sudah beroperasi

(dan akan beroperasi tahun 2019) seperti KEK/ (dan akan beroperasi tahun 2019) seperti KEK/ 

KI Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KEK/KIKI Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KEK/KI

Galang Batang, KI Dumai, KI Tanjung Buton, KIGalang Batang, KI Dumai, KI Tanjung Buton, KI

Ketapang, KI Bantaeng, KI Palu, KI Morowali,Ketapang, KI Bantaeng, KI Palu, KI Morowali,

KI Konawe, dan KI/KEK Bitung; dan (2)KI Konawe, dan KI/KEK Bitung; dan (2)

pengembangan infrastruktur, SDM, tata kelolapengembangan infrastruktur, SDM, tata kelola

dan investasi di KI yang sedang dikembangkandan investasi di KI yang sedang dikembangkan

seperti KI Kuala Tanjung, KEK/KI Tanjungseperti KI Kuala Tanjung, KEK/KI Tanjung

Api-api, KI Way Pisang-Lampung Selatan, KIApi-api, KI Way Pisang-Lampung Selatan, KI

TanggamuTanggamus, KI s, KI Landak, KI Jorong, KI Landak, KI Jorong, KI Batulicin,Batulicin,

KEK/KI Maloy-Batuta-Trans Kalimantan (MBTK),KEK/KI Maloy-Batuta-Trans Kalimantan (MBTK),

KI Teluk Weda, KEK/KI Sorong, dan KI TelukKI Teluk Weda, KEK/KI Sorong, dan KI Teluk

Bintuni.Bintuni.

Pilar Jasa Industri dan Circular EconomyPilar Jasa Industri dan Circular Economy

dilaksanakan dengan: (1) Meningkatkandilaksanakan dengan: (1) Meningkatkan

investasi dan esiensi jasa industri (logistik,investasi dan esiensi jasa industri (logistik,

maintenance, repair and operations (MRO), danmaintenance, repair and operations (MRO), dan

digitalisasi); (2) Memfasilitasi pembangunandigitalisasi); (2) Memfasilitasi pembangunan

industri daur ulang (Recycle); (3) Memfasilitasiindustri daur ulang (Recycle); (3) Memfasilitasi

penerapan standar industri hijau.penerapan standar industri hijau.

Pilar KetenagakerjaanPilar Ketenagakerjaan  dilaksanakan dengan  dilaksanakan dengan

(1) Menyempurnakan aturan ketenagakerjaan(1) Menyempurnakan aturan ketenagakerjaan

menuju pasar kerja yang eksibel; (2)menuju pasar kerja yang eksibel; (2)

Menciptakan hubungan industrial yangMenciptakan hubungan industrial yang

harmonis; (3) Memperkuat kelembagaanharmonis; (3) Memperkuat kelembagaan

pengawasan ketenagakerjaan untukpengawasan ketenagakerjaan untuk

meningkatkan kepatuhan; (4) Reformasimeningkatkan kepatuhan; (4) Reformasi

kebijakan peningkatan keahlian.kebijakan peningkatan keahlian.

(iv) (iv) Optimasi Optimasi permintaan permintaan produk produk industriindustri  yang  yang

dilaksanakan dengan: (1) Meningkatkandilaksanakan dengan: (1) Meningkatkan

industri pemasok produk di sektor pariwisata;industri pemasok produk di sektor pariwisata;



4646 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan BerkesinambunganDan Berkesinambungan

(2) Meningkatkan skala produksi dan kualitas(2) Meningkatkan skala produksi dan kualitas

produk industri halal dan gaya hidup sehat diproduk industri halal dan gaya hidup sehat di

pasar domestik dan ekspor; (3) Memanfaatkanpasar domestik dan ekspor; (3) Memanfaatkan

e-commerce untuk perluasan pasar produk IKM;e-commerce untuk perluasan pasar produk IKM;

(4) Meningkatkan penggunan produk industri(4) Meningkatkan penggunan produk industri

lokal yang berkualitas dalam pengadaanlokal yang berkualitas dalam pengadaan

pemerintahpemerintah

Akselerasi industrialisasi juga diharapkan dapatAkselerasi industrialisasi juga diharapkan dapat

mendorong perbaikan struktur industri yangmendorong perbaikan struktur industri yang

didukung khususnya di (1) industri hulu strategisdidukung khususnya di (1) industri hulu strategis

yang berbasis hilirasasi sumber daya agro, kimiayang berbasis hilirasasi sumber daya agro, kimia

dan logam; dan (2) industri yang memiliki kontribusidan logam; dan (2) industri yang memiliki kontribusi

nilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitunilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitu

makanan minuman, farmasi dan alat kesehatan, alatmakanan minuman, farmasi dan alat kesehatan, alat

transportasi termasuk yang berbahan bakar listrik,transportasi termasuk yang berbahan bakar listrik,

elektrikal dan elektronik, mesin dan peralatan, tekstilelektrikal dan elektronik, mesin dan peralatan, tekstil

dan produk tekstil, dan alas kaki.dan produk tekstil, dan alas kaki.

Arah kebijakan dalamArah kebijakan dalam peningkatan daya saing danpeningkatan daya saing dan

keberlanjutan pariwisatakeberlanjutan pariwisata  pada tahun 2020-2024  pada tahun 2020-2024

adalah:adalah:

(i) (i) Peningkatan Peningkatan daya sdaya saing inaing industri ddustri danan

ekosistem usaha pariwisataekosistem usaha pariwisata  yang akan  yang akan

dilaksanakan dengan cara: (1) Meningkatkandilaksanakan dengan cara: (1) Meningkatkan

fasilitasi investasi industri pariwisata; (2)fasilitasi investasi industri pariwisata; (2)

Meningkatkan daya saing industri businessMeningkatkan daya saing industri business

tourism (MICE-meeting, incentives, conventiontourism (MICE-meeting, incentives, convention

and exhibition); (3) Meningkatkan rantai pasokand exhibition); (3) Meningkatkan rantai pasok

usaha pariwisata termasuk dengan melibatkanusaha pariwisata termasuk dengan melibatkan

usaha pariwisata berbasis masyarakat; (4)usaha pariwisata berbasis masyarakat; (4)

Meningkatkan kualitas produk dan jasaMeningkatkan kualitas produk dan jasa

pariwisata berbasis usaha masyarakat; (5)pariwisata berbasis usaha masyarakat; (5)

Menerapkan standar pariwisata berkelanjutan.Menerapkan standar pariwisata berkelanjutan.

(ii) Peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi(ii) Peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi

dan tata kelola destinasi pariwisatadan tata kelola destinasi pariwisata yang akan yang akan

dilaksanakan dengan cara: dilaksanakan dengan cara: (1) Mengembangkan(1) Mengembangkan

integrated tourism master plan dan polaintegrated tourism master plan dan pola

pengembangan di destinasi yang menjadipengembangan di destinasi yang menjadi

fokus pembangunan; (2) Meningkatkan inovasifokus pembangunan; (2) Meningkatkan inovasi

dan diversikasi atraksi dan amenitas sesuaidan diversikasi atraksi dan amenitas sesuai

segmentasi, originasi dan minat wisatawan; (3)segmentasi, originasi dan minat wisatawan; (3)

Meningkatkan kualitas dan nilai tambah wisataMeningkatkan kualitas dan nilai tambah wisata

minat khusus, terutama ekowisata, wisata bahari,minat khusus, terutama ekowisata, wisata bahari,

sport tourism, budaya/ sejarah, belanja/kuliner;sport tourism, budaya/ sejarah, belanja/kuliner;

(4) Meningkatkan pemanfaatan digital solution(4) Meningkatkan pemanfaatan digital solution

untuk customer experience, quality service anduntuk customer experience, quality service and

hospitality yang selaras dengan transformasihospitality yang selaras dengan transformasi

4.0 di bidang pariwisata; (5) Mempercepat4.0 di bidang pariwisata; (5) Mempercepat

pembangunpembangunan infrastruktur konektivitas, an infrastruktur konektivitas, termasuktermasuk

transit-hub, serta infrastruktur dasar yaitu airtransit-hub, serta infrastruktur dasar yaitu air

bersih, listrik, limbah, sampah dan sanitasi; (6)bersih, listrik, limbah, sampah dan sanitasi; (6)

Meningkatkan penataan kota dan lingkunganMeningkatkan penataan kota dan lingkungan

untuk perbaikan kualitas tourism service-hub; (7)untuk perbaikan kualitas tourism service-hub; (7)

Meningkatkan penerapan standar keberlanjutan,Meningkatkan penerapan standar keberlanjutan,

termasuk mitigasi bencana, keamanan,termasuk mitigasi bencana, keamanan,

ketertiban dan keselamatan; (8) Memperbaikiketertiban dan keselamatan; (8) Memperbaiki

tata kelembagaan pengelola destinasi, termasuktata kelembagaan pengelola destinasi, termasuk

di kawasan hutan, taman laut, geopark, dandi kawasan hutan, taman laut, geopark, dan

cagar biosfer.cagar biosfer.

(iii) (iii) Peningkatan Peningkatan kualitas SDM kualitas SDM pariwisatapariwisata  yang  yang

dilaksanakan dengan: (1) Meningkatkandilaksanakan dengan: (1) Meningkatkan

efektivitas Gerakan Sadar Wisata berbasisefektivitas Gerakan Sadar Wisata berbasis

kearifan lokal dan customer service excellence;kearifan lokal dan customer service excellence;

(2) Meningkatkan pelatihan internal perusahaan,(2) Meningkatkan pelatihan internal perusahaan,

diklat 3-in-1, pemagangan, dan kualitas pelatihandiklat 3-in-1, pemagangan, dan kualitas pelatihan

di lembaga diklat dan BLK pariwisata; (3)di lembaga diklat dan BLK pariwisata; (3)

Meningkatkan kesesuaian kurikulum pendidikanMeningkatkan kesesuaian kurikulum pendidikan

menengah dan tinggi yang didukung kerjasamamenengah dan tinggi yang didukung kerjasama

antara industri dan lembaga pendidikan; (4)antara industri dan lembaga pendidikan; (4)

Memperluas pendidikan kepariwisataan diMemperluas pendidikan kepariwisataan di

destinasi prioritas; (5) Meningkatkan sertikasidestinasi prioritas; (5) Meningkatkan sertikasi

kompetensi pariwisata yang sesuai dengankompetensi pariwisata yang sesuai dengan

standar internasional.standar internasional.

(iv)(iv) Penguatan citra pariwisata dan diversikasiPenguatan citra pariwisata dan diversikasi

pemasaranpemasaran  dilaksanakan dengan: (1)  dilaksanakan dengan: (1)

Meningkatkan daya saing branding WonderfulMeningkatkan daya saing branding Wonderful

Indonesia; (2) Meningkatkan efektivitasIndonesia; (2) Meningkatkan efektivitas

pemasaran melalui marketing intelligence,pemasaran melalui marketing intelligence,

product market alignment, diplomasi gastronomiproduct market alignment, diplomasi gastronomi

dan pemanfaatan big data; (3) Mendalami pasardan pemanfaatan big data; (3) Mendalami pasar

tradisional dan diversikasi pemasaran ke pasartradisional dan diversikasi pemasaran ke pasar

internasional baru; (4) Meningkatkan sisteminternasional baru; (4) Meningkatkan sistem

pemasaran terintegrasi melalui kerja samapemasaran terintegrasi melalui kerja sama

MICE, VITO, serta Pusat Promosi PariwisataMICE, VITO, serta Pusat Promosi Pariwisata

Indonesia di wilayah originasi potensial.Indonesia di wilayah originasi potensial.
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(v) Penyiapan destinasi ekowisata unggulan di(v) Penyiapan destinasi ekowisata unggulan di

Taman Nasional dan Kesatuan PengelolaanTaman Nasional dan Kesatuan Pengelolaan

HutanHutan yang akan dilaksanakan dengan cara (1) yang akan dilaksanakan dengan cara (1)

Membangun sarana dan prasarana wisata alam;Membangun sarana dan prasarana wisata alam;

(2) Meningkatkan pengelolaan pariwisata alam.(2) Meningkatkan pengelolaan pariwisata alam.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisataArah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata

ke depan akan difokuskan pada (1) peningkatanke depan akan difokuskan pada (1) peningkatan

kesiapan dan daya saing 10 Destinasi Pariwisatakesiapan dan daya saing 10 Destinasi Pariwisata

Prioritas (Danau Toba, Tanjung Kelayang, TanjungPrioritas (Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung

Lesung, Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua,Lesung, Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua,

Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru,Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru,

Lombok/ Mandalika, Wakatobi, Morotai dan LabuanLombok/ Mandalika, Wakatobi, Morotai dan Labuan

Bajo); (2) pengembangan 8 Destinasi PariwisataBajo); (2) pengembangan 8 Destinasi Pariwisata

Prioritas Baru (Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan,Prioritas Baru (Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan,

Banyuwangi, Derawan, Makassar-Selayar-Toraja,Banyuwangi, Derawan, Makassar-Selayar-Toraja,

Manado-Bitung dan sekitarnya, Raja Ampat); (3)Manado-Bitung dan sekitarnya, Raja Ampat); (3)

peningkatan kualitas layanan, daya dukung danpeningkatan kualitas layanan, daya dukung dan

keberlanjutan 3 destinasi pintu utama wisatawankeberlanjutan 3 destinasi pintu utama wisatawan

mancanegara (Bali, DKI Jakarta dan Batam); danmancanegara (Bali, DKI Jakarta dan Batam); dan

(4) pengembangan ekowisata alam di 8 Taman(4) pengembangan ekowisata alam di 8 Taman

Nasional (Way Kambas, Tanjung Putting, Tambora,Nasional (Way Kambas, Tanjung Putting, Tambora,

Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti,Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti,

Bantimurung-Bulusaraung, Bunaken, Manusela,Bantimurung-Bulusaraung, Bunaken, Manusela,

dan Teluk Cendrawasih).dan Teluk Cendrawasih).

Arah kebijakan dalamArah kebijakan dalam peningkatan nilai tambahpeningkatan nilai tambah

ekonomi kreatif dan digitalekonomi kreatif dan digital  dalam periode 2020-  dalam periode 2020-

2024 mencakup:2024 mencakup:

(i) Peningkatan daya saing SDM dan usaha(i) Peningkatan daya saing SDM dan usaha

kreatif dan digitalkreatif dan digital  yang akan dilaksanakan  yang akan dilaksanakan

dengan: (1) Menguatkan kurikulum STEAMdengan: (1) Menguatkan kurikulum STEAM

(Science, (Science, Technology, Technology, Engineering, Engineering, Art, Art, andand

Mathematic), seni dan budaya, kreativitas,Mathematic), seni dan budaya, kreativitas,

serta desain; (2) Memperluas diklat manajemenserta desain; (2) Memperluas diklat manajemen

usaha, pemasaran, serta sertikasi kompetensi;usaha, pemasaran, serta sertikasi kompetensi;

(3) Mengembangkan pendampingan, inkubasi,(3) Mengembangkan pendampingan, inkubasi,

ruang kreatif ruang kreatif dan ’start-up dan ’start-up parks’ dan parks’ dan center ofcenter of

excellence; (4) Fasilitasi rantai pasik dan scale-excellence; (4) Fasilitasi rantai pasik dan scale-

up karya dan platform kreatif unggulan.up karya dan platform kreatif unggulan.

(ii) (ii) Penguatan Penguatan ekosistem ekosistem ekonomi ekonomi kreatifkreatif

dan digital, termasuk yang berbentukdan digital, termasuk yang berbentuk

perusahaan sosialperusahaan sosial  dilaksanakan dengan: (1)  dilaksanakan dengan: (1)

Menyerdehanakan prosedur pendirian danMenyerdehanakan prosedur pendirian dan

formalisasi usaha; (2) Meningkatkan aksesformalisasi usaha; (2) Meningkatkan akses

pembiayaan termasuk modal ventura, pasarpembiayaan termasuk modal ventura, pasar

modal, angel investors, impact bond, dll.; (3)modal, angel investors, impact bond, dll.; (3)

Menyediakan insentif untuk investasi (temasukMenyediakan insentif untuk investasi (temasuk

untuk start-up), inovasi, pengembangan brand,untuk start-up), inovasi, pengembangan brand,

serta penerapan dan komersialisasi HKI;serta penerapan dan komersialisasi HKI;

(4) Memperluas pemasaran produk kreatif,(4) Memperluas pemasaran produk kreatif,

termasuk melalui e-commerce; (5) Meningkatkantermasuk melalui e-commerce; (5) Meningkatkan

kerja sama pengembangan kota kreatif.kerja sama pengembangan kota kreatif.

(iii) (iii) Pengembangan Pengembangan teknologi teknologi digital digital untukuntuk

mendorong transformasi ekonomi danmendorong transformasi ekonomi dan

esiensi pelayananesiensi pelayanan  yang dilaksanakan  yang dilaksanakan

dengan: (1) Mengembangkan peta jalandengan: (1) Mengembangkan peta jalan

transformasi ekonomi digital; (2) Meningkatkantransformasi ekonomi digital; (2) Meningkatkan

jaringan dan kehandalan infrastruktur TIK; (3)jaringan dan kehandalan infrastruktur TIK; (3)

Meningkatkan kerja sama dan komersialisasiMeningkatkan kerja sama dan komersialisasi

riset menjadi produk teknologi dan usaha digital;riset menjadi produk teknologi dan usaha digital;

(4) Memperkuat industri ntech, e-commerce,(4) Memperkuat industri ntech, e-commerce,

on-demand service, dan internet of things; (5)on-demand service, dan internet of things; (5)

Memberikan dukungan perluasan transformasiMemberikan dukungan perluasan transformasi

digital dalam bentuk smart manufacturing,digital dalam bentuk smart manufacturing,

precision farming, e-shery, e-learning, e-health,precision farming, e-shery, e-learning, e-health,

smart city, dan smart government.smart city, dan smart government.

Pelaksanaan dari arah kebijakan dan strategiPelaksanaan dari arah kebijakan dan strategi

pengembangan ekonomi kreatif ke depan akanpengembangan ekonomi kreatif ke depan akan

difokuskan pada (1) peningkatan kapasitas dandifokuskan pada (1) peningkatan kapasitas dan

daya saing klaster kreatif di 10 kota besar di Jawa-daya saing klaster kreatif di 10 kota besar di Jawa-

Bali, Medan dan Makassar; (2) pengembanganBali, Medan dan Makassar; (2) pengembangan

talenta kreativitas di 34 provinsi sesuai keunggulantalenta kreativitas di 34 provinsi sesuai keunggulan

budaya dan alam.budaya dan alam.

Berbagai arah kebijakan pengelolaan danBerbagai arah kebijakan pengelolaan dan

peningkatan nilai tambah sumber daya ekonomipeningkatan nilai tambah sumber daya ekonomi

tersebut juga akan didukung dengan peningkatantersebut juga akan didukung dengan peningkatan

penyediaan dan kualitas data dan informasipenyediaan dan kualitas data dan informasi

pada tahun 2020-2024 yang dilaksanakan dengan:pada tahun 2020-2024 yang dilaksanakan dengan:

(1) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi(1) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi

statistik yang statistik yang berkualitaberkualitas; (2) s; (2) MeningkatkaMeningkatkan integrasin integrasi

statistik pemerintah pusat, pemerintah daerahstatistik pemerintah pusat, pemerintah daerah

dan swasta; (3) Meningkatkan kualitas SDM dandan swasta; (3) Meningkatkan kualitas SDM dan

pemanfaatan TIK.pemanfaatan TIK.





MengembangkanMengembangkan
Wilayah untukWilayah untuk
MengurangiMengurangi
Kesenjangan &Kesenjangan &
Menjamin PemerataanMenjamin Pemerataan

Capaian Pembangunan 2015 - 2019Capaian Pembangunan 2015 - 2019

Lingkungan StrategisLingkungan Strategis

Sasaran, Target, dan IndikatorSasaran, Target, dan Indikator

Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi



5050 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan BerkesinambunganDan Berkesinambungan

Capaian 2015-2019Capaian 2015-2019

Pengembangan wilayah tidak hanya mengenaiPengembangan wilayah tidak hanya mengenai

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataanpertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan

pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat.pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan wilayah dilakukanOleh karena itu, pengembangan wilayah dilakukan

melalui dua strategi utama, yaitu strategimelalui dua strategi utama, yaitu strategi

pertumbuhan dan strategi pemerataan.pertumbuhan dan strategi pemerataan.

Tujuan pembangunan wilayah dalam lima tahun keTujuan pembangunan wilayah dalam lima tahun ke

depan adalah mendorong transformasi dan akselerasidepan adalah mendorong transformasi dan akselerasi

pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusapembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa

Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan, dan Sumatera;Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan, dan Sumatera;

dengan tetap menjaga momentum pembangunandengan tetap menjaga momentum pembangunan

Wilayah Jawa. Transformasi dan akselerasiWilayah Jawa. Transformasi dan akselerasi

pembangunan wilayah diarahkan untuk memperkuatpembangunan wilayah diarahkan untuk memperkuat

dan memperluas basisbasis perekonomian wilayahdan memperluas basisbasis perekonomian wilayah

timur Indonesia dengan melakukan revitalisasitimur Indonesia dengan melakukan revitalisasi

desa/kampung, mengembangkan kota-kota barudesa/kampung, mengembangkan kota-kota baru

dan pusatpusat produksi dan perdagangan,dan pusatpusat produksi dan perdagangan,

Capaian pembangunan berbasis kewilayahan padaCapaian pembangunan berbasis kewilayahan pada

tahun 2015-2019 disusun berdasarkan hasil evaluasitahun 2015-2019 disusun berdasarkan hasil evaluasi

empat tahun kabinet dengan mengacu pada targetempat tahun kabinet dengan mengacu pada target

dan sasaran yang tertuang di RPJMN 2015-2019.dan sasaran yang tertuang di RPJMN 2015-2019.

Untuk pembangunan wilayah, penangananUntuk pembangunan wilayah, penanganan

permukiman kumuh serta penyediaan danpermukiman kumuh serta penyediaan dan

peningkatan hunian layak belum dapat memenuhipeningkatan hunian layak belum dapat memenuhi

target jangka menengah karena terhambat antaratarget jangka menengah karena terhambat antara

lain oleh koordinasi antarsektor dan antartingkatanlain oleh koordinasi antarsektor dan antartingkatan

pemerintahan yang belum berjalan dengan baik,pemerintahan yang belum berjalan dengan baik,

manajemen lahan perkotaan dan penegakan tatamanajemen lahan perkotaan dan penegakan tata

ruang yang belum efektif, kapasitas pemerintahruang yang belum efektif, kapasitas pemerintah

daerah yang belum memadai; dan upayadaerah yang belum memadai; dan upaya

pencegahan munculnya permukiman kumuh baru,pencegahan munculnya permukiman kumuh baru,

khususnya pada wilayah cepat tumbuh di peri-khususnya pada wilayah cepat tumbuh di peri-

urban, belum sepenuhnya dilakukan. Sementaraurban, belum sepenuhnya dilakukan. Sementara

itu, upaya untuk mengurangi 80 kabupaten daerahitu, upaya untuk mengurangi 80 kabupaten daerah

tertinggal sepertinya sulit dipenuhi hingga tahuntertinggal sepertinya sulit dipenuhi hingga tahun

2019. Kendala utama yang dihadapi adalah masih2019. Kendala utama yang dihadapi adalah masih

terbatasnya ketersediaan sarana dan prasaranaterbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana

memperkuat keterkaitan antarwilayah, sertamemperkuat keterkaitan antarwilayah, serta

membangun dan memperkuat rantai industri hulumembangun dan memperkuat rantai industri hulu

hilir produk unggulan berbasis sumber daya lokalhilir produk unggulan berbasis sumber daya lokal

yang didukung dengan peningkatan kualitasyang didukung dengan peningkatan kualitas

sumber daya manusia; pengembangan pusat-sumber daya manusia; pengembangan pusat-

pusat penelitian dan inovasi; penyediaan prasaranapusat penelitian dan inovasi; penyediaan prasarana

dan sarana transportasi, informasi dan komunikasi;dan sarana transportasi, informasi dan komunikasi;

pembangunan pembangkit dan jaringan listrik,pembangunan pembangkit dan jaringan listrik,

pengelolaan sumber air baku dan jaringan air bersih.pengelolaan sumber air baku dan jaringan air bersih.

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahunSasaran yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang adalah meningkatkan mutu sumbermendatang adalah meningkatkan mutu sumber

daya manusia, meningkatkan produktivitas dandaya manusia, meningkatkan produktivitas dan

nilai tambah, mengurangi angka kemiskinannilai tambah, mengurangi angka kemiskinan

dan dan pengangguran pengangguran di di seluruh seluruh wilayah; wilayah; sertaserta

mengurangi kesenjangan antarwilayah denganmengurangi kesenjangan antarwilayah dengan

mendorong percepatan pembangunan di Kawasanmendorong percepatan pembangunan di Kawasan

Timur Indonesia.Timur Indonesia.

pelayanan dasar dan pendukung ekonomi dipelayanan dasar dan pendukung ekonomi di

daerah tertinggal sehingga mengakibatkandaerah tertinggal sehingga mengakibatkan

rendahnya kapasitas sumber daya manusia danrendahnya kapasitas sumber daya manusia dan

juga rendahnya pendapatan masyarakat di daerahjuga rendahnya pendapatan masyarakat di daerah

tertinggal, terutama yang berada di wilayah Papuatertinggal, terutama yang berada di wilayah Papua

dan Nusa Tenggara. Sementara itu untuk angkadan Nusa Tenggara. Sementara itu untuk angka

kemiskinan dan IPM di daerah tertinggal telahkemiskinan dan IPM di daerah tertinggal telah

menunjukan perbaikan.menunjukan perbaikan.

Untuk pemertaan wilayah dan kontribusi antar pulau,Untuk pemertaan wilayah dan kontribusi antar pulau,

Sumbangan Pulau Jawa masih cukup dominan danSumbangan Pulau Jawa masih cukup dominan dan

tidak mengindikasikan adanya pergeseran. Hanya Pulautidak mengindikasikan adanya pergeseran. Hanya Pulau

Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara yang sejauh ini masihSulawesi, Bali dan Nusa Tenggara yang sejauh ini masih

mengikuti pola yang digariskan dalam RPJMN 2015-mengikuti pola yang digariskan dalam RPJMN 2015-

2019, ke depannya kita harus memberikan perhatian2019, ke depannya kita harus memberikan perhatian

khusus terhadap pembangunan ekonomi di tiga pulaukhusus terhadap pembangunan ekonomi di tiga pulau

lainnya, terutama Kalimantan dan Papua-Maluku yanglainnya, terutama Kalimantan dan Papua-Maluku yang

menunjukan gejala pelemahan. Beberapa strategimenunjukan gejala pelemahan. Beberapa strategi

yang bisa dilakukan adalah dengan terus mendorongyang bisa dilakukan adalah dengan terus mendorong

pembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan di luarpembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan di luar

pulau jawa.pulau jawa.



PembangunanPembangunan

11 KEK di luar Jawa11 KEK di luar Jawa

PenguatanPenguatan

39 pusat39 pusat

pertumbuhanpertumbuhan

sebagai PKL/PKWsebagai PKL/PKW

Optimalsiasi 15Optimalsiasi 15

kota sedang di luarkota sedang di luar

Jawa sebagai PKN/Jawa sebagai PKN/

PKWPKW

PembagianPembagian

12.982.624 sertifikat12.982.624 sertifikat

hak atas tanahhak atas tanah

PenurunanPenurunan

desa tertinggaldesa tertinggal

sebanyak 6518sebanyak 6518

59 Kabupaten59 Kabupaten

Daerah TertinggalDaerah Tertinggal

terentaskanterentaskan

PeningkatanPeningkatan

2665 desa2665 desa

mandirimandiri

PembangunanPembangunan

6 metropolitan6 metropolitan

baru di luar jawabaru di luar jawa
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Tabel 3.1Tabel 3.1 XxxxXxxx

NNoo IInnddiikkaattoorr
Capaian Kumulatif 2015-Capaian Kumulatif 2015-

20182018

Sasaran RPJMNSasaran RPJMN

2015-20192015-2019

A. Pembangunan WilayahA. Pembangunan Wilayah

11 PPeennuurruunnaan  n  ddeessa  a  tteerrttiinnggggaal  l  ((ddeessaa)) 66,,551188 55

22
Kabupaten daerah tertinggal terentaskanKabupaten daerah tertinggal terentaskan

(kabupaten)(kabupaten)
-- 8080

33 PPeenniinnggkkaattaan  n  ddeessa  a  mmaannddiirri  i  ((ddeessaa)) 22,,666655 22

B. Pemerataan PembangunanB. Pemerataan Pembangunan

11 PPeemmbbaanngguunnaan  n  mmeettrrooppoolliittaan  n  ddi  i  lluuaar  r  JJaawwa  a  ((kkoottaa)) 66 77

22 KKEEK  K  ddi  i  lluuaar  r  JJaawwa  a  ((llookkaassii)) 1111 1111

33
Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai PKL/ Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai PKL/ 

PKW (kawasan)PKW (kawasan)
3399 3399

44
Optimalsiasi 20 kota sedang di luar Jawa sebagaiOptimalsiasi 20 kota sedang di luar Jawa sebagai

PKN/PKW (kawasan)PKN/PKW (kawasan)
1155 2200

55 SSeerrttiippiikkaat  t  HHaak  k  AAttaas  s  TTaannaah  h  ((bbiiddaanngg)) 1122..998822..662244 77..111155..776655

C. Kontribusi Antar-PulauC. Kontribusi Antar-Pulau

11 PPeerraan  n  SSuummaatteerra  a  ddaallaam  m  PPDDB  B  NNaassiioonnaal  l  ((%%)) 2211..5533 2244..6600

22 PPeerraan  n  JJaawwa  a  ddaallaam  m  PPDDB  B  NNaassiioonnaal  l  ((%%)) 5588..2299 5555..1100

33 PPeerraan  n  BBaallii--NNuussttrra  a  ddaallaam  m  PPDDB  B  NNaassiioonnaal  l  ((%%)) 33..0044 22..6600

44 PPeerraan  n  KKaalliimmaannttaan  n  ddaallaam  m  PPDDB  B  NNaassiioonnaal  l  ((%%)) 88..0077 99..6600

55 PPeerraan  n  SSuullaawweessi  i  ddaallaam  m  PPDDB  B  NNaassiioonnaal  l  ((%%)) 66..2288 55..2200

66 PPeerraan  n  MMaalluukkuu--PPaappuua  a  ddaallaam  m  PPDDB  B  NNaassiioonnaal  l  ((%%)) 22..5577 22..9900
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Lingkungan dan Isu StrategisLingkungan dan Isu Strategis

Globalisasi dan PersainganGlobalisasi dan Persaingan

Globalisasi beberapa dampak positif, terutamaGlobalisasi beberapa dampak positif, terutama

di di bidang bidang perekonomian, yaitu: perekonomian, yaitu: (1) (1) Pasar Pasar yangyang

sangat terbuka untuk produk-produk ekspor; (2)sangat terbuka untuk produk-produk ekspor; (2)

Mudah untuk mengakses invetasi yang berasalMudah untuk mengakses invetasi yang berasal

dari luar negeri; (3) Mudah mendapatkan barangdari luar negeri; (3) Mudah mendapatkan barang

yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksiyang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi

di di Indonesia; dan Indonesia; dan (4) (4) Kegiatan Kegiatan pariwisata akanpariwisata akan

meningkat sehingga mampu membuka lapanganmeningkat sehingga mampu membuka lapangan

kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-

produk Indonesia. Bentuk nyata dari globalisasiproduk Indonesia. Bentuk nyata dari globalisasi

ekonomi salah ekonomi salah satunya adalah satunya adalah pasar bebas. pasar bebas. SalahSalah

satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapisatu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi

pasar bebas ini adalah kompetisi dan peningkatanpasar bebas ini adalah kompetisi dan peningkatan

daya saing.daya saing.

Perhatian terhadap LingkunganPerhatian terhadap Lingkungan

Perubahan iklim yang ada saat ini dan yang akanPerubahan iklim yang ada saat ini dan yang akan

datang disebabkan bukan hanya oleh peristiwa alamdatang disebabkan bukan hanya oleh peristiwa alam

melainkan lebih karena berbagai aktivitas manusiamelainkan lebih karena berbagai aktivitas manusia

(anthropogenic). Kemajuan pesat pembangunan(anthropogenic). Kemajuan pesat pembangunan

ekonomi memberikan dampak yang serius terhadapekonomi memberikan dampak yang serius terhadap

iklim dunia, antara lain lewat penggunaan energiiklim dunia, antara lain lewat penggunaan energi

yang yang masif masif serta serta pembabatan pembabatan hutan. hutan. Kondisi iniKondisi ini

seharusnya melahirkan kesadaran di skala globalseharusnya melahirkan kesadaran di skala global

bahwa bumi harus dirawat dan dijaga lingkungannyabahwa bumi harus dirawat dan dijaga lingkungannya

untuk keberlanjutan kehidupan.untuk keberlanjutan kehidupan.

Kelembagaan dan Tata KelolaKelembagaan dan Tata Kelola
Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah

Saat ini pelaksanaan kebijakan desentralisasi danSaat ini pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah didasarkan pada Undang-undangotonomi daerah didasarkan pada Undang-undang

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan peraturan perundang-undangan turunannya.dan peraturan perundang-undangan turunannya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Pada sisiUndang-undang No. 23 Tahun 2014. Pada sisi

pelaksanaan desentralisasi skal, saat ini masihpelaksanaan desentralisasi skal, saat ini masih

berpedoman pada Undang-undang No. 33 Tahunberpedoman pada Undang-undang No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah besertaPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta

peraturan perundang-undangan turunannya. Namunperaturan perundang-undangan turunannya. Namun

masih adanya beberapa peraturan perundang-masih adanya beberapa peraturan perundang-

undangan yang belum harmonis satu denganundangan yang belum harmonis satu dengan

lainnya menjadikan pemerintahan daerah, sebagailainnya menjadikan pemerintahan daerah, sebagai

ujung tombak pelaksanaan kebijakan desentralisasiujung tombak pelaksanaan kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah, memiliki kinerja yang beragam.dan otonomi daerah, memiliki kinerja yang beragam.

Secara umum kinerja pemerintahan daerah selamaSecara umum kinerja pemerintahan daerah selama

periode 2015-2018 menunjukkan kinerja yangperiode 2015-2018 menunjukkan kinerja yang

baik. Kinerja yang baik ditunjukkan oleh beberapabaik. Kinerja yang baik ditunjukkan oleh beberapa

indikator, yaitu: Penyelenggaraan PTSP Prima yangindikator, yaitu: Penyelenggaraan PTSP Prima yang

sudah 100% memenuhi target RPJMN 2015-2019. ,sudah 100% memenuhi target RPJMN 2015-2019. ,

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuaiKelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai

PP 18 tahun 2016, tingkat Pendidikan aparaturPP 18 tahun 2016, tingkat Pendidikan aparatur

Pemerintah Daerah S1, S2, dan S3. Pemerintah Daerah S1, S2, dan S3. Indikator tersebutIndikator tersebut

menunjukkan adanya pencapaian yang baik,menunjukkan adanya pencapaian yang baik,

namun masih terdapat beberapa hal utama yangnamun masih terdapat beberapa hal utama yang

masih perlu untuk ditingkatkan. Selain pencapaianmasih perlu untuk ditingkatkan. Selain pencapaian

tersebut, masih perlu dilakukan percepatan untuktersebut, masih perlu dilakukan percepatan untuk

penetapan Undang-undang Hubungan Keuanganpenetapan Undang-undang Hubungan Keuangan

Pusat dan Daerah (sebagai revisi Undang-undangPusat dan Daerah (sebagai revisi Undang-undang

No. 33 Tahun 2004), penetapan RancanganNo. 33 Tahun 2004), penetapan Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Konkuren, dan peningkatanUrusan Pemerintahan Konkuren, dan peningkatan

pencapaian pelaksanaan Standar Pelayananpencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimum di daerah.Minimum di daerah.

Seiring dengan sasaran pembangunan kewilayahanSeiring dengan sasaran pembangunan kewilayahan

pada RPJMN mendatang (2020-2024), makapada RPJMN mendatang (2020-2024), maka

kebijakan dapat ditempuh adalah (1) meningkatkankebijakan dapat ditempuh adalah (1) meningkatkan

sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dansinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan

pemerintahan daerah, (2) meningkatkan kinerjapemerintahan daerah, (2) meningkatkan kinerja

pemerintahpemerintahan daerah, serta an daerah, serta (3) meningkatkan kapasitas(3) meningkatkan kapasitas

keuangan dan aparatur pemerintahan daerah.keuangan dan aparatur pemerintahan daerah.
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Penguatan Kapasitas KeuanganPenguatan Kapasitas Keuangan
dan Aparatur Daerahdan Aparatur Daerah

Upaya untuk kapasitas Keuangan dan aparaturUpaya untuk kapasitas Keuangan dan aparatur

daerah ditunjukkan dengan antara lain berupadaerah ditunjukkan dengan antara lain berupa

meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerahmeningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah

terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,

meningkatnya jumlah daerah yang meningkatmeningkatnya jumlah daerah yang meningkat

pada belanja fungsi kesehatan, pendidikanpada belanja fungsi kesehatan, pendidikan

dan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatandan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah, meningkatnya jumlah daerahBelanja Daerah, meningkatnya jumlah daerah

yang mengembangkan instrumen pembiayaanyang mengembangkan instrumen pembiayaan

investasi non APBD (a.l. obligasi, dana BUMD),investasi non APBD (a.l. obligasi, dana BUMD),

dan meningkatnya prosentase jumlah daerah yangdan meningkatnya prosentase jumlah daerah yang

memiliki indeks inovasi tinggi, dan meningkatnyamemiliki indeks inovasi tinggi, dan meningkatnya

jumlah aparatur daerah yang berpendidikan S1, S2,jumlah aparatur daerah yang berpendidikan S1, S2,

dan S3.dan S3.

Urbanisasi dan Bonus DemograUrbanisasi dan Bonus Demogra

Bonus demogra bisa membawa dampak positifBonus demogra bisa membawa dampak positif

dan negatif. Positifnya, melimpahnya jumlahdan negatif. Positifnya, melimpahnya jumlah

penduduk usia produktif yang dapat memacupenduduk usia produktif yang dapat memacu

pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebihpertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih

tinggi. Negatifnya, jika bonus demogra ini tidaktinggi. Negatifnya, jika bonus demogra ini tidak

dipersiapkan sebaik mungkin. Masalah yang palingdipersiapkan sebaik mungkin. Masalah yang paling

nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkanKurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan

pengangguran yang dapat berakibat padapengangguran yang dapat berakibat pada

meningkatnya kemiskinan. Bonus demogra jugameningkatnya kemiskinan. Bonus demogra juga

harus dilihat distribusinya secara spasial. Salahharus dilihat distribusinya secara spasial. Salah

satu yang perlu diperhatikan adalah urbanisasi.satu yang perlu diperhatikan adalah urbanisasi.

Urbanisasi bukan hanya persoalan perpindahan,Urbanisasi bukan hanya persoalan perpindahan,

tetapi merupakan perubahan pola kerja dari yangtetapi merupakan perubahan pola kerja dari yang

berbasis agraris menjadi berbasis industri danberbasis agraris menjadi berbasis industri dan

jasa.jasa.

Aglomerasi atau konsentrasi penduduk di perkotaanAglomerasi atau konsentrasi penduduk di perkotaan

dapat memberikan berbagai manfaat sepertidapat memberikan berbagai manfaat seperti

kemudahan untuk mencari input produksi sertakemudahan untuk mencari input produksi serta

dapat memfasilitasi orang untuk bertukar informasidapat memfasilitasi orang untuk bertukar informasi

dan saling belajar satu sama lain yang pada akhirnydan saling belajar satu sama lain yang pada akhirnyaa

akan menstimulasi ide baru dan inovasi. Aglomerasiakan menstimulasi ide baru dan inovasi. Aglomerasi

juga membawa eksternalitas negatif yang perlujuga membawa eksternalitas negatif yang perlu

diantisipasi. Kemacetan di kawasan metropolitandiantisipasi. Kemacetan di kawasan metropolitan

adalah salah satu contohnya, disamping inasiadalah salah satu contohnya, disamping inasi

harga lahan yang meroket dan degradasi kualitasharga lahan yang meroket dan degradasi kualitas

lingkungan yang berlangsung dengan sangat cepat.lingkungan yang berlangsung dengan sangat cepat.

TantanganTantangan

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahanTantangan pembangunan berbasis kewilayahan

pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangipada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi

kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa,kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa,

mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi danmengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan

sarana dan prasarana antara kawasan perkotaansarana dan prasarana antara kawasan perkotaan

dan perdesaan, meningkatkan keterpaduan antar-dan perdesaan, meningkatkan keterpaduan antar-

provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidangprovinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang

ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan dayaTantangan lainnya adalah meningkatkan daya

saing wilayah melalui re-industrialisasi khususnyasaing wilayah melalui re-industrialisasi khususnya

yang berbasis potensi wilayah, menemukan danyang berbasis potensi wilayah, menemukan dan

mengembangkan sumber-sumber pertumbuhanmengembangkan sumber-sumber pertumbuhan

baru, meningkatkan sumber daya manusia danbaru, meningkatkan sumber daya manusia dan

tingkat kreativitas masyarakat, meningkatkantingkat kreativitas masyarakat, meningkatkan

kualitas dan ketersediaan atau akses terhadapkualitas dan ketersediaan atau akses terhadap

pelayanan dasar, meningkatkan komersialisasipelayanan dasar, meningkatkan komersialisasi

inovasi lembaga penelitian dan perguruan tinggi,inovasi lembaga penelitian dan perguruan tinggi,

memanfaatkan teknologi digital dalam segalamemanfaatkan teknologi digital dalam segala

aspek untuk mengantisipasi Revolusi Industriaspek untuk mengantisipasi Revolusi Industri

4.0, mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif4.0, mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif

seperti KPBU seperti KPBU dan dan PINA, PINA, serta memenuhi serta memenuhi standarstandar

pelayanan minimum (SPM) dari yang berbasispelayanan minimum (SPM) dari yang berbasis

utilitarian approach (cost benet) ke right basedutilitarian approach (cost benet) ke right based

approach.approach.
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Isu StrategisIsu Strategis

1. Kesenjangan antara wilayah yang ditandai1. Kesenjangan antara wilayah yang ditandai

dengan:dengan:

(a) Kemiskinan di KTI (18,01%), KBI (10,33%),(a) Kemiskinan di KTI (18,01%), KBI (10,33%),

perdesaan (13.47%) dan perkotaan (7,20%)perdesaan (13.47%) dan perkotaan (7,20%)

yang tinggi (BPS, 2017); (b) Ketimpanganyang tinggi (BPS, 2017); (b) Ketimpangan

Pendapatan Perdesaan (GR =0,324) danPendapatan Perdesaan (GR =0,324) dan

Perkotaan (GR = 0,4)’ dan (c) terjadinyaPerkotaan (GR = 0,4)’ dan (c) terjadinya

konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutamakonsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama

Pulau Jawa.Pulau Jawa.

2. 2. Penguatan Penguatan pertumbuhan pertumbuhan pusat-pusat pusat-pusat wilayahwilayah

yang masih rendah, yang ditandai oleh:yang masih rendah, yang ditandai oleh:

(a) Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan(a) Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan

Baru yang rendah (6 operasional dari 12 KEK,Baru yang rendah (6 operasional dari 12 KEK,

4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi

Wisata); (b) Konektivitas dari dan menujuWisata); (b) Konektivitas dari dan menuju

Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; danPusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan

(c) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum(c) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum

berkembang.berkembang.

3. 3. Pengelolaan urbanisasi Pengelolaan urbanisasi yang yang belum belum optimal,optimal,

yang ditandai oleh:yang ditandai oleh:

(a) Penduduk perkotaan yang akan mencapai(a) Penduduk perkotaan yang akan mencapai

60% dan bonus demogra 2030; dan (b)60% dan bonus demogra 2030; dan (b)

Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhanKontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasiekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi

menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13%menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13%

PDB).PDB).

4. 4. Pemanfaatan ruang Pemanfaatan ruang yang belum yang belum sesuai dansesuai dan

sinkron dengan rencana tata ruang, yangsinkron dengan rencana tata ruang, yang

ditandai dengan:ditandai dengan:

(a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail(a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan perizinanTata Ruang (RDTR) sebagai acuan perizinan

dan pengendalian pemanfaatan ruang,dan pengendalian pemanfaatan ruang,

terutama dikarenakan belum tersedianya petaterutama dikarenakan belum tersedianya peta

dasar skala 1 : 5.000; (b) Belum terpenuhinyadasar skala 1 : 5.000; (b) Belum terpenuhinya

pemetaan batas wilayah administrasi (terutamapemetaan batas wilayah administrasi (terutama

batas wilayah desa/kelurahan) yang menjadibatas wilayah desa/kelurahan) yang menjadi

acuan dalam penyusunan rencana tataacuan dalam penyusunan rencana tata

ruang; (c) Belum berjalannya pengendalianruang; (c) Belum berjalannya pengendalian

pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakanpemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan

belum tersedianya instrumen pengendalianbelum tersedianya instrumen pengendalian

pemanfaatan ruang; (d) Konik ruang yangpemanfaatan ruang; (d) Konik ruang yang

semakin meningkat (15.525 kasus periodesemakin meningkat (15.525 kasus periode

2015-2018); (e) Desa-desa dalam kawasan2015-2018); (e) Desa-desa dalam kawasan

hutan dan perkebunan besar tidak dapathutan dan perkebunan besar tidak dapat

melaksanakan kewenangannya tertama untukmelaksanakan kewenangannya tertama untuk

pembangunan infrastruktur (20.000 desa);pembangunan infrastruktur (20.000 desa);

dan (f) Kejadian bencana akibat pemanfaatandan (f) Kejadian bencana akibat pemanfaatan

ruang yang belum sesuai dengan rencana tataruang yang belum sesuai dengan rencana tata

ruang semakin meningkat (sekitar 2.000 kasusruang semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus

kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dankejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan

sebagainya).sebagainya).

5. 5. Rendahnya Rendahnya pemenuhan pemenuhan pelayanan pelayanan dasar dasar dandan

peningkatan daya saing daerah, yang ditandaipeningkatan daya saing daerah, yang ditandai

dengan:dengan:

(a) (a) Akses dan Akses dan kualitas pelayanan kualitas pelayanan dasar dasar yangyang

terbatas, terbatas, antara antara lain lain perumahan perumahan layak layak barubaru

36,58%, air minum 72%, sanitasi layak 67,54%36,58%, air minum 72%, sanitasi layak 67,54%

(BPS, 2017); (b) Ketergantungan APBD(BPS, 2017); (b) Ketergantungan APBD

terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-

rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBDrata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD

Provinsi dari Pusat) serta sumber PendanaanProvinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan

Non APBN yang kurang optimal; (c) PeraturanNon APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan

Perundangan yang belum harmonis sertaPerundangan yang belum harmonis serta

Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belumKerjasama dan Inovasi Daerah yang belum

berkembang; dan (d) Proses perizinan yangberkembang; dan (d) Proses perizinan yang

lama dan berbiaya tinggi, salah satu contohnyalama dan berbiaya tinggi, salah satu contohnya

adalah di Papua yang masih mencapai 118 hari.adalah di Papua yang masih mencapai 118 hari.
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Tabel 3.2 XxxxTabel 3.2 Xxxx

NNoo WWiillaayyaah Peh Pemmbbaanngguunnaann

KemiskinanKemiskinan
TingkatTingkat

PengangguranPengangguran

(%)(%)

KesenjanganKesenjangan

Antar Wilayah*Antar Wilayah*

KesenjanganKesenjangan

Desa-Kota*Desa-Kota*

JumlahJumlah

PendudukPenduduk

(ribu jiwa)(ribu jiwa)

%%

11 SSuummaatteerraa 55..996699,,11 1100,,44 55,,22 00,,4400 00,,1177

22 JJaawwa  a  BBaallii 1144..111122,,99 99,,22 55,,88 00,,7733 00,,5533

33 NNuussa  a  TTeennggggaarraa 11..888822,,99 1188,,33 33,,33 00,,2233 00,,3322

44 KKaalliimmaannttaann 998888,,55 66,,22 55,,00 00,,7722 00,,0088

55 SSuullaawweessii 22..110077,,66 1100,,99 44,,99 00,,1155 00,,2299

66 MMaalluukkuu 228899,,77 1133,,44 77,,66 00,,0099 00,,1199

77 PPaappuuaa 11..112233,,33 2266,,77 44,,22 00,,1166 00,,0077

Untuk mengurangi ketimpangan, laju pertumbuhanUntuk mengurangi ketimpangan, laju pertumbuhan

ekonomi di luar Pulau Jawa harus dipacu, terutamaekonomi di luar Pulau Jawa harus dipacu, terutama

Kepulauan Nusa Tenggara, Sumatera, KalimantanKepulauan Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan

dan Papua. Dari tingkat kemiskinan hanya pulaudan Papua. Dari tingkat kemiskinan hanya pulau

Kalimantan yang rendah, pulau yang lainnya masihKalimantan yang rendah, pulau yang lainnya masih

relatif tinggi terutama Papua dan Nusa Tenggara.relatif tinggi terutama Papua dan Nusa Tenggara.

Ke depannya diharapkan kemiskinan di keduaKe depannya diharapkan kemiskinan di kedua

pulau tersebut bisa ditekan ke level di bawah 20%pulau tersebut bisa ditekan ke level di bawah 20%

dan 10%. Penting untuk diperhatikan, secara jumlahdan 10%. Penting untuk diperhatikan, secara jumlah

Pulau Jawa merupakan rumah bagi pendudukPulau Jawa merupakan rumah bagi penduduk

miskin terbanyak. Sedangkan untuk pengangguran,miskin terbanyak. Sedangkan untuk pengangguran,

secara rata-rata angkanya cukup merata di semuasecara rata-rata angkanya cukup merata di semua

pulau, yaitu berkisar 4-5%, kecuali pulau Malukupulau, yaitu berkisar 4-5%, kecuali pulau Maluku

yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi.yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi.

Ketimpangan antar provinsi dalam wilayah pulau,Ketimpangan antar provinsi dalam wilayah pulau,

yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali danyang paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan

Kalimantan. Adapun ketimpangan antar desa-Kalimantan. Adapun ketimpangan antar desa-

kota dalam wilayah pulau, yang paling tinggikota dalam wilayah pulau, yang paling tinggi

adalah Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara danadalah Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara dan

Sulawesi. Penting untuk menjadi catatan adalahSulawesi. Penting untuk menjadi catatan adalah

tingkat ketimpangan antar-wilayah yang rendahtingkat ketimpangan antar-wilayah yang rendah

belum tentu mereeksikan keberhasilan kebijakanbelum tentu mereeksikan keberhasilan kebijakan

distribusi pembangunan. Namun demikian, tingkatdistribusi pembangunan. Namun demikian, tingkat

ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkanketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan

tingkat pembangunan yang rendah dan merata ditingkat pembangunan yang rendah dan merata di

seluruh wilayah, sepertinya halnya yang terjadi diseluruh wilayah, sepertinya halnya yang terjadi di

wilayah Pulau Maluku.wilayah Pulau Maluku.
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Kinerja Indikator Makro 34 Provinsi di IndonesiaKinerja Indikator Makro 34 Provinsi di Indonesia

ProvinsiProvinsi
LLPPEE KKeemmiisskkiinnaann

22002200 22002244 22002200 22002244

AAcceehh 44,,2244 44,,5588 1155,,5511 1100,,8811

SSuummuutt 55,,6666 66,,7711 88,,8811 55,,4488

SSuummbbaarr 55,,55 66,,0099 66..3399 44..5555

RRiiaauu 33,,4444 55,,3355 77 44,,44

JJaammbbii 55,,0022 66,,0044 77,,4477 55,,5544

SumateraSumatera

SelatanSelatan
66,,1144 66,,9944 1111,,9944 88,,3333

BBeennggkkuulluu 66,,1111 66,,9933 1144..4499 1100..6644

LLaammppuunngg 55,,2288 55,,9911 1122..7799 99..9944

BangkaBangka

BelitungBelitung
55,,4444 66,,4488 44,,77 22,,9933

KKeep  p  RRiiaau  u  55,,2299 66,,9955 55..6600 33..0066

BBaanntteenn 55,,1111 66,,2222 55 33,,0066

DDKKII 55,,8822 55,,9922 33,,0066 11..9955

JJaawwa  a  bbaarraatt 55,,99 66,,4455 77 44,,6655

JJaawwa  a  TTeeggaahh 55,,2222 55,,6622 1111..3300 88..8866

DDIIYY 55,,2222 55,,6622 1111..3300 88..8866

JJaawwa  a  ttiimmuurr 55,,0055 66,,1122 1100,,5511 88,,2277

BBaallii 55,,4422 55,,7788 33..7777 22..0000

ProvinsiProvinsi
LLPPEE KKeemmiisskkiinnaann

22002200 22002244 22002200 22002244

NNTTBB 33,,8822 44,,6666 1144..0000 1111..8844

NNTTTT 55,,6622 55,,9966 2200..0044 1155..6677

KKaallbbaarr 55,,5522 66,,3333 77..333  3  55..1111

kkaalltteenngg 44,,9999 55,,6633 44,,6611 22,,3355

KKaallsseell 55,,2244 55,,77 44 22,,2288

KKaallttiimm 33,,2211 44,,1177 55,,5588 33,,11

KKaalluutt 66,,0088 66,,6699 66,,7711 44,,4444

SSuulluutt 66,,1166 66,,3377 66,,6655 44,,5577

SSuulltteenngg 55,,8866 66,,5544 1133,,2266 1100,,8877

SSuullsseell 77,,1144 77,,3322 88..2200 55..6655

SSuullttrraa 66,,3355 66,,5588 1111..0011 77..8833

GGoorroonnttaalloo 66,,6699 77,,0099 1155..3322 1133..8833

SSuullbbaarr 66,,4433 66,,1144 1100..1155 77..1188

MMaalluutt 66,,9933 66,,5533 66..0000 33..6655

MMaalluukkuu 55,,3366 55,,5522 1177..5599 1133..9900

PPaappuua  a  BBaarraatt 55,,22 55,,5511 2211,,55 1166,,5555

PPaappuua  a  55,,7766 66,,2233 2255,,4477 1199,,9999

Kebijakan dan StrategiKebijakan dan Strategi

Kebijakan dan Strategi SecaraKebijakan dan Strategi Secara
UmumUmum

2. 2. PengembangPengembangan pusat-pusat pertuan pusat-pusat pertumbuhan barumbuhan baru

(KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan KSK yang(KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan KSK yang

telah ditetapkan) untuk meningkatan nilai tambah daritelah ditetapkan) untuk meningkatan nilai tambah dari

sumber daya alam dan daya saing wilayahsumber daya alam dan daya saing wilayah

3. 3. Peningkatan Peningkatan tata tata kelola kelola dan dan kapasitas kapasitas pemerintahpemerintah

daerah dan pemerintah desa (kelembagaan,daerah dan pemerintah desa (kelembagaan,

keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkankeuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan

kemudahan kemudahan perizinan perizinan dan dan agar agar tercapainyatercapainya

pemenuhan standar pelayanan minimumpemenuhan standar pelayanan minimum

Secara umum arah kebijakan pokok pembangunanSecara umum arah kebijakan pokok pembangunan

berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024

sebagai berikut:sebagai berikut:

1. 1. PembangunPembangunan an desa desa dan dan pengembanpengembangan gan kawasankawasan

perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasanperdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan

perbatasan, dan daerah tertinggal serta Peningkatanperbatasan, dan daerah tertinggal serta Peningkatan

sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTIsarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI
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4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan

kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaankota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan

ruang, perencanaan investasi dan pembiayaanruang, perencanaan investasi dan pembiayaan

pembangunan dengan tetap Mempertahankanpembangunan dengan tetap Mempertahankan

pertumbuhan dan meningkatkan daya dukungpertumbuhan dan meningkatkan daya dukung

lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawalingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa

5. Penegakan penataan ruang yang berbasis5. Penegakan penataan ruang yang berbasis

bencana melalui peningkatan efektivitas instrumenbencana melalui peningkatan efektivitas instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang, terutamapengendalian pemanfaatan ruang, terutama

kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaankelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan

peta dasar skala besar peta dasar skala besar (1:5.000) se-nasional(1:5.000) se-nasional

6. 6. Peningkatan Peningkatan kepastian kepastian hukum hukum hak hak atas atas tanah tanah melaluimelalui

sertipikasi hak atas tanah terutama di wilayah yangsertipikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang

diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomidiarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi

dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya agardan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya agar

adanya keadilan dalam pemilikan, penguasaan,adanya keadilan dalam pemilikan, penguasaan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanahpenggunaan, dan pemanfaatan tanah

Strategi pembangunan berbasis kewilayahan padaStrategi pembangunan berbasis kewilayahan pada

kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui: (a)1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui: (a)

pengembangan sektor unggulan: pertanian,pengembangan sektor unggulan: pertanian,

industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya;industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya;

dan (b) pengembangan pusat pertumbuhan baru/ dan (b) pengembangan pusat pertumbuhan baru/ 

kawasan strategis: PKN, KEK, KI, KSPN, PKSN dankawasan strategis: PKN, KEK, KI, KSPN, PKSN dan

sebagainya.sebagainya.

2. 2. Strategi Strategi pemerataan pemerataan melalui: melalui: (a) pe(a) pengembanganngembangan

ekonomi wilayah/lokal: pengembangan pusatekonomi wilayah/lokal: pengembangan pusat

layanan, pengembangan desa dan kawasanlayanan, pengembangan desa dan kawasan

perdesaan, kawasan transmigrasi, pengembanganperdesaan, kawasan transmigrasi, pengembangan

lokasi prioritas kawasan perbatasan, danlokasi prioritas kawasan perbatasan, dan

pengentasan daerah tertinggal; dan (b) pemenuhanpengentasan daerah tertinggal; dan (b) pemenuhan

pelayanan dasar.pelayanan dasar.
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Kebijakan dan Strategi PulauKebijakan dan Strategi Pulau

A. Arah kebijakan pembangunan wilayahA. Arah kebijakan pembangunan wilayah

SumateraSumatera

Menjadikan wilayah Sumatera sebagai pusatMenjadikan wilayah Sumatera sebagai pusat

produksi dan pengolahan hasil bumi danproduksi dan pengolahan hasil bumi dan

lumbung lumbung energi energi nasional. nasional. Strateginya adalah: Strateginya adalah: (a)(a)

pengembangan komoditas unggulan tanamanpengembangan komoditas unggulan tanaman

perkebunan, industri manufaktur antara lain industriperkebunan, industri manufaktur antara lain industri

makanan dan minuman dan industri karet, barangmakanan dan minuman dan industri karet, barang

dari karet dan plastik dan sektor perdagangandari karet dan plastik dan sektor perdagangan

besar dan besar dan eceran; dan eceran; dan (b) (b) Pembangunan pusat-Pembangunan pusat-

pusat pertumbuhan yang utama diarahkan untuk:pusat pertumbuhan yang utama diarahkan untuk:

operasionalisasi KEK Tanjung Api-Api, KSPN/KEKoperasionalisasi KEK Tanjung Api-Api, KSPN/KEK

Tanjung Kelayang, KI Kuala Tanjung, KI TanjungTanjung Kelayang, KI Kuala Tanjung, KI Tanjung

Buton, dan KI Tanggamus; Peningkatan investasiButon, dan KI Tanggamus; Peningkatan investasi

pada KPBPB Sabang, KPBPB Batam, KI/KEK Seipada KPBPB Sabang, KPBPB Batam, KI/KEK Sei

Mangkei, KI/KEK Arun Lhokseumawe, KEK GalangMangkei, KI/KEK Arun Lhokseumawe, KEK Galang

Batang, dan KI Dumai; Pembangunan KPBPBBatang, dan KI Dumai; Pembangunan KPBPB

Bintan, KPBPB Karimun; Pembangunan SaranaBintan, KPBPB Karimun; Pembangunan Sarana

Prasarana dan Peningkatan Investasi KSPN DanauPrasarana dan Peningkatan Investasi KSPN Danau

Toba, KSPN Padang-Bukittinggi, KSPN Palembang,Toba, KSPN Padang-Bukittinggi, KSPN Palembang,

dan KSPN Way Kambas; optimalisasi Wilayahdan KSPN Way Kambas; optimalisasi Wilayah

Metropolitan (WM) Medan dan WM PalembangMetropolitan (WM) Medan dan WM Palembang

termasuk rencana investasi dan rencanatermasuk rencana investasi dan rencana

pembiayaan pembangunan;pengembanganpembiayaan pembangunan;pengembangan

kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi,kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi,

pengembangan lokasi prioritas kawasanpengembangan lokasi prioritas kawasan

perbatasan, PKSN, pembangunan PLBN Terpaduperbatasan, PKSN, pembangunan PLBN Terpadu

Serasan, dan pengentasan daerah tertinggal.Serasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Pariwisata Pariwisata 

KPBPBKPBPB
SABANGSABANG PKNPKN

BANDA ACEHBANDA ACEH

KEK ARUN/ PKW LHOKSKEK ARUN/ PKW LHOKS

PKW LangsaPKW Langsa

PKN MedanPKN Medan

KEK SEI MANGKEI/ KI K. TANJUNGKEK SEI MANGKEI/ KI K. TANJUNG

PKW SiantarPKW Siantar

PKW BaligePKW Balige

PKW SibolgaPKW Sibolga

PKW Muara SiberutPKW Muara Siberut

KOTA BARU PADANGKOTA BARU PADANG

PKN BENGKULUPKN BENGKULU

PKN PALEMBANGPKN PALEMBANG

KSN METROPOLITANKSN METROPOLITAN
PATUNGRAYA AGUNGPATUNGRAYA AGUNG

PKW PrabumulihPKW Prabumulih

PKW ManggalaPKW Manggala

KI TanggamusKI Tanggamus

PKW LiwaPKW Liwa
PKW KotabumiPKW Kotabumi

PKW Muara EnimPKW Muara Enim

PKW Lubuk LinggauPKW Lubuk Linggau

PKW CurupPKW Curup

PKW Muko-MukoPKW Muko-Muko

PKW MannaPKW Manna

PKN BANDAR LAMPUNGPKN BANDAR LAMPUNG

PKN PEKANBARUPKN PEKANBARU
PKN TANJUNG PINANGPKN TANJUNG PINANG

PKN/KI DUMAIPKN/KI DUMAI

PKW BengkalisPKW Bengkalis

KI Tanjung ButonKI Tanjung Buton

PKW KarimunPKW Karimun

KSN/ KPBPB BBK KSN/ KPBPB BBK 

PKSN TarempaPKSN Tarempa

PKSN RanaiPKSN Ranai

PKW RengatPKW Rengat

PKW Kuala TungkalPKW Kuala Tungkal

KEK TANJUNGKEK TANJUNG
API-APIAPI-API

PKWPKW
Muntok Muntok  PKN PANGKAL PINANGPKN PANGKAL PINANG

PKW ManggarPKW Manggar

PKW Tanjung PandanPKW Tanjung Pandan

PKW Muara BungoPKW Muara Bungo

PKW SarolangunPKW Sarolangun

PKW BangkinangPKW Bangkinang

PKW Solok PKW Solok 

PKW Bukit TinggiPKW Bukit Tinggi

PKW Rantau PrapatPKW Rantau Prapat

KSPN Danau TobaKSPN Danau Toba

PKW MeulabohPKW Meulaboh

PKW TakengonPKW Takengon

PKN PADANGPKN PADANG

PKN JAMBIPKN JAMBI

KEK/KSPNKEK/KSPN
 T TJ KELAYANGJ KELAYANG

PKNPKN

PKW PertumbuhanPKW Pertumbuhan

PKW PermerataanPKW Permerataan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Pembangunan Manusia TinggiPembangunan Manusia Tinggi

Pembangunan Manusia SedangPembangunan Manusia Sedang

Pertambangan (RCA>1)Pertambangan (RCA>1)

Sektor UnggulanSektor Unggulan

Pertanian secara luas (RCA >2,5)Pertanian secara luas (RCA >2,5)

Industri Pengolahan (RCA>1)Industri Pengolahan (RCA>1)
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PKN SERANG-CILEGONPKN SERANG-CILEGON

KI Semar SerangKI Semar Serang

PKN SEMARANGPKN SEMARANG

PKN BANDUNGPKN BANDUNG

KSN JABODETABEK KSN JABODETABEK 

PKN JAKARTAPKN JAKARTA

KEK/KSPN TANJUNG LESUNGKEK/KSPN TANJUNG LESUNG

PKW Pandeglang & RangkasbitungPKW Pandeglang & Rangkasbitung

Kota Baru MajaKota Baru Maja

PKW SukabumiPKW Sukabumi
11

44

66

22

33

PKW PangandaranPKW Pangandaran

PKW PurwokertoPKW Purwokerto

PKW KebumenPKW Kebumen

KSPN BorobudurKSPN Borobudur

PKW BantulPKW Bantul

PKN YOGYAKARTAPKN YOGYAKARTAPKW SlemanPKW Sleman

PKW KlatenPKW Klaten

PKW BoyolaliPKW Boyolali
PKN CIREBONPKN CIREBON

PKN CILACAPPKN CILACAP

PKNPKN

SURAKARTASURAKARTA PKWPKW

KediriKediri

PKW PekalonganPKW Pekalongan

PKW KudusPKW Kudus PKW TubanPKW Tuban

PKW TubanPKW Tuban

PKN SURABAYAPKN SURABAYA

PKW ProbolinggoPKW Probolinggo
PKW SitobondoPKW Sitobondo

PKW BanyuwangiPKW Banyuwangi

PKW NegaraPKW Negara

PKW SingarajaPKW Singaraja

PKW SemarapuraPKW Semarapura

PKN DPKN D ENPAENPASARSAR

PKW PamekasanPKW Pamekasan

KI KendalKI Kendal

PKNPKN

MALANGMALANG

KSPNKSPN

BromoBromo KSPNKSPN
BromoBromo

B. Arah kebijakan pembangunan wilayahB. Arah kebijakan pembangunan wilayah
Jawa-BaliJawa-Bali

Menjadikan wilayah Jawa-Bali sebagai pendorongMenjadikan wilayah Jawa-Bali sebagai pendorong

industri, pariwisata, perdagangan serta panganindustri, pariwisata, perdagangan serta pangan

nasional nasional berkelanjutan. berkelanjutan. Strateginya Strateginya yaitu: yaitu: (a)(a)

pengembangan komoditas unggulan yaitu industripengembangan komoditas unggulan yaitu industri

manufaktur antara lain industri pengolahanmanufaktur antara lain industri pengolahan

tembakau tembakau dan dan industri industri kulit, kulit, barang barang dari dari kulit,kulit,

dan perdagangan besar dan eceran, pariwisatadan perdagangan besar dan eceran, pariwisata

dan pangan; dan (b) Pembangunan pusat-pusatdan pangan; dan (b) Pembangunan pusat-pusat

pertumbuhan yang utama diarahkan untuk:pertumbuhan yang utama diarahkan untuk:

operasionalisasi KI Wilmar Serang; Peningkatanoperasionalisasi KI Wilmar Serang; Peningkatan

Investasi di Kawasan Pariwisata Bali, KI Kendal,Investasi di Kawasan Pariwisata Bali, KI Kendal,

dan KI JIIPE Gresik; Rekonstruksi KSPN/KEKdan KI JIIPE Gresik; Rekonstruksi KSPN/KEK

Tanjung Lesung; Pembangunan Sarana PrasaranaTanjung Lesung; Pembangunan Sarana Prasarana

dan Peningkatan Investasi di KSPN Kepulauandan Peningkatan Investasi di KSPN Kepulauan

Seribu, KSPN Borobudur, KSPN Bromo-Tengger-Seribu, KSPN Borobudur, KSPN Bromo-Tengger-

Semeru, dan KSPN Banyuwangi; mempertahankanSemeru, dan KSPN Banyuwangi; mempertahankan

pertumbuhan dan daya dukung lingkunganpertumbuhan dan daya dukung lingkungan

WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WMWM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM

Surabaya, dan WM Denpasar; dan pengembanganSurabaya, dan WM Denpasar; dan pengembangan

kawasan perdesaan.kawasan perdesaan.

PKNPKN

PKW Pertumbuhan/Kawasan EkonomiPKW Pertumbuhan/Kawasan Ekonomi

PKW PermerataanPKW Permerataan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Wilayah AdministrasiWilayah Administrasi

Pertambangan (RCA>1)Pertambangan (RCA>1)

Sektor UnggulanSektor Unggulan

Pertanian secara luas (RCA >2,5)Pertanian secara luas (RCA >2,5)

Industri Pengolahan (RCA>1)Industri Pengolahan (RCA>1)
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C. Arah kebijakan pembangunan wilayahC. Arah kebijakan pembangunan wilayah
Nusa TenggaraNusa Tenggara

Menjadikan wilayah Nusa Tenggara sebagaiMenjadikan wilayah Nusa Tenggara sebagai

pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata,pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata,

peternakan, perikanan, dan kelautan, pertanianpeternakan, perikanan, dan kelautan, pertanian

yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutanyang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan

melalui pengembangan kawasan minapolitan.melalui pengembangan kawasan minapolitan.

Strateginya adalah: Strateginya adalah: (a) (a) pengembangan pengembangan komoditaskomoditas

unggulan peternakan, tanaman pangan, danunggulan peternakan, tanaman pangan, dan

penyediaan akomodasi dan makan dan minum;penyediaan akomodasi dan makan dan minum;

dan (b) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhandan (b) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan

melalui: peningkatan Investasi di KSPN/KEKmelalui: peningkatan Investasi di KSPN/KEK

Mandalika; Pembangunan Sarana PrasaranaMandalika; Pembangunan Sarana Prasarana

dan Peningkatan Investasi di KSPN Labuandan Peningkatan Investasi di KSPN Labuan

Bajo dan KSPN Tambora; serta Pengelolaan TNBajo dan KSPN Tambora; serta Pengelolaan TN

Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti;Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti;

pengembangan Kota Pelabuhan di Mataram danpengembangan Kota Pelabuhan di Mataram dan

Kupang; pengembangan kawasan perdesaan,Kupang; pengembangan kawasan perdesaan,

kawasan transmigrasi, pengembangan lokasikawasan transmigrasi, pengembangan lokasi

prioritas kawasan perbatasan, pengembanganprioritas kawasan perbatasan, pengembangan

PKSN, pengembangan ekonomi kawasanPKSN, pengembangan ekonomi kawasan

perbatasan sekitar PLBN Wini, Mota’ain, danperbatasan sekitar PLBN Wini, Mota’ain, dan

Motamasin, pembangunan PLBN Terpadu NapanMotamasin, pembangunan PLBN Terpadu Napan

dan Oepoli, dan pengentasan daerah Tertinggal.dan Oepoli, dan pengentasan daerah Tertinggal.

KEK/KSPNKEK/KSPN

MANDALIKAMANDALIKA

PKWPKW
Sumbawa BesarSumbawa Besar PKW RabaPKW Raba

PKWPKW
PrayaPraya

PKW/KSPN Labuan BajoPKW/KSPN Labuan Bajo

PKW WaingapuPKW Waingapu

PKN KUPANGPKN KUPANG

PKW SoePKW Soe

PKN MATARAMPKN MATARAM
PKW MaumerePKW Maumere

PKNPKN

PKW PertumbuhanPKW Pertumbuhan

PKW PermerataanPKW Permerataan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Pertambangan (RCA>1)Pertambangan (RCA>1)

Sektor UnggulanSektor Unggulan

Pertanian secara luas (RCA >2,5)Pertanian secara luas (RCA >2,5)

Industri Pengolahan (RCA>1)Industri Pengolahan (RCA>1)
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D. Arah kebijakan pembangunan wilayahD. Arah kebijakan pembangunan wilayah
KalimantanKalimantan

Menjadikan wilayah Kalimantan sebagai pusatMenjadikan wilayah Kalimantan sebagai pusat

produksi dan pengolahan hasil tambang, kehutanan,produksi dan pengolahan hasil tambang, kehutanan,

dan lumbung energi nasional. Strateginya adalah:dan lumbung energi nasional. Strateginya adalah:

(a) pengembangan komoditas unggulan: tanaman(a) pengembangan komoditas unggulan: tanaman

perkebunan; industri manufaktur antara lain: industriperkebunan; industri manufaktur antara lain: industri

batubara dan pengilangan migas, industri kayu,batubara dan pengilangan migas, industri kayu,

barang dari kayu, gabus dll; pertambangan batu barabarang dari kayu, gabus dll; pertambangan batu bara

dan ankutan sungai, danau dan penyeberangan;dan ankutan sungai, danau dan penyeberangan;

dan (b)Pembangunan pusat-pusat pertumbuhandan (b)Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan

yang utama, diarahkan untuk: operasionalisasi KI/ yang utama, diarahkan untuk: operasionalisasi KI/ 

KEK MBTK, KI Batulicin, dan KI Tanah Kuning;KEK MBTK, KI Batulicin, dan KI Tanah Kuning;

Peningkatan Investasi di KI Jorong, KI Landak, danPeningkatan Investasi di KI Jorong, KI Landak, dan

KI Ketapang; Pembangunan Sarana PrasaranaKI Ketapang; Pembangunan Sarana Prasarana

dan Peningkatan Investasi KSPN Derawan; sertadan Peningkatan Investasi KSPN Derawan; serta

Pengelolaan TN/KSPN Tanjung Puting; optimalisasiPengelolaan TN/KSPN Tanjung Puting; optimalisasi

WM Banjarmasin; pengembangan Jalur Kereta ApiWM Banjarmasin; pengembangan Jalur Kereta Api

Kalimantan; pengembangan kawasan perdesaan,Kalimantan; pengembangan kawasan perdesaan,

kawasan transmigrasi, pengembangan lokasikawasan transmigrasi, pengembangan lokasi

prioritas daerah perbatasan, pengembangan PKSN,prioritas daerah perbatasan, pengembangan PKSN,

pengembangan ekonomi kawasan perbatasanpengembangan ekonomi kawasan perbatasan

sekitar PLBN Entikong, Aruk, dan Nanga Badau,sekitar PLBN Entikong, Aruk, dan Nanga Badau,

pembangunan PLBN Terpadu Sei Pancang, Jagoipembangunan PLBN Terpadu Sei Pancang, Jagoi

Babang, Long Midang, Long Nawang, Sei Kelik/ Babang, Long Midang, Long Nawang, Sei Kelik/ 

Jasa, dan Labang, dan pengentasan daerahJasa, dan Labang, dan pengentasan daerah

tertinggal.tertinggal.

33

11

11

22

11

22

33

11

22

33

33

PKW/KI KetapangPKW/KI Ketapang

PKW SingkawangPKW Singkawang

PKNPKN

PONTIANAK PONTIANAK 

PKW/KIPKW/KI

KetapangKetapang

KI Landak KI Landak 

PKW SampitPKW Sampit
PKNPKN

PALANGKARAYAPALANGKARAYA

PKW Kuala KapuasPKW Kuala Kapuas

KI JorongKI Jorong

PKW/KI Batu LicinPKW/KI Batu Licin

PKW KotabaruPKW Kotabaru

PKNPKN

BALIKPAPANBALIKPAPAN

PKNPKN

SAMARINDASAMARINDA

KEK MBTK KEK MBTK 

KI Tanah KuningKI Tanah Kuning

PKW Tanjung RedebPKW Tanjung Redeb

PKW/Kota BaruPKW/Kota Baru

 Tanjung  Tanjung SelorSelor

PKN/PKSNPKN/PKSN

 TARAKAN TARAKAN

PKW/PKSN NunukanPKW/PKSN Nunukan

PKNPKN

PKW PertumbuhanPKW Pertumbuhan

PKW PermerataanPKW Permerataan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Pertambangan (RCA>1)Pertambangan (RCA>1)

Sektor UnggulanSektor Unggulan

Pertanian secara luas (RCA >2,5)Pertanian secara luas (RCA >2,5)

Industri Pengolahan (RCA>1)Industri Pengolahan (RCA>1)
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E. Arah kebijakan pembangunan wilayahE. Arah kebijakan pembangunan wilayah
SulawesiSulawesi

Menjadikan wilayah Sulawesi sebagai pusatMenjadikan wilayah Sulawesi sebagai pusat

lumbung pangan (padi, jagung) nasional,lumbung pangan (padi, jagung) nasional,

perkebunan kakao, serta pengembangan industriperkebunan kakao, serta pengembangan industri

pengolahan. Strateginya adalah: (a) pengembanganpengolahan. Strateginya adalah: (a) pengembangan

komoditas unggulan tanaman pangan, perikanankomoditas unggulan tanaman pangan, perikanan

dan industri pengolahan antara lain industri barangdan industri pengolahan antara lain industri barang

galian bukan logam; dan (b) Pengembangan pusat-galian bukan logam; dan (b) Pengembangan pusat-

pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:

optimalisasi WM Makassar dan WM Manado;optimalisasi WM Makassar dan WM Manado;

operasionalisasi KI/KEK Bitung; Peningkatanoperasionalisasi KI/KEK Bitung; Peningkatan

Investasi di KI Bantaeng, KI Konawe, KI Morowali;Investasi di KI Bantaeng, KI Konawe, KI Morowali;

Rekonstruksi KI/KEK Palu; Pembangunan SaranaRekonstruksi KI/KEK Palu; Pembangunan Sarana

Prasarana serta Peningkatan Investasi di KSPNPrasarana serta Peningkatan Investasi di KSPN

Bunaken, KSPN Wakatobi, Kawasan PariwisataBunaken, KSPN Wakatobi, Kawasan Pariwisata

Makassar-Selayar-KSPN Tana Toraja, KawasanMakassar-Selayar-KSPN Tana Toraja, Kawasan

Pariwisata Manado-Bitung, dsk; dan PengelolaanPariwisata Manado-Bitung, dsk; dan Pengelolaan

TN Bantimurung-Bulusaraung; operasionalisasi danTN Bantimurung-Bulusaraung; operasionalisasi dan

peningkatan investasi KEK Bitung; peningkatanpeningkatan investasi KEK Bitung; peningkatan

investasi di KEK Palu, KI Bantaeng, KI Morowali,investasi di KEK Palu, KI Bantaeng, KI Morowali,

dan KI Konawe; pengembangan Kawasandan KI Konawe; pengembangan Kawasan

Pariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana TorajaPariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana Toraja

diharapkan dapat mendorong peningkatan sektordiharapkan dapat mendorong peningkatan sektor

jasa; pengembangan kawasan perdesaan, kawasanjasa; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan

transmigrasi, pengembangan lokasi prioritastransmigrasi, pengembangan lokasi prioritas

kawasan perbatasan, pengembangan PKSN, dankawasan perbatasan, pengembangan PKSN, dan

pengentasan daerah tertinggal.pengentasan daerah tertinggal.

KEK/KI BITUNGKEK/KI BITUNG

PKW SangataPKW Sangata

PKW KotamobaguPKW Kotamobagu

PKN MANADOPKN MANADO

PKN GORONTALOPKN GORONTALO

PKW KwandangPKW KwandangPKW TolitoliPKW Tolitoli

PKN /KEK/KI PALUPKN /KEK/KI PALU

PKN /KEK/KI PALUPKN /KEK/KI PALU

PKN MAKASSARPKN MAKASSAR

KI PasangkayuKI Pasangkayu

PKW MajenePKW Majene

Pariwisata Tana TorajaPariwisata Tana Toraja

PKW Pare-parePKW Pare-pare

PKW PalopoPKW Palopo

PKW Tilamuta/MarisaPKW Tilamuta/Marisa

PKW Luwuk PKW Luwuk 

PKW KolonedalePKW Kolonedale

KI MorowaliKI Morowali

KI KonaweKI Konawe

PKW RahaPKW Raha

KSPN WakatobiKSPN Wakatobi

PKN KENDARIPKN KENDARI

PKW Tibawa/IsimuPKW Tibawa/Isimu

KI BantaengKI Bantaeng

PKW BulukumbaPKW Bulukumba

PKNPKN

PKW PertumbuhanPKW Pertumbuhan

PKW PermerataanPKW Permerataan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Pertambangan (RCA>1)Pertambangan (RCA>1)

Sektor UnggulanSektor Unggulan

Pertanian secara luas (RCA >2,5)Pertanian secara luas (RCA >2,5)

Industri Pengolahan (RCA>1)Industri Pengolahan (RCA>1)
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FF. Arah kebijakan . Arah kebijakan pembangunan wilayahpembangunan wilayah
MalukuMaluku

Menjadikan wilayah Maluku sebagai pusatMenjadikan wilayah Maluku sebagai pusat

pengembangan pangan, perikanan, dan energi.pengembangan pangan, perikanan, dan energi.

Strateginya adalah: (a) Pengembangan komoditasStrateginya adalah: (a) Pengembangan komoditas

unggulan tanaman perkebunan, perikanan, industriunggulan tanaman perkebunan, perikanan, industri

pengolahan antara lain industri kayu, barang daripengolahan antara lain industri kayu, barang dari

kayu, dan gabus, dan lain-lain, dan transportasikayu, dan gabus, dan lain-lain, dan transportasi

dan pergudangan; dan (b) Pengembangan pusat-dan pergudangan; dan (b) Pengembangan pusat-

pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:

operasionalisasi KSPN/KEK Morotai dan KI Buli;operasionalisasi KSPN/KEK Morotai dan KI Buli;

Pembangunan Sarana Prasarana dan PeningkatanPembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan

Investasi KSPN Manusela; pengembangan KotaInvestasi KSPN Manusela; pengembangan Kota

Pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon;Pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon;

pengembangan kawasan perdesaan, kawasanpengembangan kawasan perdesaan, kawasan

transmigrasi, pengembangan lokasi prioritastransmigrasi, pengembangan lokasi prioritas

kawasan perbatasan, pengembangan PKSN, dankawasan perbatasan, pengembangan PKSN, dan

pengentasan daerah tertinggal.pengentasan daerah tertinggal.

PPotensi otensi IndustriIndustri
tinggitinggi

KEK/KSPN MorotaiKEK/KSPN Morotai

KI BuliKI Buli

PKW SananaPKW Sanana

PKW WaingapuPKW Waingapu

PKW WaingapuPKW Waingapu

PKW WaingapuPKW Waingapu

PKN KUPANGPKN KUPANG

PKN TERNATEPKN TERNATE

PKW LabuhaPKW Labuha

PKNPKN

PKW PertumbuhanPKW Pertumbuhan

PKW PermerataanPKW Permerataan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Pertambangan (RCA>1)Pertambangan (RCA>1)

Sektor UnggulanSektor Unggulan

Pertanian secara luas (RCA >2,5)Pertanian secara luas (RCA >2,5)

Industri Pengolahan (RCA>1)Industri Pengolahan (RCA>1)
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G. Arah kebijakan pembangunan wilayahG. Arah kebijakan pembangunan wilayah
PapuaPapua

Menjadikan wilayah Papua sebagai pusat perikanan,Menjadikan wilayah Papua sebagai pusat perikanan,

pertanian, industri agro dan pangan, pariwisatapertanian, industri agro dan pangan, pariwisata

bahari dan alam, serta pertambangan berbasisbahari dan alam, serta pertambangan berbasis

kampung kampung masyarakat adat. masyarakat adat. Strateginya adalah: Strateginya adalah: (a)(a)

Pengembangan komoditas unggulan perikanan,Pengembangan komoditas unggulan perikanan,

tanaman pangan, hortikultura, pertambangan bijihtanaman pangan, hortikultura, pertambangan bijih

logam dan angkutan laut; (b) Pengembanganlogam dan angkutan laut; (b) Pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkanpusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan

untuk: operasionalisasi KEK Sorong dan KI Telukuntuk: operasionalisasi KEK Sorong dan KI Teluk

Bintuni; Pembangunan Sarana Prasarana danBintuni; Pembangunan Sarana Prasarana dan

Peningkatan Investasi KSPN Raja Ampat; sertaPeningkatan Investasi KSPN Raja Ampat; serta

Pengelolaan TN Teluk Cendrawasih; dan (c)Pengelolaan TN Teluk Cendrawasih; dan (c)

operasionalisasi dan peningkatan investasi di KEKoperasionalisasi dan peningkatan investasi di KEK

Sorong dan KI Teluk Bintuni; pengembangan kotaSorong dan KI Teluk Bintuni; pengembangan kota

pelabuhan di Jayapura, Sorong, dan Merauke; danpelabuhan di Jayapura, Sorong, dan Merauke; dan

pengembangan kawasan perdesaan, kawasanpengembangan kawasan perdesaan, kawasan

transmigrasi, pengembangan lokasi prioritastransmigrasi, pengembangan lokasi prioritas

kawasan perbatasan, pengembangan PKSN,kawasan perbatasan, pengembangan PKSN,

pembangunan PLBN Terpadu Sota dan Yeyetkun,pembangunan PLBN Terpadu Sota dan Yeyetkun,

dan pengentasan daerah tertinggal.dan pengentasan daerah tertinggal.

PKW WaingapuPKW Waingapu

PKW SarmiPKW Sarmi

PKN JAYAPURAPKN JAYAPURA

PKW Fak-Fak PKW Fak-Fak 

KI Teluk BintuniKI Teluk Bintuni

PKN SORONGPKN SORONG

PKW ManokwariPKW Manokwari

PKW NabirePKW Nabire

PKN TIMIKAPKN TIMIKA

PKW WamenaPKW Wamena

PKW BadePKW Bade

PKW NabirePKW Nabire

PKN MERAUKEPKN MERAUKE

PKNPKN

PKW PertumbuhanPKW Pertumbuhan

PKW PermerataanPKW Permerataan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Koridor PertumbuhanKoridor Pertumbuhan

Pertambangan (RCA>1)Pertambangan (RCA>1)

Sektor UnggulanSektor Unggulan

Pertanian secara luas (RCA >2,5)Pertanian secara luas (RCA >2,5)

Industri Pengolahan (RCA>1)Industri Pengolahan (RCA>1)
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A. Sasaran pembangunan berbasisA. Sasaran pembangunan berbasis
kewilayahan secara umum yaitu:kewilayahan secara umum yaitu:

1. 1. Meningkatnya Meningkatnya pemerataan pemerataan antar antar wilayah wilayah (antara (antara KBIKBI

– KTI dan Jawa dan – KTI dan Jawa dan Luar Jawa);Luar Jawa);

2. 2. Meningkatnya Meningkatnya keunggulan keunggulan kompetitif pukompetitif pusat-pusatsat-pusat

pertumbuhan wilayah;pertumbuhan wilayah;

TTarget arget SasaranSasaran

Tabel 3.3 Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau dan tingkat kemiskinannyaTabel 3.3 Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau dan tingkat kemiskinannya

WWiillaayyaahh TTaarrggeet  t  PPeerrttuummbbuuhhaan  n  TTaarrggeet  t  ttiinnggkkaat  t  kkeemmiisskkiinnaann

SSuummaatteerraa 55,,005  5  -  -  66,,119  9  %% 99,,771  1  -  -  55,,776  6  %%

JJaawwaa--BBaallii 55,,552  2  -  -  66,,115  5  %% 88,,000  0  -  -  55,,993  3  %%

NNuussa  a  TTeennggggaarraa 44,,556  6  -  -  55,,221  1  %% 1177,,774  4  –  –  1133,,6699%%

kkaalliimmaannttaann 44,,224  4  -  -  55,,009  9  %% 55,,551  1  -  -  33,,229  9  %%

SSuullaawweessii 66,,664  4  -  -  66,,991  1  %% 1100,,115  5  -  -  77,,990  0  %%

MMaalluukku  u  66,,009  9  –  –  66,,000  0  %% 1122,,225  5  –  –  99,,440  0  %%

PPaappuuaa 55,,661  1  -  -  66,,0044%% 2244,,552  2  -  -  1199,,0022%%

3. 3. Meningkatnya Meningkatnya kualitas kualitas dan dan akses akses pelayanan pelayanan dasar,dasar,

daya saing serta kemandirian daerah; dandaya saing serta kemandirian daerah; dan

4. 4. Meningkatnya Meningkatnya sinergi sinergi pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang dandan

wilayahwilayah
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B. Target KewilayahanB. Target Kewilayahan

NNoo IInnddiikkaattoor  r  KKeewwiillaayyaahhaann BBaasseelliinne  e  22001199 TTaarrggeet  t  RRPPJJMMN  N  22002200--22002244

A. Perkotaan, Perumahan dan PermukimanA. Perkotaan, Perumahan dan Permukiman

11 PrPropopororsi rsi rumumah tah tanangggga yaa yang ng memenenempmpatati hui huninian lan layayakak
38,40%38,40%

(proyeksi)(proyeksi)
53% rumah tangga53% rumah tangga

22 PePembmbanangugunanan mn metetroropopolilitatan dn di li luauar Jr Jawawa (a (kokotata))
2 wilayah2 wilayah

metropolitanmetropolitan
3 wilayah metropolitan3 wilayah metropolitan

33
Pengembangan Sedang, Kecil sebagai PKN/PKWPengembangan Sedang, Kecil sebagai PKN/PKW

(kota)(kota)
43 kota43 kota

B. Pembangunan PerdesaanB. Pembangunan Perdesaan

44
Penurunan jumlah desa tertinggal menjadi desaPenurunan jumlah desa tertinggal menjadi desa

berkembang (desa)berkembang (desa)
1133..223322** 55..000000

55
Peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desaPeningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa

mandiri (desa)mandiri (desa)
5544..887799** 22..000000

C. Pembangunan Kawasan Perbatasan C. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggaldan Daerah Tertinggal

66
Pemenuhan pelayanan dasar kecamatan lokasiPemenuhan pelayanan dasar kecamatan lokasi

prioritas (lokasi)prioritas (lokasi)
118877 118877

77
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

TerpaduTerpadu
-- 1111

88
Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis NasionalPengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional

(PKSN) di wilayah perbatasan negara (lokasi)(PKSN) di wilayah perbatasan negara (lokasi)
1100 3333

99 JuJumlmlah ah dadaererah ah tetertrtininggggal al (k(kababupupatatenen))
63 (indikasi63 (indikasi

awal)awal)
3535

D. Informasi Geospasial, Tata Ruang dan PertanahanD. Informasi Geospasial, Tata Ruang dan Pertanahan

1010
Peta dasar skala besar 1:5.000 se-nasional (%Peta dasar skala besar 1:5.000 se-nasional (%

cakupan wilayah)cakupan wilayah)
11,,0044%% 110000%%

1111
Pemetaan batas wilayah administrasi desa/kelurahanPemetaan batas wilayah administrasi desa/kelurahan

(terestrial)(terestrial)

12.159 desa12.159 desa

(2017)(2017)
15.000 desa15.000 desa







44

MENINGKATKAN SDMMENINGKATKAN SDM
BERKUALITAS DANBERKUALITAS DAN
BERDAYA SAINGBERDAYA SAING

Capaian Pembangunan 2015 - 2019Capaian Pembangunan 2015 - 2019

Lingkungan StrategisLingkungan Strategis

Sasaran, Target, dan IndikatorSasaran, Target, dan Indikator

Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi
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Struktur penduduk Indonesia ditandai denganStruktur penduduk Indonesia ditandai dengan

tingginya proporsi penduduk usia produktif. Padatingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada

tahun tahun 2018, 2018, penduduk usia penduduk usia produktif di produktif di IndonesiaIndonesia

mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa denganmencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan

angka ketergantungan usia muda dan tua yangangka ketergantungan usia muda dan tua yang

rendah, yaitu 45,7. Kondisi kependudukan inirendah, yaitu 45,7. Kondisi kependudukan ini

akan membuka peluang bagi Indonesia untukakan membuka peluang bagi Indonesia untuk

mendapatkan bonus demogra (mendapatkan bonus demogra (demographicdemographic

dividend dividend ) yang jangka menengah dan panjang akan) yang jangka menengah dan panjang akan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi danmendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

membantu Indonesia melepaskan diri darimembantu Indonesia melepaskan diri dari middlemiddle

income trap income trap . Bonus demogra ini akan diperoleh. Bonus demogra ini akan diperoleh

dengan prasyarat utama tersedianya sumber dayadengan prasyarat utama tersedianya sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukanPembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan

untuk membentuk sumber daya manusia yanguntuk membentuk sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber dayaberkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya

manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,

terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuanterampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan

tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan padatersebut, kebijakan pembangunan diarahkan pada

pemenuhan pelayanan dasar dan perlindunganpemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan

sosial, peningkatan produktivitas angkatan kerja,sosial, peningkatan produktivitas angkatan kerja,

serta peningkatan kualitas anak, perempuanserta peningkatan kualitas anak, perempuan

dan pemuda. Kebijakan pembangunan manusiadan pemuda. Kebijakan pembangunan manusia

tersebut dilakukan berdasarkan pendekatantersebut dilakukan berdasarkan pendekatan

siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikansiklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan

kebutuhan penduduk usia lanjut maupun pendudukkebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk

penyandang disabilitas.penyandang disabilitas.



Capaian Pembangunan 2015-2019Capaian Pembangunan 2015-2019

Meningkatkan SDM Berkualtas dan Berdaya SaingMeningkatkan SDM Berkualtas dan Berdaya Saing 7171

Pertumbuhan PendudukPertumbuhan Penduduk

Awal:Awal:
1,14% (2015-2016)1,14% (2015-2016)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
1,07% (2017-2018)1,07% (2017-2018)

Rata-rata lama sekolah 15+Rata-rata lama sekolah 15+

Awal:Awal:
8,22 (2014)8,22 (2014)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
8,45 (2017)8,45 (2017)

Indeks PembangunanIndeks Pembangunan
PemudaPemuda

Awal:Awal:
4747,33 ,33 (2015)(2015)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
50,17 (2016)50,17 (2016)

Angka kelahiran totalAngka kelahiran total
((Total Fertility Rate Total Fertility Rate  /TFR) /TFR)

Awal:Awal:
2,41 (SP 2010)2,41 (SP 2010)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
2,28 (Supas 2015)2,28 (Supas 2015)

Kepemilikan akta Kepemilikan akta kelahirankelahiran
penduduk usia 0-17 tahunpenduduk usia 0-17 tahun

Awal:Awal:
66% (2016)66% (2016)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
84% (Maret, 2018)84% (Maret, 2018)

Cakupan kepesertaan JKNCakupan kepesertaan JKN
KesehatanKesehatan

Awal:Awal:
62% (BPJS, 2015)62% (BPJS, 2015)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
81,4% (BPJS, 1 Januari 2019)81,4% (BPJS, 1 Januari 2019)

Proporsi tenaga kerjaProporsi tenaga kerja
berkeahlian menengah keberkeahlian menengah ke
atasatas

Awal:Awal:
36% (2014)36% (2014)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
41,2% (2018)41,2% (2018)

Prevalensi stunting (pendekPrevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek) padadan sangat pendek) pada
balitabalita

Awal:Awal:
37,2% (Riskesdas, 2013)37,2% (Riskesdas, 2013)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
30,8% (Riskesdas, 2018)30,8% (Riskesdas, 2018)

Kontribusi Iptek terhadapKontribusi Iptek terhadap
pertumbuhan ekonomipertumbuhan ekonomi
((Total Factor Productivity Total Factor Productivity ))

Awal:Awal:
0,1 (2015)0,1 (2015)
Capaian Akhir:Capaian Akhir:
0,6 (2017)0,6 (2017)
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Lingkungan dan Isu StrategisLingkungan dan Isu Strategis

Meskipun kesejahteraan penduduk meningkat,Meskipun kesejahteraan penduduk meningkat,

jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskinjumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin

saat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Olehsaat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Oleh

karena itu perlindungan sosial perlu diperkuatkarena itu perlindungan sosial perlu diperkuat

dengan dukungan data yang akurat. Pelaksanaandengan dukungan data yang akurat. Pelaksanaan

pelayanan dasar dan perlindungan sosial belumpelayanan dasar dan perlindungan sosial belum

sepenuhnya terintegrasi dan berjalan optimalsepenuhnya terintegrasi dan berjalan optimal

karena banyak penduduk belum tertib administrasikarena banyak penduduk belum tertib administrasi

dan belum memiliki dokumen kependudukan. Basisdan belum memiliki dokumen kependudukan. Basis

Data Terpadu (BDT) belum menjadi acuan sektorData Terpadu (BDT) belum menjadi acuan sektor

dan pemerintah daerah dalam intervensi terhadapdan pemerintah daerah dalam intervensi terhadap

penduduk miskin. Statistik hayati yang lengkappenduduk miskin. Statistik hayati yang lengkap

dan valid sebagai dasar acuan penyusunandan valid sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftarankebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil belum menyeluruh,penduduk dan pencatatan sipil belum menyeluruh,

dan belum didukung oleh sistem pencatatandan belum didukung oleh sistem pencatatan

yang kuat. Pelayanan administrasi kependudukanyang kuat. Pelayanan administrasi kependudukan

belum sepenuhnya menjangkau wilayah tertinggal,belum sepenuhnya menjangkau wilayah tertinggal,

terdepan, terluar (3T). Bantuan sosial juga belumterdepan, terluar (3T). Bantuan sosial juga belum

menjangkau mereka yang terkendala memilikimenjangkau mereka yang terkendala memiliki

dokumen kependudukan seperti sebagiandokumen kependudukan seperti sebagian

penyandang disabilitas dan kelompok yangpenyandang disabilitas dan kelompok yang

termarjinalkan.termarjinalkan.

Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutamaPerluasan kepesertaan jaminan sosial terutama

kepesertaan pekerja informal (PBPU) melambat.kepesertaan pekerja informal (PBPU) melambat.

Jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran)Jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran)

cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerjacukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja

maupun pada kelompok pekerja bukan penerimamaupun pada kelompok pekerja bukan penerima

upah belum baik. Regulasi JKN dan Jaminanupah belum baik. Regulasi JKN dan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan masih belum harmonis.Sosial Ketenagakerjaan masih belum harmonis.

Kelembagaan SJSN belum optimal terutama dariKelembagaan SJSN belum optimal terutama dari

sisi koordinasi antar kelembagaan dan penegakansisi koordinasi antar kelembagaan dan penegakan

Perlindungan sosial bagi seluruh pendudukPerlindungan sosial bagi seluruh penduduk

fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional. Responfungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional. Respon

lembaga pengawasan terhadap pelaksanaanlembaga pengawasan terhadap pelaksanaan

yang tidak sesuai dengan ketetapan belumyang tidak sesuai dengan ketetapan belum

sekuat yang diharapkan. Lembaga aktuaria yangsekuat yang diharapkan. Lembaga aktuaria yang

diperlukan untuk memperkirakan dan menegakkandiperlukan untuk memperkirakan dan menegakkan

keberlanjutan skal program belum terkoordinasikeberlanjutan skal program belum terkoordinasi

dengan baik dan lembaga yang independen belumdengan baik dan lembaga yang independen belum

tersedia. Sistem monitoring dan evaluasi masihtersedia. Sistem monitoring dan evaluasi masih

parsial dan belum terintegrasi dengan baik.parsial dan belum terintegrasi dengan baik.

Perlindungan sosial yang adaptif belum sepenuhnyaPerlindungan sosial yang adaptif belum sepenuhnya

berkembang. Sistem yang ada saat ini belumberkembang. Sistem yang ada saat ini belum

merespons kebutuhan penduduk yang menjadimerespons kebutuhan penduduk yang menjadi

korban bencana. Oleh karena itu, penduduk yangkorban bencana. Oleh karena itu, penduduk yang

berada pada daerah rawan bencana menjadiberada pada daerah rawan bencana menjadi

rentan miskin. Perlindungan sosial pun masihrentan miskin. Perlindungan sosial pun masih

belum memihak sepenuhnya terhadap kelompokbelum memihak sepenuhnya terhadap kelompok

khusus atau tertentu antara lain penyandangkhusus atau tertentu antara lain penyandang

disabilitas maupun penduduk lansia yang rentandisabilitas maupun penduduk lansia yang rentan

miskin. Kesejahteraan masyarakat tersebut masihmiskin. Kesejahteraan masyarakat tersebut masih

cukup rentan dan belum diperhatikan sepenuhnya.cukup rentan dan belum diperhatikan sepenuhnya.

Bertambahnya usia penduduk berkaitan erat denganBertambahnya usia penduduk berkaitan erat dengan

penurunan kapasitas intrinsik dan kapabilitaspenurunan kapasitas intrinsik dan kapabilitas

fungsional. Pada tahun 2015, penduduk lansia yangfungsional. Pada tahun 2015, penduduk lansia yang

tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari haritidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari hari

sebesar 7,9 persen dan sebesar 11,4 persen yangsebesar 7,9 persen dan sebesar 11,4 persen yang

tidak mempunyai kemampuan berbicara, melihat,tidak mempunyai kemampuan berbicara, melihat,

dan mendengar. Selain itu, tingkat kesejahteraandan mendengar. Selain itu, tingkat kesejahteraan

lanjut usia masih rendah. Tingkat kemiskinanlanjut usia masih rendah. Tingkat kemiskinan

mereka relatif lebih tinggi dari kelompok umurmereka relatif lebih tinggi dari kelompok umur

lainnya. Penduduk lanjut usia juga rentan terhadaplainnya. Penduduk lanjut usia juga rentan terhadap

kekeraan, kejahatan, penipuan, diskriimasi, dankekeraan, kejahatan, penipuan, diskriimasi, dan

eksklusi.eksklusi.
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Pemenuhan layanan dasarPemenuhan layanan dasar

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik,Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik,

namun belum menjangkau seluruh penduduk.namun belum menjangkau seluruh penduduk.

Kematian ibu dan bayi masih tinggi. KapasitasKematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas

tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tatatenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata

laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, sertalaksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta

pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalanpelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan

optimal. Penggunaan kontrasepsi (Contraceptiveoptimal. Penggunaan kontrasepsi (Contraceptive

Prevalence Rate/CPR) cara modern menurun dariPrevalence Rate/CPR) cara modern menurun dari

57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen

(SDKI 2017). Angka kelahiran (Age Specic Fertility(SDKI 2017). Angka kelahiran (Age Specic Fertility

Rate/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggiRate/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggi

disebabkan rendahnya pemahaman remaja dandisebabkan rendahnya pemahaman remaja dan

calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dancalon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan

penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemahamanpenyiapan kehidupan berkeluarga. Pemahaman

orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatanorangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan

lingkungan serta kemampuan menyediakan gizilingkungan serta kemampuan menyediakan gizi

yang cukup masih rendah sehingga prevalensiyang cukup masih rendah sehingga prevalensi

stunting masih tinggi.stunting masih tinggi.

Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TBPrevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB

dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancamandan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman

emerging diseases akibat tingginya mobilitasemerging diseases akibat tingginya mobilitas

penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkanpenduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan

faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok,faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok,

dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorongdan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong

meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) sepertimeningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti

stroke, jantung dan diabetes. Kondisi lingkunganstroke, jantung dan diabetes. Kondisi lingkungan

diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasidiperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi

dan limbah B3 yang belum terkelola dengan baik.dan limbah B3 yang belum terkelola dengan baik.

Proporsi rumah tangga yang memiliki Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadapakses terhadap

rumah layak huni hanya 38,3 persen, dengan aksesrumah layak huni hanya 38,3 persen, dengan akses

terhadap air minum dan sanitasi masing-masingterhadap air minum dan sanitasi masing-masing

sebesar 61,29 persen dan 74,58 persen (BPS, 2018).sebesar 61,29 persen dan 74,58 persen (BPS, 2018).

Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimalSistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal

dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmasdilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas

dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

swasta belum mampu secara maksimal berperanswasta belum mampu secara maksimal berperan

sebagai gate keeper. Kekosongan obat dan vaksinsebagai gate keeper. Kekosongan obat dan vaksin

serta penggunaan obat yang tidak rasional masihserta penggunaan obat yang tidak rasional masih

terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap importerjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor

bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan,bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan,

serta sistem pengawasan obat dan makanan belumserta sistem pengawasan obat dan makanan belum

optimal. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antaroptimal. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar

wilayah juga masih tinggi misalnya wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasicakupan imunisasi

yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitasyang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas

kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatankesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan

menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Gambar XX: Persentase imunisasi dasar lengkap padaGambar XX: Persentase imunisasi dasar lengkap pada
anak usia 12-23 bulananak usia 12-23 bulan

Gambar XX: Proporsi puskesmas tanpa dokterGambar XX: Proporsi puskesmas tanpa dokter

SSuummbbeerr:  :  RRiisskkeessddaas  s  22001188 SSuummbbeerr:  :  RRiissnnaakkees  s  22001177
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Di bidang pendidikan, masih terdapat 4,4 jutaDi bidang pendidikan, masih terdapat 4,4 juta

anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolahanak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah

(anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada(anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada

masih rendahnya upaya lintas sektor dalammasih rendahnya upaya lintas sektor dalam

meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya,meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya,

maupun geogras, serta pola layanan yang belummaupun geogras, serta pola layanan yang belum

optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anakoptimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak

jalanan dan anak terlantar, anak berhadapanjalanan dan anak terlantar, anak berhadapan

dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibudengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu

remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.

Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD danPartisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan

pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah,pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah,

yaitu masing-masing sebesar 34,36 persen, danyaitu masing-masing sebesar 34,36 persen, dan

29,93 persen (2017). Kesenjangan pendidikan29,93 persen (2017). Kesenjangan pendidikan

antar kelompok ekonomi juga masih menjadiantar kelompok ekonomi juga masih menjadi

permasalahan dan semakin lebar seiring denganpermasalahan dan semakin lebar seiring dengan

jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen pendudukjenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk

termiskin dibandingkan 20 persen terkaya padatermiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada

jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2017,jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2017,

masing-masing sebesar 0,7 dan 0,16. Kesenjanganmasing-masing sebesar 0,7 dan 0,16. Kesenjangan

taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalanPembelajaran berkualitas juga belum berjalan

secara optimal dan merata antarwilayah. Upayasecara optimal dan merata antarwilayah. Upaya

yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitasyang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas

pembelajaran yang menumbuhkan kecakapanpembelajaran yang menumbuhkan kecakapan

berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills).berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills).

Hasil PISA (Program for International StudentHasil PISA (Program for International Student

Assessment) 2015, menunjukkan bahwa proporsiAssessment) 2015, menunjukkan bahwa proporsi

siswa yang berada di atas siswa yang berada di atas standar kompetensi masihstandar kompetensi masih

rendah dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.rendah dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Grafik x.x Kesenjangan Pendidikan antar Wilayah Rata-rata Lama Sekolah per Provinsi, 2017Grafik x.x Kesenjangan Pendidikan antar Wilayah Rata-rata Lama Sekolah per Provinsi, 2017
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Kondisi kualitas pembelajaran juga belum merataKondisi kualitas pembelajaran juga belum merata

antarwilayah. Hasil Asesmen Kompetensi Siswaantarwilayah. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa

Indonesia/AKSI, menunjukkan bahwa kompetensiIndonesia/AKSI, menunjukkan bahwa kompetensi

siswa di berbagai wilayah masih sangat jauhsiswa di berbagai wilayah masih sangat jauh

tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnyatertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya

siswa yang mencapai batas kompetensi minimum,siswa yang mencapai batas kompetensi minimum,

seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92

persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen),persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen),

dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen).dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen).

Kualitas pendidik menjadi faktor utama yangKualitas pendidik menjadi faktor utama yang

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil Ujimempengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil Uji

Kompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan nilaiKompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan nilai

rata-rata sebesar 53,02, lebih rendah dari standarrata-rata sebesar 53,02, lebih rendah dari standar

kompetensi minimal sebesar 55,0. Sementara itu,kompetensi minimal sebesar 55,0. Sementara itu,

pada jenjang pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, hanya tinggi, hanya 14,3 persen14,3 persen

dari 272.754 dosen yang berkualikasi doktor/S-3dari 272.754 dosen yang berkualikasi doktor/S-3

(Kemristekdikti, Mei 2018).(Kemristekdikti, Mei 2018).

Sumber: PISA 2015Sumber: PISA 2015

Sumber: PISA 2015Sumber: PISA 2015
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Ketimpangan sumber perekonomian menyebabkanKetimpangan sumber perekonomian menyebabkan

perpindahan penduduk yang tidak merata. Tahunperpindahan penduduk yang tidak merata. Tahun

2018, hampir 2018, hampir 70 persen 70 persen penduduk Indonesia tinggalpenduduk Indonesia tinggal

di Pulau Jawa, dengan luas pulau hanya sekitar 6di Pulau Jawa, dengan luas pulau hanya sekitar 6

persen daratan Indonesia. Seiring dengan masihpersen daratan Indonesia. Seiring dengan masih

adanya kesenjangan kesempatan perekonomianadanya kesenjangan kesempatan perekonomian

antar wilayah, mobilitas penduduk di Indonesiaantar wilayah, mobilitas penduduk di Indonesia

diperkirakan terus meningkat dan belum meratadiperkirakan terus meningkat dan belum merata

arus perpindahannya. Sebagian kecil provinsiarus perpindahannya. Sebagian kecil provinsi

mempunyai arus perpindahan yang positif, banyakmempunyai arus perpindahan yang positif, banyak

penduduk pendatang, seperti DKI Jakarta, DIpenduduk pendatang, seperti DKI Jakarta, DI

Yogyakarta, dan kota kota besar lainnya. SementaraYogyakarta, dan kota kota besar lainnya. Sementara

sebagian besar lainnya memiliki net migrasi yangsebagian besar lainnya memiliki net migrasi yang

negatif, banyak penduduk pindah, terutama dinegatif, banyak penduduk pindah, terutama di

sebagian provinsi di Indonesia Bagian Timur.sebagian provinsi di Indonesia Bagian Timur.

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat telahTeknologi komunikasi yang berkembang pesat telah

mempengaruhi pola mobilitas. Teknologi komunikasimempengaruhi pola mobilitas. Teknologi komunikasi

memungkinkan komunikasi jarak jauh, kerja samamemungkinkan komunikasi jarak jauh, kerja sama

jarak jauh (termasuk outsourcing). Hal ini tidak hanyajarak jauh (termasuk outsourcing). Hal ini tidak hanya

mempunyai pengaruh terhadap kebijakan mobilitasmempunyai pengaruh terhadap kebijakan mobilitas

penduduk, namun juga kebijakan-kebijakan lainnyapenduduk, namun juga kebijakan-kebijakan lainnya

yang terkait. Oleh karena itu, penanganan mobilitasyang terkait. Oleh karena itu, penanganan mobilitas

penduduk harus diarahkan pada pemerataanpenduduk harus diarahkan pada pemerataan

kesejahteraan antar wilayah dan bersifat lintaskesejahteraan antar wilayah dan bersifat lintas

sector. Salah satu yang terkait ini adalah bagaimanasector. Salah satu yang terkait ini adalah bagaimana

mobilitas penduduk dapat dicatat dengan baik danmobilitas penduduk dapat dicatat dengan baik dan

terus mutakhir. Hal ini antara lain dapat dilakukanterus mutakhir. Hal ini antara lain dapat dilakukan

dengan percepatan perluasan administrasidengan percepatan perluasan administrasi

kependudukan dan penggunaan mobile positioningkependudukan dan penggunaan mobile positioning

data (MPD) menuju satu data kependudukandata (MPD) menuju satu data kependudukan

yang digunakan untuk formulasi kebijakan terkaityang digunakan untuk formulasi kebijakan terkait

penduduk dan tata wilayah.penduduk dan tata wilayah.

Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayananDalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan

dasar dan perlindungan sosial masih banyakdasar dan perlindungan sosial masih banyak

terkendala dengan keserasian pendataanterkendala dengan keserasian pendataan

penduduk. Data penentuan target baik pelayananpenduduk. Data penentuan target baik pelayanan

dasar maupun perlindungan sosial telah berbasisdasar maupun perlindungan sosial telah berbasis

Nomor Induk Kepegawaian (NIK). NamunNomor Induk Kepegawaian (NIK). Namun

demikian, masih banyak penduduk yang belumdemikian, masih banyak penduduk yang belum

melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkanmelaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan

NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.

Sebagai konsekuensi, Statistik hayati yang Sebagai konsekuensi, Statistik hayati yang lengkaplengkap

dan valid sebagai dasar acuan penyusunandan valid sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftarankebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapipenduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi

tantangan dalam menjangkau wilayah sulittantangan dalam menjangkau wilayah sulit

maupun penduduk kelompok khusus. Pelayananmaupun penduduk kelompok khusus. Pelayanan

administrasi kependudukan belum sepenuhnyaadministrasi kependudukan belum sepenuhnya

menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, terluarmenjangkau wilayah tertinggal, terdepan, terluar

(3T). Selain itu, administrasi kependudukan ini(3T). Selain itu, administrasi kependudukan ini

belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor.belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor.

Perluasan cakupan administrasi kependudukanPerluasan cakupan administrasi kependudukan

selain untuk memperluas cakupan pelayanan dasarselain untuk memperluas cakupan pelayanan dasar

dan perlindungan sosial, cakupan yang menyeluruhdan perlindungan sosial, cakupan yang menyeluruh

seluruh penduduk akan menghasilkan statistikseluruh penduduk akan menghasilkan statistik

hayati yang mumpuni.hayati yang mumpuni.

Dalam rangka mendorong perumusan kebijakanDalam rangka mendorong perumusan kebijakan

penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti,penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti,

pemerintah memanfaatkan Sistem Perencanaan,pemerintah memanfaatkan Sistem Perencanaan,

Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi Dan AnalisisPenganggaran, Pemantauan, Evaluasi Dan Analisis

Kemiskinan Terpadu di daerah (SEPAKAT). SistemKemiskinan Terpadu di daerah (SEPAKAT). Sistem

informasi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitasinformasi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas

aparatur daerah dalam proses perancangan danaparatur daerah dalam proses perancangan dan

evaluasi program berdasarkan prioritas daerah.evaluasi program berdasarkan prioritas daerah.

Lebih lanjut pemerintah juga memanfaatkan SistemLebih lanjut pemerintah juga memanfaatkan Sistem

Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) yangLayanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang

menghimpun pendataan, pelayanan, pengaduan,menghimpun pendataan, pelayanan, pengaduan,

dan informasi program-program penanggulangandan informasi program-program penanggulangan

kemiskinan secara komprehensif.kemiskinan secara komprehensif.

Penguatan tata kelola kependudukanPenguatan tata kelola kependudukan
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Produktivitas dan daya saing manusia IndonesiaProduktivitas dan daya saing manusia Indonesia

masih rendah. Berdasarkan Global Competitivenessmasih rendah. Berdasarkan Global Competitiveness

Index (GCI), daya saing Indonesia tahun 2018Index (GCI), daya saing Indonesia tahun 2018

berada di peringkat 36 dari 137 negara, meningkatberada di peringkat 36 dari 137 negara, meningkat

dari peringkat 41 dari 138 negara tahun 2017. Daridari peringkat 41 dari 138 negara tahun 2017. Dari

pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,2 persen,pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,2 persen,

hanya 0,9 persen bersumber dari Total Factorhanya 0,9 persen bersumber dari Total Factor

Productivity (TFP). Sisanya 3,5 persen pertumbuhanProductivity (TFP). Sisanya 3,5 persen pertumbuhan

ekonomi bersumber dari modal kapital dan 0,8ekonomi bersumber dari modal kapital dan 0,8

persen dari modal manusia.persen dari modal manusia.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatifKebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif

dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik.dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik.

Penciptaan dan perluasan lapangan kerja sertaPenciptaan dan perluasan lapangan kerja serta

kualitas layanan pendidikan yang belum optimal,kualitas layanan pendidikan yang belum optimal,

memberikan dampak terhadap tingkat kebekerjaan.memberikan dampak terhadap tingkat kebekerjaan.

Pada tahun 2018, taraf pendidikan pekerja masihPada tahun 2018, taraf pendidikan pekerja masih

didominasi lulusdidominasi lulusan SMP ke bawah (58,77 persen atauan SMP ke bawah (58,77 persen atau

72,88 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran72,88 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah danTerbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan

tinggi mencapai 7,79 persen. Informasi pasar kerjatinggi mencapai 7,79 persen. Informasi pasar kerja

andal yang belum tersedia, dan keterlibatan industriandal yang belum tersedia, dan keterlibatan industri

yang rendah, menyebabkan masih terjadinyayang rendah, menyebabkan masih terjadinya

mismatch antara penyediaan layanan pendidikan,mismatch antara penyediaan layanan pendidikan,

termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengantermasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan

kebutuhan pasar kerja.kebutuhan pasar kerja.

Program studi yang dikembangkan pada jenjangProgram studi yang dikembangkan pada jenjang

pendidikan tinggi juga mengalami kejenuhanpendidikan tinggi juga mengalami kejenuhan

sehingga menghasilkan lulusan yang tidak sesuaisehingga menghasilkan lulusan yang tidak sesuai

dengan potensi dan kebutuhan pasar kerja.dengan potensi dan kebutuhan pasar kerja.

Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruanSaat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan

tinggi sebagian besar didominasi oleh programtinggi sebagian besar didominasi oleh program

studi sosial humaniora. Sementara itu, jumlahstudi sosial humaniora. Sementara itu, jumlah

mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains danmahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan

keteknikan masih terbatas. Pada jalur pendidikanketeknikan masih terbatas. Pada jalur pendidikan

dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanandan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan

belum sepenuhnya didukung dengan sarana danbelum sepenuhnya didukung dengan sarana dan

prasarana pembelajaran dan praktik yang memadaiprasarana pembelajaran dan praktik yang memadai

dan berkualias, kecukupan pendidik produktifdan berkualias, kecukupan pendidik produktif

berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja,berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja,

serta keterbatasan kapasitas sertikasi serta keterbatasan kapasitas sertikasi kompetenskompetensi.i.

Selain itu, pembelajaran juga belum mendorongSelain itu, pembelajaran juga belum mendorong

penguasaan soft-skills yang mendukungpenguasaan soft-skills yang mendukung

kebekerjaan, seperti penguasaan bahasa asing,kebekerjaan, seperti penguasaan bahasa asing,

serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi,serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi,

kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.

Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasiKapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi

Indonesia masih rendah. Indonesia berada diIndonesia masih rendah. Indonesia berada di

peringkat 85 dari 126 negara dengan skor Globalperingkat 85 dari 126 negara dengan skor Global

Innovation Index (GII) 29,8 dari skala 0-100 (2018),Innovation Index (GII) 29,8 dari skala 0-100 (2018),

atau peringkat 14 dari 15 negara-negara Asiaatau peringkat 14 dari 15 negara-negara Asia

Tenggara dan Oceania. Hal ini disebabkan olehTenggara dan Oceania. Hal ini disebabkan oleh

masih belum memadainya infrastruktur litbang.masih belum memadainya infrastruktur litbang.

Jumlah SDM Iptek juga masih rendah dan hanyaJumlah SDM Iptek juga masih rendah dan hanya

Peningkatan produktivitas dan daya saingPeningkatan produktivitas dan daya saing
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14,08 persen diantaranya yang berkualikasi S3.14,08 persen diantaranya yang berkualikasi S3.

Ekosistem inovasi juga belum sepenuhnya terciptaEkosistem inovasi juga belum sepenuhnya tercipta

sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasilsehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil

litbang terhambat. Kolaborasi triple helix belumlitbang terhambat. Kolaborasi triple helix belum

didukung oleh kapasitas perguruan tinggi yangdidukung oleh kapasitas perguruan tinggi yang

memadai sebagai sumber inovasi teknologi (centermemadai sebagai sumber inovasi teknologi (center

of excellence). Perguruan tinggi kurang fokusof excellence). Perguruan tinggi kurang fokus

dalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadidalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadi

keunggulan dan kurang terhubung dengan jejaringkeunggulan dan kurang terhubung dengan jejaring

kerjasama riset, baik antara perguruan tinggi dankerjasama riset, baik antara perguruan tinggi dan

pusat-pusat penelitian di dalam dan luar negeri.pusat-pusat penelitian di dalam dan luar negeri.

Dari sisi produktivitas penelitian, walaupun jumlahDari sisi produktivitas penelitian, walaupun jumlah

publikasi dosen di jurnal internasional mengalamipublikasi dosen di jurnal internasional mengalami

peningkatan, namun terjadi penurunan sitasi yangpeningkatan, namun terjadi penurunan sitasi yang

rata-rata mencapai 45 persen per tahun. Jumlahrata-rata mencapai 45 persen per tahun. Jumlah

publikasi internasional yang dapat disitasi sampaipublikasi internasional yang dapat disitasi sampai

dengan tahun 2017 baru mencapai 72.146 (peringkatdengan tahun 2017 baru mencapai 72.146 (peringkat

52 dari 2352 dari 239 negara). 9 negara). Selain itu, lebih Selain itu, lebih dari 94 perdari 94 persensen

paten yang didaftarkan merupakan paten asing danpaten yang didaftarkan merupakan paten asing dan

bukan hasil penemuan dari peneliti Indonesia. Kondisibukan hasil penemuan dari peneliti Indonesia. Kondisi

ini menunjukkan bahwa sistem inovasi di Indonesiaini menunjukkan bahwa sistem inovasi di Indonesia

belum produktif. Untuk mendorong produktivitasbelum produktif. Untuk mendorong produktivitas

ekonomi melalui inovasi teknologi, perlu dibangunekonomi melalui inovasi teknologi, perlu dibangun

ekosistem inovasi yang didukung dengan komitmenekosistem inovasi yang didukung dengan komitmen

peningkatan belanja litbang nasional.peningkatan belanja litbang nasional.

Prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikatorPrestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator

daya saing SDM Indonesia. Namun, budaya dandaya saing SDM Indonesia. Namun, budaya dan

prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal.prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal.

Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah padaIndonesia telah sukses sebagai tuan rumah pada

Asian Games 2018 dan berhasil memperolehAsian Games 2018 dan berhasil memperoleh

peringkat ke-4 dari sebelumnya peringkat ke-peringkat ke-4 dari sebelumnya peringkat ke-

17 pada Asian Games tahun 2014. Akan tetapi di17 pada Asian Games tahun 2014. Akan tetapi di

tingkat dunia, Indonesia hanya mampu memperolehtingkat dunia, Indonesia hanya mampu memperoleh

1 medali emas pada Olympic Games tahun 2016 di1 medali emas pada Olympic Games tahun 2016 di

Brazil. Budaya olahraga masyarakat tercatat masihBrazil. Budaya olahraga masyarakat tercatat masih

rendah meskipun terus meningkat dari 24,99 persenrendah meskipun terus meningkat dari 24,99 persen

pada tahun 2012 menjadi 27,61 persen pada tahunpada tahun 2012 menjadi 27,61 persen pada tahun

2015 (MSBP-BPS). Pembangunan olahraga perlu2015 (MSBP-BPS). Pembangunan olahraga perlu

ditempuh melalui pemassalan olahraga untukditempuh melalui pemassalan olahraga untuk

mengembangkan kesadaran masyarakat dalammengembangkan kesadaran masyarakat dalam

meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan,meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan,

dan hubungan sosial.dan hubungan sosial.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuaiIntervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai

dengan tahap kehidupan dan karakteristikdengan tahap kehidupan dan karakteristik

individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yangindividu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang

berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan,berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan,

dan pemuda merupakan kelompok pendudukdan pemuda merupakan kelompok penduduk

yang memiliki kriteria spesik sehingga dibutuhkanyang memiliki kriteria spesik sehingga dibutuhkan

pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitaspendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas

hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindunganhidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan

anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuhanak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh

dan berkembang secara optimal. Pemberdayaandan berkembang secara optimal. Pemberdayaan

dan perlindungan perempuan menjadi faktordan perlindungan perempuan menjadi faktor

penting untuk memastikan keterlibatan merekapenting untuk memastikan keterlibatan mereka

dalam setiap sektor pembangunan. Sementaradalam setiap sektor pembangunan. Sementara

itu, pembangunan pemuda memiliki arti pentingitu, pembangunan pemuda memiliki arti penting

bagi keberlangsungan suatu negara-bangsabagi keberlangsungan suatu negara-bangsa

karena pemuda adalah penerima tongkat estafetkarena pemuda adalah penerima tongkat estafet

kepemimpinan bangsa dan salah satu penentukepemimpinan bangsa dan salah satu penentu

optimalisasi bonus demogra.optimalisasi bonus demogra.

Namun, pemenuhan hak dan perlindungan anak,Namun, pemenuhan hak dan perlindungan anak,

pemberdayaan dan perlindungan perempuan,pemberdayaan dan perlindungan perempuan,

serta pembangunan pemuda belum berjalanserta pembangunan pemuda belum berjalan

optimal. Pemenuhan hak anak dalam kondisioptimal. Pemenuhan hak anak dalam kondisi

tertentu masih memerlukan upaya yang besar.tertentu masih memerlukan upaya yang besar.

Hanya sekitar 13 persen anak didik lapas yangHanya sekitar 13 persen anak didik lapas yang

mendapatkan pendidikan formal (Kementerianmendapatkan pendidikan formal (Kementerian

Hukum dan HAM, 2014) dan 34,76 persen anakHukum dan HAM, 2014) dan 34,76 persen anak

belum dapat menunjukkan akta kelahiran (Susenas,belum dapat menunjukkan akta kelahiran (Susenas,

2018). Selain itu, tindak kekerasan terhadap anak2018). Selain itu, tindak kekerasan terhadap anak

masih terjadi, diantaranya terdapat sekitar 23masih terjadi, diantaranya terdapat sekitar 23

persen pelajar pernah terlibat perkelahian (SNKBS,persen pelajar pernah terlibat perkelahian (SNKBS,

2017), 22,91 persen perempuan pernah kawin2017), 22,91 persen perempuan pernah kawin

usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahunusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun

(Susenas, 2017), dan meningkatnya laporan cyber(Susenas, 2017), dan meningkatnya laporan cyber

crime yang melibatkan anak dari 608 kasus di tahuncrime yang melibatkan anak dari 608 kasus di tahun

2017 menjadi 679 kasus di tahun 2018 (KPAI).2017 menjadi 679 kasus di tahun 2018 (KPAI).

SelanjutnyaSelanjutnya, perilaku , perilaku berisiko perlu ditangani sediniberisiko perlu ditangani sedini

mungkin untuk mencegah dampak jangka panjangmungkin untuk mencegah dampak jangka panjang

bagi anak. Saat ini terdapat sekitar 2,04 persenbagi anak. Saat ini terdapat sekitar 2,04 persen

anak usia 5-17 tahun merokok setiap hari dalamanak usia 5-17 tahun merokok setiap hari dalam

Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas anak,anak,
perempuan, dan pemudaperempuan, dan pemuda



Meningkatkan SDM Berkualtas dan Berdaya SaingMeningkatkan SDM Berkualtas dan Berdaya Saing 7979

sebulan terakhir (Susenas, 2016) dan sekitar 1,9sebulan terakhir (Susenas, 2016) dan sekitar 1,9

persen pelajar di bawah usia lima belas tahun yangpersen pelajar di bawah usia lima belas tahun yang

menggunakan narkotika dalam satu tahun terakhirmenggunakan narkotika dalam satu tahun terakhir

(SPPGN, 2016).(SPPGN, 2016).

masih terlihat dari persentase kepala rumah tanggamasih terlihat dari persentase kepala rumah tangga

perempuan yang mengakses kredit lebih rendahperempuan yang mengakses kredit lebih rendah

dibandingkan laki-laki (1,48 persen perempuan dandibandingkan laki-laki (1,48 persen perempuan dan

2,38 persen laki-laki), Tingkat Partisipasi Angkatan2,38 persen laki-laki), Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) didominasi oleh laki-laki (82,69 persenKerja (TPAK) didominasi oleh laki-laki (82,69 persen

laki-laki dan 51,88 perempuan), serta keterwakilanlaki-laki dan 51,88 perempuan), serta keterwakilan

perempuan secara kuantitas dan kualitas diperempuan secara kuantitas dan kualitas di

lembaga legislatif masih rendah (17, 32 persen dilembaga legislatif masih rendah (17, 32 persen di

DPR dan 26 persen di DPD pada tahun 2014).DPR dan 26 persen di DPD pada tahun 2014).

Peran dan partisipasi pemuda dalam Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunapembangunann

juga belum optimal. Hanya 5,88 persen pemuda yangjuga belum optimal. Hanya 5,88 persen pemuda yang

pernah memberikan saran/pendapat dalam kegiatanpernah memberikan saran/pendapat dalam kegiatan

pertemuan dan hanya 5,9 persen terlibat aktif dalampertemuan dan hanya 5,9 persen terlibat aktif dalam

kegiatan organisasi (Susenas, 2015). Sebagiankegiatan organisasi (Susenas, 2015). Sebagian

pemuda cenderung memiliki perilaku berisiko yangpemuda cenderung memiliki perilaku berisiko yang

berakibat pada terjadinya cidera, penyakit danberakibat pada terjadinya cidera, penyakit dan

nonproduktivitas. Penyalahguna narkoba usia kurangnonproduktivitas. Penyalahguna narkoba usia kurang

dari 30 tahun masih lebih tinggi dari usia lebih daridari 30 tahun masih lebih tinggi dari usia lebih dari

30 tahun, yaitu 3,0 berbanding 2,8 (BNN, 2017).30 tahun, yaitu 3,0 berbanding 2,8 (BNN, 2017).

Sekitar 63,8 persen jumlah infeksi HIV baru pada usiaSekitar 63,8 persen jumlah infeksi HIV baru pada usia

rentang usia 15–19 dan sekitar 56,5 persen padarentang usia 15–19 dan sekitar 56,5 persen pada

rentang usia 20–24 tahun (Kemenkes). Selanjutnya,rentang usia 20–24 tahun (Kemenkes). Selanjutnya,

sekitar 25,5 persen pemuda merokok (IPP, 2017).sekitar 25,5 persen pemuda merokok (IPP, 2017).

Mental disorder juga menyebabkan disabilitasMental disorder juga menyebabkan disabilitas

(nonproduktivitas) yang cukup tinggi, terutama (nonproduktivitas) yang cukup tinggi, terutama padapada

rentang usia 10-29 tahun (IHME, rentang usia 10-29 tahun (IHME, 2017).2017).

Angka kekerasan terhadap perempuan masihAngka kekerasan terhadap perempuan masih

tinggi. Sekitar 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahuntinggi. Sekitar 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun

mengalami kekerasan oleh pasangan dan selainmengalami kekerasan oleh pasangan dan selain

pasangan selama hidup mereka, sekitar 1 dari 10pasangan selama hidup mereka, sekitar 1 dari 10

diantaranya mengalami kekerasan dalam 12 bulandiantaranya mengalami kekerasan dalam 12 bulan

terakhir (SPHPN 2016, BPS). Ketimpangan genderterakhir (SPHPN 2016, BPS). Ketimpangan gender

2,04%2,04% anak usia anak usia

5-17 tahun5-17 tahun
merokok setiap harimerokok setiap hari

(Susenas, 2016)(Susenas, 2016)

Akses kredit kepala rumahAkses kredit kepala rumah
tangga perempuantangga perempuan

1,48%1,48% dan laki-laki dan laki-laki

2,38%2,38%

Tingkat PartisipasiTingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)Angkatan Kerja (TPAK)

laki-lakilaki-laki 82,69%82,69% dan dan

perempuanperempuan 51,88%51,88%

PerempuaPerempuan di n di lembagalembaga

legislatiflegislatif 17,32%17,32% di DPR di DPR

dandan 26%26% DPD DPD

1,9%1,9%
pelajar di pelajar di bawahbawah

usiausia 15 tahun15 tahun
menggunakanmenggunakan

narkotikanarkotika
(SPPGN, 2016)(SPPGN, 2016)
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Perlindungan sosial bagi seluruh pendudukPerlindungan sosial bagi seluruh penduduk

11

Persentase penduduk yang tercakup dalamPersentase penduduk yang tercakup dalam
program perlindungan sosial:program perlindungan sosial:

aa.  .  PPrrooppoorrssi  i  sseelluurruuh  h  ppeenndduudduukk 7788,,77%% 110000%%

bb.  .  PPrrooppoorrssi  i  PPeenndduudduuk  k  440  0  ppeerrsseen  n  tteerrbbaawwaahh 6655,,2  2  %% 110000%%

22
Cakupan penerima bantuan iuran (PBI)Cakupan penerima bantuan iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persenJaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen
penduduk berpendapatan terbawahpenduduk berpendapatan terbawah

96 juta penduduk96 juta penduduk
112,9 juta112,9 juta
pendudukpenduduk

33
Jumlah nelayan yang menerima asuransiJumlah nelayan yang menerima asuransi
nelayannelayan

NN..AA xxxxxx

44
Jumlah pelaku hubungan industrial (HI)Jumlah pelaku hubungan industrial (HI)
yang mendapatkan pemahaman mengenaiyang mendapatkan pemahaman mengenai
program jaminan sosialprogram jaminan sosial

NN..AA xxxxxx

55
Jumlah perusahaan yang menerapkanJumlah perusahaan yang menerapkan
norma jaminan sosial tenaga kerjanorma jaminan sosial tenaga kerja

NN..AA xxxxxx

66 MMoobbiilliittaas  s  ppeenndduudduuk  k  llaannjjuut  t  uussiia  a  ((%%)) 9922,,11%  %  ((SSuuppaass,  ,  22001155)) 9944%%

77 KKaappaassiittaas  s  ppeenndduudduuk  k  llaannssiia  a  ((%%)) 8888,,6  6  %  %  ((SSuuppaass,  ,  22001155)) 9900%%

88
Pembangunan kawasan ramah lansiaPembangunan kawasan ramah lansia
(kabupaten/kota/komunitas)(kabupaten/kota/komunitas)

---- MMeenniinnggkkaatt

99
Persentase rumah tangga dengan lanjutPersentase rumah tangga dengan lanjut
usia yang memperoleh bantuan sosialusia yang memperoleh bantuan sosial

18,9 persen18,9 persen
(BPS, 2018)(BPS, 2018)

25 persen25 persen

1100 CCaakukuppaan kn keepepesesertrtaaan an JJKNKN
81,481,4

(1 Januari 2019)(1 Januari 2019)
98%98%

1111 CaCakukupapan n kekepepesesertrtaaaan n BPBPJS JS TKTK
Sudah 40 Sudah 40 persen pekerjapersen pekerja
formal, tapi baru 5 persenformal, tapi baru 5 persen

pekerja informalpekerja informal

Paling sedikit 30Paling sedikit 30
persen pekerjapersen pekerja

(formal dan(formal dan
informal)informal)

1212
Cakupan penerima bantuan iuran (PBI)Cakupan penerima bantuan iuran (PBI)
Jaminan Sosial KetenagakerjaanJaminan Sosial Ketenagakerjaan

xxxxxx 220  0  jjuutta  a  ppeekkeerrjjaa

1313
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM)Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM)
yang memperoleh bantuan Programyang memperoleh bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH)Keluarga Harapan (PKH)

10 10 Juta Juta xxxxxx

1414
Jumlah KPM yang memperoleh BantuanJumlah KPM yang memperoleh Bantuan
Pangan NontunaiPangan Nontunai

1155,,6  6  JJuuttaa xxxxxx



Meningkatkan SDM Berkualtas dan Berdaya SaingMeningkatkan SDM Berkualtas dan Berdaya Saing 8181

NNoo IInnddiikkaattoorr BBaasseelliinnee TTaarrggeet  t  22002244

1515
Jumlah siswa miskin SD, SMP, SMA/SMKJumlah siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK
yang memperoleh bantuan pendidikanyang memperoleh bantuan pendidikan
melalui Kartu Indonesia Pintarmelalui Kartu Indonesia Pintar

xxxxxx xxxxxx

1616

Jumlah siswa miskin MI/MTs/MA/Ula/Jumlah siswa miskin MI/MTs/MA/Ula/
Wustha/ Ulya/SDTK/SMPTK/SMAK/ SMTKWustha/ Ulya/SDTK/SMPTK/SMAK/ SMTK
yang memperoleh bantuan pendidikanyang memperoleh bantuan pendidikan
melalui KIPmelalui KIP

xxxxxx xxxxxx

1717
Jumlah kepala keluarga yang memperolehJumlah kepala keluarga yang memperoleh
subsidi elpiji 3 kgsubsidi elpiji 3 kg

xxxxxx xxxxxx

1818
Jumlah pekerja anak yang berhasil ditarikJumlah pekerja anak yang berhasil ditarik
dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anakdari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
(BPTA)(BPTA)

xxxxxx xxxxxx

1919
Cakupan pemenuhan kebutuhan dasarCakupan pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana sosialkorban bencana sosial

113388..00227  7  JJiiwwaa xxxxxx

2020
Jumlah lokasi penguatan penguranganJumlah lokasi penguatan pengurangan
resiko bencanaresiko bencana

xxxxxx xxxxxx

2121
Pemulihan dan reintegrasi korban bencanaPemulihan dan reintegrasi korban bencana
sosialsosial

33..77664  4  JJiiwwaa xxxxxx

2222
Tersusunnya Sistem Perlindungan SosialTersusunnya Sistem Perlindungan Sosial
Adaptif Berbasis AsuransiAdaptif Berbasis Asuransi

00 11

2323
Presentase (%) Kab/Kota yang menetapkanPresentase (%) Kab/Kota yang menetapkan
rencana induk sesuai mandat UU 8/2016rencana induk sesuai mandat UU 8/2016

Belum tersediaBelum tersedia
34 Provinsi34 Provinsi

(30 persen Kab/(30 persen Kab/
Kota)Kota)

2424

Fasilitas dan layanan dasar untukFasilitas dan layanan dasar untuk
penyandang disabilitas:penyandang disabilitas:
a. layanan pendidikan dan vokasionala. layanan pendidikan dan vokasional
b. Fasilitas pelayanan kesehatan primer danb. Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan

rujukan yang inklusif bagi penyandangrujukan yang inklusif bagi penyandang
disabilitasdisabilitas

xxxxxx xxxxxx

2525
Presentase (%) provinsi yang menyediakanPresentase (%) provinsi yang menyediakan
fasilitas dan pelayanan publik yang mudahfasilitas dan pelayanan publik yang mudah
diakses bagi penyandang disabilitasdiakses bagi penyandang disabilitas

N.AN.A
70 persen70 persen
provinsiprovinsi

2266 MMoobbiilliittaas  s  ppeenndduudduuk  k  llaannjjuut  t  uussiia  a  ((%%)) 9922,,1  1  ((SSuuppaass,  ,  22001155)) 9944%%

2277 KKaappaassiittaas  s  ppeenndduudduuk  k  llaannssiia  a  ((%%)) 8888,,6  6  ppeerrsseen  n  ((SSuuppaass,  ,  22001155)) 9900%%

2828
Pembangunan kawasan ramah lansiaPembangunan kawasan ramah lansia
(kabupaten/kota/komunitas)(kabupaten/kota/komunitas)

---- MMeenniinnggkkaatt

2929
Persentase rumah tangga dengan lanjutPersentase rumah tangga dengan lanjut
usia yang memperoleh bantuan sosialusia yang memperoleh bantuan sosial

1188,,9  9  ppeerrsseen  n  ((BBPPSS,  ,  22001188)) 2255%%

Pemenuhan layanan dasarPemenuhan layanan dasar

11
Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiranAngka kematian ibu (per 100.000 kelahiran
hidup)hidup)

305305
(SUPAS, 2015)(SUPAS, 2015)

232232
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22
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiranAngka kematian bayi (per 1.000 kelahiran
hidup)hidup)

2424
(SDKI, 2017)(SDKI, 2017)

1616

33
Prevalensi stunting/pendek dan sangatPrevalensi stunting/pendek dan sangat
pendek pendek pada pada balita balita (persen)(persen)

30,830,8
(Riskesdas, 2018)(Riskesdas, 2018)

1919

44
Prevalensi wasting/kurus dan sangat kurusPrevalensi wasting/kurus dan sangat kurus
pada balita (persen)pada balita (persen)

10,210,2
(Riskesdas, 2018)(Riskesdas, 2018)

66

55 IInnssiiddeennssi  i  HHIIVV
0,240,24

(Kemkes, 2018)(Kemkes, 2018)
0,180,18

66 InInsisidedensnsi Ti TB (B (peper 1r 10000.0.000 00 pependndududukuk))
319319

(Global TB Report, 2017)(Global TB Report, 2017)
190190

77 EElliimmiinnaassi  i  mmaallaarriia  a  ((kkaabb//kkoottaa)) 226666 440055

88
Persentase merokok penduduk usia ≤ 18Persentase merokok penduduk usia ≤ 18
tahuntahun

9,19,1
(Riskesdas, 2018)(Riskesdas, 2018)

8,78,7

99
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥
18 tahun (persen)18 tahun (persen)

21,821,8
(Riskesdas, 2018)(Riskesdas, 2018)

21,821,8

1010
Persentase kab/kota yang mencapai 80Persentase kab/kota yang mencapai 80
persen imunisasi dasar lengkappersen imunisasi dasar lengkap

75,375,3
(Kemkes, 2018)(Kemkes, 2018)

9595

1111
Persentase fasilitas kesehatan tingkatPersentase fasilitas kesehatan tingkat
pertama terakreditasi minimal utamapertama terakreditasi minimal utama

xxxxxx xxxxxx

1212
Persentase rumah sakit terakreditasiPersentase rumah sakit terakreditasi
minimal utamaminimal utama

xxxxxx xxxxxx

1313 PrPropopororsi psi pususkekesmsmas tas tananpa dpa dokokteter (pr (perersesen)n)
77,7,7

(Riskesdas, 2018)(Riskesdas, 2018)
00

1414
Persentase puskesmas dengan jenis tenagaPersentase puskesmas dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standarkesehatan sesuai standar

xxxxxx xxxxxx

1515
Persentase puskesmas dengan ketersediaanPersentase puskesmas dengan ketersediaan
obat esensialobat esensial

8585
(Kemkes, 2018)(Kemkes, 2018)

9696

1166 PPeerrsseennttaasse  e  oobbaat  t  mmeemmeennuuhhi  i  ssyyaarraat  t  xxxxxx xxxxxx

1177 PPeerrsseennttaasse  e  mmaakkaannaan  n  mmeemmeennuuhhi  i  ssyyaarraatt xxxxxx xxxxxx

1818 AnAngkgka Ka Kelelahahiriran an TTototal al (T(TFRFR))
2,282,28

(SUPAS, 2015)(SUPAS, 2015)
2,12,1

1919
Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi CaraPrevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara
Modern (mCPR)Modern (mCPR)

57,257,2
(SDKI, 2017)(SDKI, 2017)

63,4163,41

2200 UUnnmmeet Nt Neeeed (d (ppeerrsseenn))
10,6010,60

(SDKI, 2017)(SDKI, 2017)
7,47,4

2121 MeMedidian an UsUsia ia KaKawiwin Pn Perertatama ma PePererempmpuauann
21,821,8

(SDKI, 2017)(SDKI, 2017)
22,122,1

2222 AASSFFR R 115 5 – – 119 9 TTaahhuunn
3636

(SDKI, 2017)(SDKI, 2017)
1818

2323 RaRatata-r-ratata a LaLama ma SeSekokolalah h (T(Tahahunun))
8,458,45

(Susenas 2017)(Susenas 2017)
9,169,16
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2244 HHararapapan Lan Lamama Sea Sekokolalah (Th (Tahahunun))
12,7112,71

(Susenas 2017)(Susenas 2017)
14,0614,06

2525

Angka Angka Partisipasi Partisipasi Kasar Kasar (Persen)(Persen)
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. b. SD/MI/ SD/MI/ sederajatsederajat

c. SMP/MTc. SMP/MTs/ s/ sederajatsederajat

d. SMA/SMK/MA/sederajatd. SMA/SMK/MA/sederajat

e. e. Pendidikan TinggPendidikan Tinggi (PT)i (PT)

34,3634,36
(Susenas 2017)(Susenas 2017)

108,50108,50
(Susenas 2017)(Susenas 2017)

90,2390,23
(Susenas 2017)(Susenas 2017)

82,8482,84
(Susenas 2017)(Susenas 2017)

29,9329,93
(Susenas 2017)(Susenas 2017)

53,1053,10

106,71106,71

95,4395,43

84,0284,02

43,8643,86

2626

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20
Persen Termiskin dan 20 Persen TerkayaPersen Termiskin dan 20 Persen Terkaya
a. SMA/SMK/MA/Sederajata. SMA/SMK/MA/Sederajat
b. b. Pendidikan Pendidikan TinggiTinggi

0,700,70
0,160,16

0,850,85
0,500,50

2727

Nilai rata-rata hasil PISA:Nilai rata-rata hasil PISA:
a. Membacaa. Membaca
b. Matematikab. Matematika
c. Sainsc. Sains

397397
386386
403403

399,7399,7
392,3392,3
406,2406,2

2828

Proporsi Anak di Atas Batas KompetensiProporsi Anak di Atas Batas Kompetensi
Minimal dalam Test PISA (Persen):Minimal dalam Test PISA (Persen):
a. Membacaa. Membaca
b. Matematikab. Matematika
c. Sainsc. Sains

44,6244,62
31,4031,40
44,0544,05

49,8049,80
39,8339,83
48,0048,00

2929
Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK,Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK,
dan PLB) yang Bersertifikat Pendidikdan PLB) yang Bersertifikat Pendidik
(Persen)(Persen)

55,9255,92
(Kemdikbud, 2017)(Kemdikbud, 2017)

81,7581,75

3030

Persentase Satuan Pendidikan BerakreditasiPersentase Satuan Pendidikan Berakreditasi
Minimal B (Persen):Minimal B (Persen):
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. b. SD/MI/ SD/MI/ sederajatsederajat

c. SMP/MTc. SMP/MTs/ s/ sederajatsederajat

76,8476,84
(Kemdikbud, 2017)(Kemdikbud, 2017)

70,1370,13
(Kemdikbud, 2017)(Kemdikbud, 2017)

71,0171,01
(Kemdikbud, 2017)(Kemdikbud, 2017)

84,4684,46

81,3381,33

80,8680,86

3311 JJuummllaah  h  PPeerrgguurruuaan  n  TTiinnggggi  i  TTeerraakkrreeddiittaassi  i  AA 7733 116622

3232
Persentase Penduduk Berperilaku Buang AirPersentase Penduduk Berperilaku Buang Air
Besar Sembarangan (BABS)Besar Sembarangan (BABS)

99,,2288 00
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Penguatan tata kelola Penguatan tata kelola kependudukankependudukan

11

CCaakkuuppaan  n  NNIIKK 9966 110000

KKeeppeemmiilliikkaan  n  aakktte  e  kkeellaahhiirraann 8833,,33 110000

PPeennccaattaattaan  n  aakktte  e  kkeemmaattiiaann NN..AA 110000

KKeeppeemmiilliikkaan  n  bbuukku  u  nniikkaahh NN..AA 110000

PPeennccaattaattaan  n  ppeerrcceerraaiiaann NN..AA 110000

PPeennyyeebbaab  b  kkeemmaattiiaann BBeelluum  m  DDiitteerraappkkaann 110000

22
Persentase daerah yang menyelenggarakanPersentase daerah yang menyelenggarakan
layanan terpadu penanggulanganlayanan terpadu penanggulangan
kemiskinankemiskinan

225  5  ppeerrsseenn 880  0  ppeerrsseenn

33

Jumlah kab/kota yang memanfaatkanJumlah kab/kota yang memanfaatkan
sistem perencanaan, penganggaransistem perencanaan, penganggaran
dan monev unit terpadu dalamdan monev unit terpadu dalam
proses penyusunan program-programproses penyusunan program-program
penanggulangan kemiskinanpenanggulangan kemiskinan

886  6  kkaabb//kkoottaa 33000  0  kkaabb//kkoottaa

Peningkatan Produktivitas dan Daya SaingPeningkatan Produktivitas dan Daya Saing

11
Persentase Angkatan Kerja BerpendidikanPersentase Angkatan Kerja Berpendidikan
Menengah ke AtasMenengah ke Atas

41,2%41,2%
(BPS, 2018)(BPS, 2018)

52,1%52,1%

22
Pekerja berkeahlian menengah dan tinggiPekerja berkeahlian menengah dan tinggi
(persen)(persen)

39,57%39,57%
(2018)(2018)

50%50%

33
Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasiLulusan pendidikan dan pelatihan vokasi
bersertifikat kompetensi (orang)bersertifikat kompetensi (orang)

472.089472.089
(BNSP, 2017)(BNSP, 2017)

2.000.0002.000.000

44
Jumlah prodi per bidang ilmu yangJumlah prodi per bidang ilmu yang
dikembangkan di PTdikembangkan di PT

Sains keteknikan 39,3% & SosialSains keteknikan 39,3% & Sosial
humaniora 60,7%humaniora 60,7%

55:45(sains55:45(sains
keteknikanketeknikan
dan sosialdan sosial

humaniora)humaniora)

55 JuJumlmlah ah lulululusasan n PT PT memenunururut t prprogogrram am ststududii
Sains keteknikan 39,9% & SosialSains keteknikan 39,9% & Sosial

humaniora 60,1%humaniora 60,1%

55:45 (sains55:45 (sains
keteknikanketeknikan
dan sosialdan sosial

humaniora)humaniora)

66
Persentase lulusan PT yang langsungPersentase lulusan PT yang langsung
bekerjabekerja

63%63%
(Kemristek(Kemristekdikti, dikti, 2017)2017)

90%90%

77
Jumlah Pusat Unggulan Iptek/ center ofJumlah Pusat Unggulan Iptek/ center of
excellence di PTexcellence di PT

2828
(Kemristek(Kemristekdikti, dikti, 2017)2017)

6363

88
Jumlah PT yang Masuk ke dalam Top 500Jumlah PT yang Masuk ke dalam Top 500
World Class UniversityWorld Class University

33
(Kemristek(Kemristekdikti, dikti, 2017)2017)

55

99
Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnalJumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal
internasionalinternasional

16.14716.147
(Kemristek(Kemristekdikti, dikti, 2017)2017)

36.50036.500

1010 JuJumlmlah Pah Prorotototitipe dpe darari Pei Pergrgururuauan Tn Tininggggii
9494

(Kemristek(Kemristekdikti, dikti, 2017)2017)
243243

1111
Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasilJumlah HKI yang didaftarkan dari hasil
litbang Perguruan Tinggilitbang Perguruan Tinggi

762762
(Kemristek(Kemristekdikti, dikti, 2017)2017)

1.8491.849
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1212 JuJumlmlah ah tetenanant nt yayang ng didibibina na memenjnjadadi PPi PPBTBT
143143

(Kemristekdikti, 2018)(Kemristekdikti, 2018)
400400

1313
Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkanJumlah produk inovasi yang dimanfaatkan
industri/ badan usahaindustri/ badan usaha

153153
(Kemristekdikti, 2018)(Kemristekdikti, 2018)

210210

1144 JJuummllaah  h  aapplliikkaassi  i  ppaatteen  n  ddoommeessttiikk 22..227711 55..000000

1515 PePersrsenentatase Sse SDM LDM Lititbabang Bng Bererkukualalifiifikakasi Ssi S33
14,08%14,08%

(Kemriste(Kemristekdikti, LIPI, kdikti, LIPI, BPPT)BPPT)
50%50%

1616 PuPusasat Ut Ungnggugulalan In Iptptek ek yayang ng diditetetatapkpkanan
8181

(Kemristekdikti, 2018)(Kemristekdikti, 2018)
170170

1717
Jumlah pranata litbang yang terakreditasiJumlah pranata litbang yang terakreditasi
(aktif)(aktif)

4848
(KNAPP, 2018)(KNAPP, 2018)

9696

1818
Jumlah publikasi internasional yang dapatJumlah publikasi internasional yang dapat
disitasidisitasi

7722..114466 115500..000000

1919
Jumlah infrastruktur Iptek strategis yangJumlah infrastruktur Iptek strategis yang
dikembangkandikembangkan

66 1010

2200 JJuummllaah  h  SSTTP  P  yyaanng  g  aadda  a  yyaanng  g  ddiikkeemmbbaannggkkaann 3399 77

2211 JJuummllaah  h  tteennaannt  t  yyaanng  g  ddiibbiinna  a  mmeennjjaaddi  i  PPPPBBTT 118822 660000

2222 PPrrooppoorrssi  i  aannggggaarraan  n  lliittbbaanng  g  tteerrhhaaddaap  p  PPDDBB 00,,22 00,,2255

2323

Meningkatnya budaya dan prestasiMeningkatnya budaya dan prestasi
olahraga:olahraga:

a. Persentase penduduk berumur 10 tahuna. Persentase penduduk berumur 10 tahun
ke atas yang melakukan olahraga selamake atas yang melakukan olahraga selama
seminggu terakhirseminggu terakhir

27,61 %27,61 %
(2015)(2015)

40 %40 %

b. Peringkat Asian Gamesb. Peringkat Asian Games
Peringkat ke-4Peringkat ke-4

(2018)(2018)

Peringkat ke-6Peringkat ke-6
sampai ke-8sampai ke-8

(2022)(2022)

c. Peringkat Asian Para Gamesc. Peringkat Asian Para Games
Peringkat ke-5Peringkat ke-5

(2018)(2018)

Peringkat ke-4Peringkat ke-4
sampai ke-6sampai ke-6

(2022)(2022)

d. Jumlah perolehan medali pada Olympicd. Jumlah perolehan medali pada Olympic
GamesGames

1 medali emas1 medali emas
(2016)(2016)

3 medali emas3 medali emas

e.Jumlah perolehan medali padae.Jumlah perolehan medali pada
Paralympic GamesParalympic Games

-- 1  1  mmeeddaalli  i  eemmaass

Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemudaPeningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

11 InIndedeks ks KoKompmpososit it KeKesesejajahthtereraaaan n AnAnak ak (I(IKKKKA)A)
67,967,9

((22001177)) MMeenniinnggkkaatt

22 InInddekeks s PPeembmbaanngugunnaan n PPeemumudada
50,1750,17
(2016)(2016)

MeningkatMeningkat

33
Prevalensi kekerasan terhadap perempuanPrevalensi kekerasan terhadap perempuan
usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhirusia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir

9,409,40
(2016)(2016)

MenurunMenurun
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Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi

1. 1. Memperkuat Memperkuat pelaksanaan pelaksanaan perlindunganperlindungan

sosial,sosial, melalui: melalui:

1)1) Penguatan pelaksanaan jaminan sosialPenguatan pelaksanaan jaminan sosial,,

melalui: a) keberlanjutan pendanaan SJSN;melalui: a) keberlanjutan pendanaan SJSN;

b) penyesuaian sistem peningkatan iuran danb) penyesuaian sistem peningkatan iuran dan

tarif, perluasan kepesertaan SJSN terutamatarif, perluasan kepesertaan SJSN terutama

sektor informal dan pekerja penerima upahsektor informal dan pekerja penerima upah

dan peningkatan tata kelola; c) penerapandan peningkatan tata kelola; c) penerapan

active purchasing active purchasing   terutama paket manfaat  terutama paket manfaat

JKN yang diikuti oleh peningkatan kualitasJKN yang diikuti oleh peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan dan akuntabilitaspelayanan kesehatan dan akuntabilitas

pengelolaan JKN; d) penguatanpengelolaan JKN; d) penguatan

kelembagaan SJSN dan harmonisasikelembagaan SJSN dan harmonisasi

peraturan perundangan yang terkait, sertaperaturan perundangan yang terkait, serta

pengembangan program SJSN yangpengembangan program SJSN yang

komprehensif; e) pengembangan programkomprehensif; e) pengembangan program

SJSN yang komprehensif dan terintegrasi,SJSN yang komprehensif dan terintegrasi,

termasuk pengembangan Jaminan Pekerjaantermasuk pengembangan Jaminan Pekerjaan

((Unemployment Beneft Unemployment Beneft ), Perawatan Jangka), Perawatan Jangka

Panjang Berbasis Kontribusi (Panjang Berbasis Kontribusi (Long TermLong Term

Care Care ), dan Program Rehabilitasi Kerja), dan Program Rehabilitasi Kerja

((Return to Work Return to Work ); f) pembangunan sistem); f) pembangunan sistem

monitoring dan evaluasi yang terintegrasi; g)monitoring dan evaluasi yang terintegrasi; g)

sinergi data dasar kependudukan, basis datasinergi data dasar kependudukan, basis data

terpadu (BDT) dan data BPJS kesehatan; h)terpadu (BDT) dan data BPJS kesehatan; h)

integrasi data JKN dengan sistem informasiintegrasi data JKN dengan sistem informasi

kesehatan dan pemanfaatan data pelayanankesehatan dan pemanfaatan data pelayanan

BPJS kesehatan; dan i) penguatanBPJS kesehatan; dan i) penguatan healthhealth

technology assessment technology assessment   (HTA), dewan  (HTA), dewan

pertimbangan klinis, dan tim kendali mutupertimbangan klinis, dan tim kendali mutu

dan kendali biaya;dan kendali biaya;

2) 2) Penguatan Penguatan pelaksanaan pelaksanaan pelayanan pelayanan bantuanbantuan

sosial dan subsidi yang tepat sasaransosial dan subsidi yang tepat sasaran,,

melalui: a) peningkatan efektivitas penyaluranmelalui: a) peningkatan efektivitas penyaluran

bantuan sosial dan subsidi secara non-bantuan sosial dan subsidi secara non-

tunai dan terintegrasi untuk meningkatkantunai dan terintegrasi untuk meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi bantuan; b)akuntabilitas dan transparansi bantuan; b)

peningkatan inklusi keuangan melalui literasipeningkatan inklusi keuangan melalui literasi

bagi penerima manfaat; c) integrasi bantuanbagi penerima manfaat; c) integrasi bantuan

sosial untuk meningkatkan nilai manfaat;sosial untuk meningkatkan nilai manfaat;

dan d) peningkatan peran Pemda dalamdan d) peningkatan peran Pemda dalam

pendampingan dan penyaluran bantuan.pendampingan dan penyaluran bantuan.

3) Perlindungan sosial adaptif3) Perlindungan sosial adaptif, melalui: a), melalui: a)

pengembangan perlindungan sosial yangpengembangan perlindungan sosial yang

terintegrasi dengan resiko ekonomi danterintegrasi dengan resiko ekonomi dan

sosial terhadap perubahan iklim dan bencanasosial terhadap perubahan iklim dan bencana

alam; b) penguatan sistem kelembagaanalam; b) penguatan sistem kelembagaan

perlindungan sosial yang responsif terhadapperlindungan sosial yang responsif terhadap

resiko sosial dan ekonomi akibat perubahanresiko sosial dan ekonomi akibat perubahan

iklim dan bencana alam; c) pengembanganiklim dan bencana alam; c) pengembangan

sistem pembiayaan untuk mengatasi resikosistem pembiayaan untuk mengatasi resiko

perubahan iklim dan bencana alam.perubahan iklim dan bencana alam.

4)4) Peningkatan kesejahteraan sosialPeningkatan kesejahteraan sosial, melalui:, melalui:

a) pengembangan sistem perawatan jangkaa) pengembangan sistem perawatan jangka

panjang (panjang (long term care long term care ) terintegrasi dan) terintegrasi dan

holistik; b)pembangunan masyarakat danholistik; b)pembangunan masyarakat dan

lingkungan ramah lanjut usia dan penyandanglingkungan ramah lanjut usia dan penyandang

disabilitas, c) penghormatan, pelindungan,disabilitas, c) penghormatan, pelindungan,
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dan pemenuhan terhadap hak lanjut usiadan pemenuhan terhadap hak lanjut usia

dan penyandang disabilitas, d) Implementasidan penyandang disabilitas, d) Implementasi

rencana induk sesuai mandat UU 8/2016rencana induk sesuai mandat UU 8/2016

untuk mewujudkan pembangunan yang lebihuntuk mewujudkan pembangunan yang lebih

inklusifinklusif; e) ; e) penguatan kelembagaan pelaksanapenguatan kelembagaan pelaksana

program kelanjutusiaan, f) pemberdayaanprogram kelanjutusiaan, f) pemberdayaan

pemberdayaan pemberdayaan kelanjutusikelanjutusiaan aan bagi bagi lanjutlanjut

usia, g) pengembangan pendidikan danusia, g) pengembangan pendidikan dan

keterampilan sepanjang hayat bagi lanjutketerampilan sepanjang hayat bagi lanjut

usia.usia.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan menuju cakupan kesehatankesehatan menuju cakupan kesehatan

semestasemesta  dengan penekanan pada penguatan  dengan penekanan pada penguatan

pelayanan kesehatan dasar (pelayanan kesehatan dasar (Primary HealthPrimary Health

Care Care ) dan peningkatan upaya promotif dan) dan peningkatan upaya promotif dan

preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatanpreventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan

teknologi, melalui:teknologi, melalui:

1) 1) Peningkatan Peningkatan kesehatan kesehatan ibu, ibu, anak anak dandan

kesehatan reproduksi, mencakup: a)kesehatan reproduksi, mencakup: a)

peningkatan pelayanan kebidananpeningkatan pelayanan kebidanan

berkesinambungan (berkesinambungan (continuum of obstetriccontinuum of obstetric

care care ) di fasilitas publik dan swasta dengan) di fasilitas publik dan swasta dengan

mendorong seluruh persalinan di fasilitasmendorong seluruh persalinan di fasilitas

kesehatan, peningkatan cakupan dankesehatan, peningkatan cakupan dan

kualitas pelayanan antenatal, peningkatankualitas pelayanan antenatal, peningkatan

kompetensi tenaga kesehatan terutamakompetensi tenaga kesehatan terutama

bidan, perbaikan sistem rujukan maternal,bidan, perbaikan sistem rujukan maternal,

penyediaan sarana prasarana dan farmasipenyediaan sarana prasarana dan farmasi

terutama jaminan ketersediaan darah setiapterutama jaminan ketersediaan darah setiap

saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitassaat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas

pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasipelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi

dasar lengkap termasuk pengembangandasar lengkap termasuk pengembangan

imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c)imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c)

peningkatan perilaku higiene; d) peningkatanpeningkatan perilaku higiene; d) peningkatan

gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatangizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan

pengetahuan ibu dan keluarga khususnyapengetahuan ibu dan keluarga khususnya

pengasuhan, tumbuh kembang anak danpengasuhan, tumbuh kembang anak dan

gizi; f) perluasan cakupan KB dan kesehatangizi; f) perluasan cakupan KB dan kesehatan

reproduksi berkualitas sesuai karakteristikreproduksi berkualitas sesuai karakteristik

wilayah melalui penguatan kemitraanwilayah melalui penguatan kemitraan

dengan pemerintah daerah; g) Peningkatandengan pemerintah daerah; g) Peningkatan

pengetahuan dan akses layanan kesehatanpengetahuan dan akses layanan kesehatan

reproduksi bagi remaja dan praremaja yangreproduksi bagi remaja dan praremaja yang

responsif gender; h) peningkatan kompetensiresponsif gender; h) peningkatan kompetensi

PKB/PLKB; i) penguatan jejaring dalamPKB/PLKB; i) penguatan jejaring dalam

pelayanan KB dan kesehatan reproduksipelayanan KB dan kesehatan reproduksi

khususnya praktik mandiri bidan, dokterkhususnya praktik mandiri bidan, dokter

swasta dan organisasi profesi; dan j)swasta dan organisasi profesi; dan j)

penguatan penguatan advokasi, advokasi, komunikasi, komunikasi, informasi,informasi,

edukasi (KIE) dan konseling tentangedukasi (KIE) dan konseling tentang

pengendalian penduduk, KB dan kesehatanpengendalian penduduk, KB dan kesehatan

reproduksi secara komprehensif.reproduksi secara komprehensif.

2) 2) Percepatan Percepatan perbaikan perbaikan gizi gizi masyarakatmasyarakat

untuk pencegahan dan penanggulanganuntuk pencegahan dan penanggulangan

permasalahan gizi ganda, mencakup: a)permasalahan gizi ganda, mencakup: a)

percepatan penurunan stunting denganpercepatan penurunan stunting dengan

peningkatan efektivitas intervensi spesikpeningkatan efektivitas intervensi spesik

dan perluasan intervensi sensitif secaradan perluasan intervensi sensitif secara

terintegrasi; b) peningkatan intervensiterintegrasi; b) peningkatan intervensi

yang bersifatyang bersifat life saving life saving   dengan didukung  dengan didukung

data yang kuat (data yang kuat (evidence based policy evidence based policy ))

termasuk fortikasi; c) penguatan advokasi,termasuk fortikasi; c) penguatan advokasi,

komunikasi sosial dan perubahan perilakukomunikasi sosial dan perubahan perilaku
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hidup sehat terutama mendorong penerapanhidup sehat terutama mendorong penerapan

gizi seimbang berbasis konsumsi pangangizi seimbang berbasis konsumsi pangan

((food based approach food based approach ); d) penguatan sistem); d) penguatan sistem

surveilans gizi, pemantauan dan evaluasi;surveilans gizi, pemantauan dan evaluasi;

e) peningkatan komitmen kepala daerahe) peningkatan komitmen kepala daerah

didukung dengan strategi sesuai dengandidukung dengan strategi sesuai dengan

kondisi setempat; f) pelibatan aktif kondisi setempat; f) pelibatan aktif aktor non-aktor non-

pemerintah (swasta, lembaga masyarakatpemerintah (swasta, lembaga masyarakat

madani, perguruan tinggi, dan organisasimadani, perguruan tinggi, dan organisasi

profesi dan mitra pembangunan lainnya);profesi dan mitra pembangunan lainnya);

dan g) pengembangan dan penerapandan g) pengembangan dan penerapan

manajemen perbaikan gizi dalam kondisimanajemen perbaikan gizi dalam kondisi

bencana.bencana.

3) 3) Penguatan Penguatan pengendalian pengendalian penyakitpenyakit,,

dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS,dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS,

TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi,TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi,

diabetes,diabetes, emerging diseases emerging diseases , penyakit yang, penyakit yang

berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa;berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa;

eliminasi penyakit tropis terabaikan, penyakiteliminasi penyakit tropis terabaikan, penyakit

jiwa, cedera dan kebutaan, mencakup: a)jiwa, cedera dan kebutaan, mencakup: a)

perluasan cakupan dan peningkatan kualitasperluasan cakupan dan peningkatan kualitas

deteksi dini dan penemuan kasus penyakit;deteksi dini dan penemuan kasus penyakit;

b) pengembanganb) pengembangan real time surveilans real time surveilans ;;

c) penguatanc) penguatan alert system alert system   dan respon  dan respon

cepat wabah penyakit; d) peningkatancepat wabah penyakit; d) peningkatan

kapasitas untuk deteksi, pencegahan,kapasitas untuk deteksi, pencegahan,

respon dan karantina kesehatan di pintu-respon dan karantina kesehatan di pintu-

pintu masuk negara; e) penguatan tatapintu masuk negara; e) penguatan tata

laksana penanganan penyakit dan cedera;laksana penanganan penyakit dan cedera;

f) penguatan sanitasi total berbasisf) penguatan sanitasi total berbasis

masyarakat; g) penurunan polusi udara; danmasyarakat; g) penurunan polusi udara; dan

h) pengelolaan limbah bahan berbahaya danh) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3).beracun (B3).

4) 4) Penguatan Penguatan Gerakan Gerakan Masyarakat Masyarakat HidupHidup

Sehat (Germas)Sehat (Germas), mencakup: a) perluasan, mencakup: a) perluasan

implementasi Germas di semua tatanan;implementasi Germas di semua tatanan;

b) pengembangan kawasan sehat antarab) pengembangan kawasan sehat antara

lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat,lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat,

lingkungan kerja sehat dan upaya kesehatanlingkungan kerja sehat dan upaya kesehatan

sekolah (UKS); c) penyediaan ruangsekolah (UKS); c) penyediaan ruang

terbuka publik, transportasi masal danterbuka publik, transportasi masal dan

konektivitas untuk mendorong aktivitas sikkonektivitas untuk mendorong aktivitas sik

masyarakat dan lingkungan sehat; d) regulasimasyarakat dan lingkungan sehat; d) regulasi

yang mendorong semua tatanan untukyang mendorong semua tatanan untuk

menerapkan pembangunan berwawasanmenerapkan pembangunan berwawasan

kesehatan dan mendorong hidup sehatkesehatan dan mendorong hidup sehat

termasuk pengembangan standar dantermasuk pengembangan standar dan

pedoman untuk sektor non kesehatan,pedoman untuk sektor non kesehatan,

peningkatan cukai rokok, pembatasan iklanpeningkatan cukai rokok, pembatasan iklan

rokok, dan penerapan sin-tax produk panganrokok, dan penerapan sin-tax produk pangan

yang berisiko tinggi terhadap kesehatan; e)yang berisiko tinggi terhadap kesehatan; e)

pengembangan strategi promosi kesehatanpengembangan strategi promosi kesehatan

yang efektif dan pengembangan organisasiyang efektif dan pengembangan organisasi

promosi kesehatan termasuk gerakan sosialpromosi kesehatan termasuk gerakan sosial

masyarakat; f) peningkatan penyediaanmasyarakat; f) peningkatan penyediaan

pilihan pangan sehat termasuk penerapanpilihan pangan sehat termasuk penerapan

label pangan dan perluasan akses terhadaplabel pangan dan perluasan akses terhadap

buah dan sayur; g) pemberdayaanbuah dan sayur; g) pemberdayaan

masyarakat antara lain revitalisasi posyandumasyarakat antara lain revitalisasi posyandu

dan upaya kesehatan bersumberdayadan upaya kesehatan bersumberdaya

masyarakat lainnya; dan h) peningkatanmasyarakat lainnya; dan h) peningkatan

kesehatan pekerja.kesehatan pekerja.

5) 5) Penguatan Penguatan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan dandan

pengawasan obat dan makananpengawasan obat dan makanan, mencakup:, mencakup:

a. Penguatan pelayanan kesehatan dasara. Penguatan pelayanan kesehatan dasar

dan rujukandan rujukan  yang difokuskan pada  yang difokuskan pada

penyempurnaan sistem akreditasipenyempurnaan sistem akreditasi

pelayanan kesehatan pemerintah danpelayanan kesehatan pemerintah dan

swasta yang digunakan sebagai acuanswasta yang digunakan sebagai acuan

pemenuhan standar fasilitas pelayananpemenuhan standar fasilitas pelayanan

kesehatan; pengembangan rencana indukkesehatan; pengembangan rencana induk

nasional penyediaan fasilitas pelayanannasional penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan; pemanfaatan inovasikesehatan; pemanfaatan inovasi

teknologi dalam pelayanan kesehatanteknologi dalam pelayanan kesehatan

meliputi perluasan sistem rujukanmeliputi perluasan sistem rujukan online online 

termasuk integrasi fasilitas kesehatantermasuk integrasi fasilitas kesehatan

swasta dalam sistem rujukan, sistemswasta dalam sistem rujukan, sistem

rujukan khusus untuk daerah denganrujukan khusus untuk daerah dengan

karakteristik geogras tertentu (kepulauankarakteristik geogras tertentu (kepulauan

dan pegunungan), perluasan cakupandan pegunungan), perluasan cakupan

dan pengembangan jenis layanandan pengembangan jenis layanan

telemedicine, dan digitalisasi rekamtelemedicine, dan digitalisasi rekam

medis; perluasan pelayanan kesehatanmedis; perluasan pelayanan kesehatan

bergerak (bergerak (ying health care ying health care ) dan gugus) dan gugus
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pulau; pengembangan RS khusus; danpulau; pengembangan RS khusus; dan

perbaikan pengelolaan limbah medisperbaikan pengelolaan limbah medis

fasilitas pelayanan kesehatan;fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensib. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi

tenaga kesehatantenaga kesehatan  yang difokuskan  yang difokuskan

pada pengembangan paket pelayananpada pengembangan paket pelayanan

kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitaskesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas

kesehatan, farmasi dan alat kesehatan),kesehatan, farmasi dan alat kesehatan),

armasi penempatan tenaga kesehatanarmasi penempatan tenaga kesehatan

strategis, dan armasi pendidikan (beasiswastrategis, dan armasi pendidikan (beasiswa

dan tugas belajar) tenaga kesehatandan tugas belajar) tenaga kesehatan

untuk ditempatkan di daerah tertinggal,untuk ditempatkan di daerah tertinggal,

perbatasan, dan kepulauan (DTPK) danperbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan

daerah kurang diminati; re-distribusi tenagadaerah kurang diminati; re-distribusi tenaga

kesehatan yang ditempatkan di puskesmaskesehatan yang ditempatkan di puskesmas

dan RS di tingkat pusat, provinsi dandan RS di tingkat pusat, provinsi dan

kabupaten/kota yang didukung penyediaankabupaten/kota yang didukung penyediaan

insentif nansial dan non-nansial;insentif nansial dan non-nansial;

pengembangan mekanisme kerjasamapengembangan mekanisme kerjasama

pemenuhan tenaga kesehatan melaluipemenuhan tenaga kesehatan melalui

kontrak pelayanan; perluasan pelatihankontrak pelayanan; perluasan pelatihan

tenaga kesehatan fokus pada pelayanantenaga kesehatan fokus pada pelayanan

kesehatan dasar; peningkatan mutu programkesehatan dasar; peningkatan mutu program

studi bidang kesehatan sesuai kebutuhan;studi bidang kesehatan sesuai kebutuhan;

dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuaidan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai

standar dan non-kesehatan termasukstandar dan non-kesehatan termasuk

tenaga teknologi informasi dan administrasitenaga teknologi informasi dan administrasi

untuk mendukung tata kelola pelayananuntuk mendukung tata kelola pelayanan

kesehatan di fasilitas kesehatan;kesehatan di fasilitas kesehatan;

c. c. Pemenuhan Pemenuhan dan dan peningkatan peningkatan dayadaya

saing farmasi dan alat kesehatansaing farmasi dan alat kesehatan  yang  yang

difokuskan pada optimalisasi manajemendifokuskan pada optimalisasi manajemen

pengelolaan obat dan vaksin terutamapengelolaan obat dan vaksin terutama

esiensi pengadaan obat dan vaksinesiensi pengadaan obat dan vaksin

dengan mempertimbangkan unsurdengan mempertimbangkan unsur

kualitas produk, penguatan sistem logistikkualitas produk, penguatan sistem logistik

farmasifarmasi real time real time  berbasis elektronik, dan berbasis elektronik, dan

simplikasi rantai suplai penyimpanansimplikasi rantai suplai penyimpanan

obat dan vaksin; peningkatan promosiobat dan vaksin; peningkatan promosi

dan pengawasan penggunaan obatdan pengawasan penggunaan obat

rasional; dan pengembangan obat danrasional; dan pengembangan obat dan

vaksin bersertikat halal yang didukungvaksin bersertikat halal yang didukung

oleh penelitian dan pengembanganoleh penelitian dan pengembangan

life sciences life sciences   dan pengembangan alat  dan pengembangan alat

kesehatan untuk mendorong kemandiriankesehatan untuk mendorong kemandirian

produksi dalam negeri;produksi dalam negeri;

d. d. Peningkatan Peningkatan efektivitas efektivitas pengawasanpengawasan

obat, alat kesehatan dan makananobat, alat kesehatan dan makanan  yang  yang

difokuskan pada perluasan cakupandifokuskan pada perluasan cakupan

pengawasan pre danpengawasan pre dan post market post market   obat,  obat,

alat kesehatan, dan pangan berisiko yangalat kesehatan, dan pangan berisiko yang

didukung oleh peningkatan kompetensididukung oleh peningkatan kompetensi

SDM riset, pengawas dan pengujiSDM riset, pengawas dan penguji

serta pemenuhan sarana prasaranaserta pemenuhan sarana prasarana

laboratorium; percepatan dan perluasanlaboratorium; percepatan dan perluasan

proses layanan publik termasuk registrasiproses layanan publik termasuk registrasi

obat, alat kesehatan, dan makanan;obat, alat kesehatan, dan makanan;

perluasan kerjasama lintas sektor danperluasan kerjasama lintas sektor dan

daerah dalam penindakan pelanggarandaerah dalam penindakan pelanggaran

di bidang obat, alat kesehatan, dandi bidang obat, alat kesehatan, dan

makanan; pengembangan kerjasamamakanan; pengembangan kerjasama

dengan pelaku usaha dalam pengujiandengan pelaku usaha dalam pengujian

obat, alat kesehatan, dan makanan;obat, alat kesehatan, dan makanan;

dan optimalisasi sistem informasi dalamdan optimalisasi sistem informasi dalam

pengawasan obat, alat kesehatan, danpengawasan obat, alat kesehatan, dan

makanan.makanan.

e. Penguatan tata kelola dan pembiayaane. Penguatan tata kelola dan pembiayaan

kesehatankesehatan  yang difokuskan pada  yang difokuskan pada

pengembangan kebijakan untukpengembangan kebijakan untuk

penguatan kapasitas daerah;penguatan kapasitas daerah;

pendampingan perbaikan tata kelola padapendampingan perbaikan tata kelola pada

daerah yang memiliki masalah kesehatandaerah yang memiliki masalah kesehatan

untuk pencapaian target nasional danuntuk pencapaian target nasional dan

mendorong pemenuhan SPM kesehatan;mendorong pemenuhan SPM kesehatan;

integrasi, sinkronisasi dan simplikasiintegrasi, sinkronisasi dan simplikasi

sistem informasi kesehatan pusat dansistem informasi kesehatan pusat dan

daerah termasuk penerapan sistemdaerah termasuk penerapan sistem

single entry single entry ; inovasi dan pemanfaatan; inovasi dan pemanfaatan

teknologi digital untuk pengumpulanteknologi digital untuk pengumpulan

data, media promosi, komunikasi, dandata, media promosi, komunikasi, dan

edukasi kesehatan termasukedukasi kesehatan termasuk big databig data;;

riset operasional untuk inovasi danriset operasional untuk inovasi dan

evaluasi efektivitas intervensi kesehatan;evaluasi efektivitas intervensi kesehatan;

peningkatan pemanfaatan anggaranpeningkatan pemanfaatan anggaran
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untuk penguatan promotif dan preventifuntuk penguatan promotif dan preventif

berbasis bukti; pengembangan sumberberbasis bukti; pengembangan sumber

pembiayaan baru seperti penerapanpembiayaan baru seperti penerapan

earmark earmark   cukai dan pajak, kerjasama  cukai dan pajak, kerjasama

pemerintah dan swasta; dan peningkatanpemerintah dan swasta; dan peningkatan

kemandirian pembiayaan fasilitaskemandirian pembiayaan fasilitas

kesehatan milik pemerintah.kesehatan milik pemerintah.

3. 3. Meningkatkan Meningkatkan pemerataan pemerataan layanan layanan pendidikanpendidikan

berkualitasberkualitas, melalui:, melalui:

1)1) Peningkatan kualitas pengajaran danPeningkatan kualitas pengajaran dan

pembelajaranpembelajaran, mencakup: a) penerapan, mencakup: a) penerapan

kurikulum dengan memberikan penguatankurikulum dengan memberikan penguatan

pengajaran pengajaran berfokus berfokus pada pada kemampuankemampuan

matematika, literasi dan sains di semuamatematika, literasi dan sains di semua

jenjang; b) penguatan pendidikan literasijenjang; b) penguatan pendidikan literasi

kelas awal dan literasi baru (literasi digital,kelas awal dan literasi baru (literasi digital,

data, dan sosial) dengan strategi pengajarandata, dan sosial) dengan strategi pengajaran

efektif dan tepat, dan akses bahan bacaanefektif dan tepat, dan akses bahan bacaan

dan materi belajar yang relevan; c)dan materi belajar yang relevan; c)

peningkatan kompetensi dan pengembanganpeningkatan kompetensi dan pengembangan

keprofesian berkelanjutan pendidik dankeprofesian berkelanjutan pendidik dan

tenaga kependidikan dalam penerapantenaga kependidikan dalam penerapan

kurikulum dan pembelajaran berkualitas; d)kurikulum dan pembelajaran berkualitas; d)

penguatan kualitas penilaian hasil belajarpenguatan kualitas penilaian hasil belajar

siswa, terutama melalui penguatan peransiswa, terutama melalui penguatan peran

pendidik dalam penilaian pembelajaran dipendidik dalam penilaian pembelajaran di

kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasilkelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil

penilaian sebagai bagian dalam perbaikanpenilaian sebagai bagian dalam perbaikan

proses pembelajaran; e) peningkatanproses pembelajaran; e) peningkatan

pemanfaatan TIK dalam pembelajaran,pemanfaatan TIK dalam pembelajaran,

terutama dalam mensinergikan modelterutama dalam mensinergikan model

pembelajaran jarak jauh (pembelajaran jarak jauh (distance learning distance learning ),),

dan sistem pembelajarandan sistem pembelajaran online online ; f) penguatan; f) penguatan

integrasiintegrasi softskill softskill   (keterampilan non-teknis)  (keterampilan non-teknis)

dalam pembelajaran, mencakup pendidikandalam pembelajaran, mencakup pendidikan

agama, pendidikan kewargaan, danagama, pendidikan kewargaan, dan

pendidikan karakter, termasuk penguatanpendidikan karakter, termasuk penguatan lifelife

skills skills   (pemecahan masalah, kepemimpinan,  (pemecahan masalah, kepemimpinan,

kerjasama), kewirausahaan, penerapankerjasama), kewirausahaan, penerapan

disiplin positif dan anti-perundungan; g)disiplin positif dan anti-perundungan; g)

peningkatan kualitas pendidikan keagamaan;peningkatan kualitas pendidikan keagamaan;

h) peningkatan kualitas layanan pendidikanh) peningkatan kualitas layanan pendidikan

kesetaraan; dan i) peningkatan kualitaskesetaraan; dan i) peningkatan kualitas

layanan pendidikan keaksaraan, danlayanan pendidikan keaksaraan, dan

keterampilan bagi orang dewasa.keterampilan bagi orang dewasa.

2) Peningkatan pemerataan akses layanan2) Peningkatan pemerataan akses layanan

pendidikan di semua jenjang danpendidikan di semua jenjang dan

percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12

TahunTahun, mencakup: a) pemberian bantuan, mencakup: a) pemberian bantuan

pendidikan memadai bagi anak keluargapendidikan memadai bagi anak keluarga

kurang mampu, dari daerah armasi,kurang mampu, dari daerah armasi,

dan anak berprestasi; b) pemerataandan anak berprestasi; b) pemerataan

layanan pendidikan antarwilayah, denganlayanan pendidikan antarwilayah, dengan

keberpihakan kepada daerah yangkeberpihakan kepada daerah yang

kemampuan skal dan kinerja pendidikannyakemampuan skal dan kinerja pendidikannya

rendah, daya tampung pendidikan tinggi, danrendah, daya tampung pendidikan tinggi, dan

penerapan penerapan model model layanan yang layanan yang tepat tepat untukuntuk

daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),

seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satuseperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu

atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikanatap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan

jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama;jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama;

c) Penanganan anak usia sekolah yang tidakc) Penanganan anak usia sekolah yang tidak

sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah,sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah,

dengan pendataan tepat, penjangkauan dandengan pendataan tepat, penjangkauan dan

pendampinyan efektif, revitalisasi gerakanpendampinyan efektif, revitalisasi gerakan

kembali bersekolah, dan model pembelajarankembali bersekolah, dan model pembelajaran

tepat untuk anak berkebutuhan khusus,tepat untuk anak berkebutuhan khusus,

serta anak etnik minoritas, berhadapanserta anak etnik minoritas, berhadapan

dengan hukum, terlantar, jalanan, di daerahdengan hukum, terlantar, jalanan, di daerah

pascakonik, dan daerah bencana; d)pascakonik, dan daerah bencana; d)

peningkatan pemahaman dan peran keluargapeningkatan pemahaman dan peran keluarga

dan masyarakat mengenai pentingnyadan masyarakat mengenai pentingnya

pendidikan; dan e) peningkatan layanan 1pendidikan; dan e) peningkatan layanan 1

tahun pra-sekolah.tahun pra-sekolah.

3) 3) Peningkatan Peningkatan profesionalisme, profesionalisme, kualitas,kualitas,

pengelolaan, dan penempatan pendidikpengelolaan, dan penempatan pendidik

dan tenaga kependidikan yang meratadan tenaga kependidikan yang merata,,

mencakup: a) peningkatan kualitas calonmencakup: a) peningkatan kualitas calon

guru melalui revitalisasi LPTK (Lembagaguru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan), danPendidikan Tenaga Kependidikan), dan

penjaringan mahasiswa LPTK yang selektif;penjaringan mahasiswa LPTK yang selektif;

b) peningkatan kualitas tenaga pendidikb) peningkatan kualitas tenaga pendidik

dengan efektivitas Pendidikan Profesi Gurudengan efektivitas Pendidikan Profesi Guru

(PPG), serta peningkatan kualikasi akademik(PPG), serta peningkatan kualikasi akademik

guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3);guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3);
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c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan,c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan,

dan pendistribusian pendidik dan tenagadan pendistribusian pendidik dan tenaga

kependidikan berdasarkan pemetaankependidikan berdasarkan pemetaan

komprehensif mengenai kebutuhan dankomprehensif mengenai kebutuhan dan

ketersediaan; dan d) peningkatan kualitasketersediaan; dan d) peningkatan kualitas

sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuksistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk

pembinaan, peningkatan kesejahteraan, danpembinaan, peningkatan kesejahteraan, dan

peningkatan kompetensi pendidik dan tenagapeningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan;kependidikan;

4)4) Penguatan penjaminan mutu pendidikanPenguatan penjaminan mutu pendidikan

untuk meningkatkan pemerataan kualitasuntuk meningkatkan pemerataan kualitas

layanan antarsatuan pendidikan danlayanan antarsatuan pendidikan dan

antarwilayahantarwilayah, mencakup: a) penguatan, mencakup: a) penguatan

kapasitas dan akselerasi akreditasi satuankapasitas dan akselerasi akreditasi satuan

pendidikan dan program studi; b) perluasanpendidikan dan program studi; b) perluasan

dan penguatan budaya mutu dengandan penguatan budaya mutu dengan

peningkatan kualitas peta mutu pendidikanpeningkatan kualitas peta mutu pendidikan

yang terintegrasi sebagai acuan untuk upayayang terintegrasi sebagai acuan untuk upaya

peningkatan mutu layanan pendidikan;peningkatan mutu layanan pendidikan;

peningkatan kemampuan kepala sekolahpeningkatan kemampuan kepala sekolah

dan pengawas; penerapan manajemendan pengawas; penerapan manajemen

berbasis sekolah (MBS); dan pengembanganberbasis sekolah (MBS); dan pengembangan

unit penjaminan mutu di tingkat daerah danunit penjaminan mutu di tingkat daerah dan

satuan pendidikan.satuan pendidikan.

5) 5) Peningkatan Peningkatan tata tata kelola kelola pembangunanpembangunan

pendidikan, strategi pembiayaan, danpendidikan, strategi pembiayaan, dan

peningkatan efektivitas pemanfaatanpeningkatan efektivitas pemanfaatan

Anggaran PendidikanAnggaran Pendidikan, mencakup: a), mencakup: a)

peningkatan validitas data pokok pendidikanpeningkatan validitas data pokok pendidikan

dengan meningkatkan peran daerah dalamdengan meningkatkan peran daerah dalam

pelaksanaan validasi dan verikasi di tingkatpelaksanaan validasi dan verikasi di tingkat

satuan pendidikan; b) peningkatan kualitassatuan pendidikan; b) peningkatan kualitas

perencanaan dalam mendorong pemenuhanperencanaan dalam mendorong pemenuhan

standar pelayanan minimal (SPM) bidangstandar pelayanan minimal (SPM) bidang

pendidikan; c) peningkatan sinkronisasipendidikan; c) peningkatan sinkronisasi

perencanaan dan pelaksanaan pembangunanperencanaan dan pelaksanaan pembangunan

pendidikan antartingkatan pemerintahanpendidikan antartingkatan pemerintahan

dalam menjaga kesinambungan pendidikandalam menjaga kesinambungan pendidikan

antarjenjang; dan d) peningkatan optimalisasiantarjenjang; dan d) peningkatan optimalisasi

pemanfaatan Anggaran Pendidikan untukpemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk

prioritas pembangunan pendidikan, terutamaprioritas pembangunan pendidikan, terutama

dalam peningkatan akses, kualitas, dalam peningkatan akses, kualitas, relevansi,relevansi,

dan daya saing layanan pendidikan, dandan daya saing layanan pendidikan, dan

peningkatan pemenuhan ketentuan Anggaranpeningkatan pemenuhan ketentuan Anggaran

Pendidikan di daerah.Pendidikan di daerah.

4. 4. Memperkuat Memperkuat tata tata kelola kelola kependudukankependudukan,,

melalui:melalui:

1) 1) Percepatan Percepatan cakupan cakupan administrasiadministrasi

kependudukankependudukan, mencakup:, mencakup:

a. a. Perluasan Perluasan jangkauan jangkauan layanan layanan pendaftaranpendaftaran

penduduk pencatatan sipil bagi pendudukpenduduk pencatatan sipil bagi penduduk

bagi seluruh penduduk dan WNI dibagi seluruh penduduk dan WNI di

luar negeri, mencakup: a) Pendekatanluar negeri, mencakup: a) Pendekatan

layanan ke tingkat desa dan kelurahanlayanan ke tingkat desa dan kelurahan

serta layanan di seluruh kantor Perwakilanserta layanan di seluruh kantor Perwakilan

Republik Indonesia; b) PeningkatanRepublik Indonesia; b) Peningkatan

layanan pendaftaran penduduk danlayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil yang mudah dan cepat;pencatatan sipil yang mudah dan cepat;

c) Pengembangan sistem pendaftaranc) Pengembangan sistem pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil berbasispenduduk dan pencatatan sipil berbasis

teknologi informasi dan terhubung lintasteknologi informasi dan terhubung lintas
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sektor; dan d) Keterhubungan antarsektor; dan d) Keterhubungan antar

sistem informasi di berbagai lembagasistem informasi di berbagai lembaga

pemerintah.pemerintah.

b. b. Peningkatan Peningkatan kesadaran kesadaran dan dan keaktifankeaktifan

masyarakat dalam mencatatkan peristiwamasyarakat dalam mencatatkan peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting,kependudukan dan peristiwa penting,

mencakup: a) Pelibatan berbagai sektormencakup: a) Pelibatan berbagai sektor

pemerintahan dan elemen masyarakatpemerintahan dan elemen masyarakat

untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi;untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi;

dan b) Pengembangan sistem insentifdan b) Pengembangan sistem insentif

yang tepat untuk mendorong pendudukyang tepat untuk mendorong penduduk

dan WNI di luar negeri untuk melaporkandan WNI di luar negeri untuk melaporkan

peristiwa pendaftaran penduduk danperistiwa pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil.pencatatan sipil.

c. c. Percepatan Percepatan kepemilikan kepemilikan dokumendokumen

pendaftaran penduduk dan pencatatanpendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil bagi kelompok khusus.sipil bagi kelompok khusus.

2) 2) Integrasi Integrasi sistem sistem administrasiadministrasi

kependudukankependudukan, mencakup:, mencakup:

a. Peningkatan ketersediaan dan kualitasa. Peningkatan ketersediaan dan kualitas

statistik hayati yang akurat, lengkap,statistik hayati yang akurat, lengkap,

dan tepat waktu untuk perencanaan dandan tepat waktu untuk perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan, mencakup:pelaksanaan pembangunan, mencakup:

a) Penyediaan statistik hayati yang akurata) Penyediaan statistik hayati yang akurat

dari data lintas sektor; dan b) Pemanfaatandari data lintas sektor; dan b) Pemanfaatan

statistik hayati secara optimal untukstatistik hayati secara optimal untuk

pembangunan dan pelayanan publik.pembangunan dan pelayanan publik.

b. b. Penguatan koPenguatan koordinasi, ordinasi, kolaborasi, kolaborasi, dandan

sinkronisasi antar-kementerian/ lembaga,sinkronisasi antar-kementerian/ lembaga,

pemerintah provinsi, pemerintahpemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, dan pemangkukabupaten/kota, dan pemangku

kepentingan dalam layanan pendaftarankepentingan dalam layanan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil sertapenduduk dan pencatatan sipil serta

pengembangan statistik hayati, mencakup:pengembangan statistik hayati, mencakup:

a) Penyusunan kerangka kebijakan dana) Penyusunan kerangka kebijakan dan

prosedur pencatatan sipil dan pendaftaranprosedur pencatatan sipil dan pendaftaran

penduduk yang menyeluruh dan selaraspenduduk yang menyeluruh dan selaras

antar sektor; dan b) Penyelenggaraanantar sektor; dan b) Penyelenggaraan

tata kelola pendaftaran penduduk dantata kelola pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil yang selaras antarapencatatan sipil yang selaras antara

pemerintah pusat dan daerah.pemerintah pusat dan daerah.

3) 3) Penguatan Penguatan keterpaduan keterpaduan dan dan kapasitaskapasitas

kelembagaan Pemdakelembagaan Pemda, mencakup:, mencakup:

a) Perluasan dan optimalisasi sistema) Perluasan dan optimalisasi sistem

perencanaan, penganggaran, dan monitoringperencanaan, penganggaran, dan monitoring

evaluasi terpadu (SEPAKAT) untuk mendorongevaluasi terpadu (SEPAKAT) untuk mendorong

jangkauan dan kualitas pelayanan dasarjangkauan dan kualitas pelayanan dasar

serta perlindungan sosial; b) Pengembanganserta perlindungan sosial; b) Pengembangan

sistem pemutakhiran data, pengaduan, dansistem pemutakhiran data, pengaduan, dan

layanan terpadu (Sistem Layanan Rujukanlayanan terpadu (Sistem Layanan Rujukan

Terpadu/SLRT) untuk meningkatkan integrasiTerpadu/SLRT) untuk meningkatkan integrasi

program-program perlindungan sosial danprogram-program perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan.penanggulangan kemiskinan.

5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing,,

melalui:melalui:

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi BerbasisPendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis

Kerjasama Industri Kerjasama Industri 

1) 1) Pendidikan dan Pelatihan VPendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasisokasi Berbasis

Kerjasama IndustriKerjasama Industri, mencakup: a), mencakup: a)

Peningkatan peran dan kerja sama industri/ Peningkatan peran dan kerja sama industri/ 

swasta dalam penyelarasan program studi/ swasta dalam penyelarasan program studi/ 

bidang keahlian dan pola pembelajaranbidang keahlian dan pola pembelajaran

inovatif, terutama dengan pengembanganinovatif, terutama dengan pengembangan

prodi vokasi mendukung pengembanganprodi vokasi mendukung pengembangan

sektor unggulan nasional, keunggulan daerah,sektor unggulan nasional, keunggulan daerah,

dan kebutuhan industri/swasta; penguatandan kebutuhan industri/swasta; penguatan

informasi pasar kerja, pengembangan standarinformasi pasar kerja, pengembangan standar

kompetensi dan penyelarasan kurikulumkompetensi dan penyelarasan kurikulum

sesuai kebutuhan industri; penyelarasan polasesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola

pembelajaran, termasuk praktek kerja danpembelajaran, termasuk praktek kerja dan

magang; penguatan pembelajaran bahasamagang; penguatan pembelajaran bahasa

asing; penguatan pelaksanaan pendidikanasing; penguatan pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan vokasi sistdan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVETem ganda (dual TVET

system) yang menekankan pada penguasaansystem) yang menekankan pada penguasaan

keterampilan berbasis praktik dan magangketerampilan berbasis praktik dan magang

di industri; pengembangan sistem insentif/ di industri; pengembangan sistem insentif/ 

regulasi untuk mendorong peran industri/ regulasi untuk mendorong peran industri/ 

swasta dalam pendidikan vokasi; danswasta dalam pendidikan vokasi; dan

peningkatan peran daerah dalam koordinasipeningkatan peran daerah dalam koordinasi

intensif dengan industri/swasta dalamintensif dengan industri/swasta dalam

pengembangan pendidikan dan pelatihanpengembangan pendidikan dan pelatihan

vokasi di vokasi di wilayahnya; b) Peningkatan kualitaswilayahnya; b) Peningkatan kualitas

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanpenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

vokasi, terutama dengan revitalisasi danvokasi, terutama dengan revitalisasi dan

peningkatan kualitas sarana dan prasaranapeningkatan kualitas sarana dan prasarana
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pembelajaran dan praktek kerja pendidikanpembelajaran dan praktek kerja pendidikan

dan pelatihan vokasi sesuai standar;dan pelatihan vokasi sesuai standar;

peningkatan kualitas unit produksi,peningkatan kualitas unit produksi, teachingteaching

factory factory , dan, dan teaching industry teaching industry ; peningkatan; peningkatan

kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerjakerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja

di industri, termasuk unit produksi /di industri, termasuk unit produksi / teachingteaching

factory / teaching industry factory / teaching industry ; peningkatan; peningkatan

fasilitasi dan kualitas pemagangan; danfasilitasi dan kualitas pemagangan; dan

penyusunan strategi penempatan lulusan;penyusunan strategi penempatan lulusan;

c) Peningkatan penilaian kualitas satuanc) Peningkatan penilaian kualitas satuan

pendidikan melalui akreditasi prodi danpendidikan melalui akreditasi prodi dan

satuan pendidikan vokasi; d) Peningkatansatuan pendidikan vokasi; d) Peningkatan

kualitas dan kompetensi pendidik vokasi,kualitas dan kompetensi pendidik vokasi,

terutama dengan peningkatan pelatihanterutama dengan peningkatan pelatihan

pendidik vokasi sesuai kompetensi;pendidik vokasi sesuai kompetensi;

peningkatan keterlibatan instruktur/praktisipeningkatan keterlibatan instruktur/praktisi

dari industri untuk mengajar di satuandari industri untuk mengajar di satuan

pendidikan dan pelatihan vokasi; danpendidikan dan pelatihan vokasi; dan

peningkatan pemagangan guru/instrukturpeningkatan pemagangan guru/instruktur

di industri; e) Penguatan sistem sertikasidi industri; e) Penguatan sistem sertikasi

kompetensi vokasi, terutama dengankompetensi vokasi, terutama dengan

penguatan kelembagaan dan peningkatanpenguatan kelembagaan dan peningkatan

kapasitas pelaksanaan sertikasi profesi;kapasitas pelaksanaan sertikasi profesi;

dan sinkronisasi sistem sertikasi yang adadan sinkronisasi sistem sertikasi yang ada

di berbagai sektor; dan f) Peningkatan tatadi berbagai sektor; dan f) Peningkatan tata

kelola pendidikan dan pelatihan vokasi,kelola pendidikan dan pelatihan vokasi,

terutama dengan pengendalian ijin pendirianterutama dengan pengendalian ijin pendirian

satuan pendidikan vokasi baru dan prodisatuan pendidikan vokasi baru dan prodi

yang tidak sesuai standar dan kebutuhanyang tidak sesuai standar dan kebutuhan

industri/pasar kerja; pengaturan untukindustri/pasar kerja; pengaturan untuk

eksibilitas pengelolaan keuangan pada uniteksibilitas pengelolaan keuangan pada unit

produksi/ produksi/ teaching factory/teaching industry teaching factory/teaching industry ;;

dan pengembangan skema pendanaandan pengembangan skema pendanaan

peningkatan keahlian.peningkatan keahlian.

Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Inovasi Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Inovasi 

2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

melalui: (a) Pengembangan perguruan tinggimelalui: (a) Pengembangan perguruan tinggi

sebagai produsen iptek-inovasi dan pusatsebagai produsen iptek-inovasi dan pusat

keunggulan (keunggulan (center of excellence center of excellence ) yang) yang

mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuaimencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai

potensi daerah setempat dan peningkatanpotensi daerah setempat dan peningkatan

kerja sama konsorsium riset antarperguruankerja sama konsorsium riset antarperguruan

tinggi maupun antarperguruan tinggi dantinggi maupun antarperguruan tinggi dan

lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;

(b) Pengembangan kerja sama perguruan(b) Pengembangan kerja sama perguruan

tinggi dengan industri dan pemerintah dengantinggi dengan industri dan pemerintah dengan

menyediakan insentif bagi perguruan tinggimenyediakan insentif bagi perguruan tinggi

dan industri yang dan industri yang mengembanmengembangkan kerja samagkan kerja sama

litbang strategis dan memfasilitasi mobilitaslitbang strategis dan memfasilitasi mobilitas

peneliti antarperguruan tinggi denganpeneliti antarperguruan tinggi dengan

pihak industri; (c) Peningkatan kualitas danpihak industri; (c) Peningkatan kualitas dan

pemanfaatan penelitian dengan meningkatkanpemanfaatan penelitian dengan meningkatkan

interaksi perguruan tinggi dan industri; daninteraksi perguruan tinggi dan industri; dan

(d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan(d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan

tinggi melalui pengembangan prodi yangtinggi melalui pengembangan prodi yang

adaptif dan desain kurikulum pembelajaranadaptif dan desain kurikulum pembelajaran

yang sesuai dengan kebutuhan industri danyang sesuai dengan kebutuhan industri dan

pembangunan daerah, perluasan sertikasi,pembangunan daerah, perluasan sertikasi,

dan program untuk percepatan masa tunggudan program untuk percepatan masa tunggu

bekerja.bekerja.

3) 3) Peningkatan Peningkatan Kapabilitas Kapabilitas Iptek Iptek dandan

Penciptaan InovasiPenciptaan Inovasi  melalui: a) Penciptaan  melalui: a) Penciptaan

ekosistem inovasi yang mencakupekosistem inovasi yang mencakup

pengembangan kerja samapengembangan kerja sama triple-helix triple-helix ,,

perbaikan tata kelola paten/HKI, penguatanperbaikan tata kelola paten/HKI, penguatan

Science Techno Park Science Techno Park , serta pembinaan, serta pembinaan

Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi,Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi,

b) Pengembanganb) Pengembangan Research Power-House Research Power-House 

yang mencakup peningkatan kuantitas danyang mencakup peningkatan kuantitas dan

kapabilitas SDM Iptek, pengembangan dankapabilitas SDM Iptek, pengembangan dan

penguatan infrastruktur litbang strategis,penguatan infrastruktur litbang strategis,

penguatan Pusat Unggulan Iptek, sertapenguatan Pusat Unggulan Iptek, serta

pengembangan jaringan kerja sama risetpengembangan jaringan kerja sama riset

dalam dan luar negeri, c) Peningkatan jumlahdalam dan luar negeri, c) Peningkatan jumlah

dan kualitas belanja litbang yang mencakupdan kualitas belanja litbang yang mencakup

integrasi pelaksanaan riset berbasis Prioritasintegrasi pelaksanaan riset berbasis Prioritas

Riset Nasional 2020-2024, inisiatif DanaRiset Nasional 2020-2024, inisiatif Dana

Inovasi Nasional, pengembangan pendanaanInovasi Nasional, pengembangan pendanaan

alternatif, serta kerja sama pendanaanalternatif, serta kerja sama pendanaan

litbang dengan pihak di luar pemerintah,litbang dengan pihak di luar pemerintah,

d) Pemanfaatan Iptek dan Inovasi untukd) Pemanfaatan Iptek dan Inovasi untuk

pembangunan yang berkelanjutan yangpembangunan yang berkelanjutan yang

mencakup pemetaan potensi sumber dayamencakup pemetaan potensi sumber daya

alam dan sumber daya budaya wilayahalam dan sumber daya budaya wilayah

dengan pendekatan multidisiplin, penerapandengan pendekatan multidisiplin, penerapan

inovasi teknologi untuk keberlanjutaninovasi teknologi untuk keberlanjutan
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pemanfaatan sumber daya alam, penerapanpemanfaatan sumber daya alam, penerapan

teknologi untuk pencegahan bencana danteknologi untuk pencegahan bencana dan

mitigasi pascabencana, serta penguasaanmitigasi pascabencana, serta penguasaan

Teknologi Garda Depan untuk bidang-bidangTeknologi Garda Depan untuk bidang-bidang

strategis seperti kesehatan dan farmasi,strategis seperti kesehatan dan farmasi,

teknologi digital danteknologi digital dan cyber security cyber security , material, material

maju, energi baru, tenaga nuklir, pertahananmaju, energi baru, tenaga nuklir, pertahanan

dan keamanan, serta keantariksaan.dan keamanan, serta keantariksaan.

OlahragaOlahraga

4) 4) Pengembangan budaya Pengembangan budaya dan meningkatkandan meningkatkan

prestasi olahraga di tingkat regional danprestasi olahraga di tingkat regional dan

internasionalinternasional, mencakup: (a) Pengembangan, mencakup: (a) Pengembangan

budaya olahraga di masyarakat melaluibudaya olahraga di masyarakat melalui

jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;

(b) Penataan sistem pembinaan olahraga(b) Penataan sistem pembinaan olahraga

secara berjenjang dan berkesinambungansecara berjenjang dan berkesinambungan

berbasis cabang olahraga Olimpiadeberbasis cabang olahraga Olimpiade

didukung penerapan sport science, statistikdidukung penerapan sport science, statistik

keolahragaan serta sistem remunerasi dankeolahragaan serta sistem remunerasi dan

penghargaan; (c) Penataan kelembagaanpenghargaan; (c) Penataan kelembagaan

olahraga untuk meningkatkan prestasiolahraga untuk meningkatkan prestasi

keolahragaan; (d) Peningkatan ketersediaankeolahragaan; (d) Peningkatan ketersediaan

tenaga keolahragaan berstandartenaga keolahragaan berstandar

internasional; (e) Peningkatan prasarana daninternasional; (e) Peningkatan prasarana dan

sarana olahraga berstandar internasional;sarana olahraga berstandar internasional;

dan (f) Pengembangan peran swastadan (f) Pengembangan peran swasta

dalam pendampingan dan pembiayaandalam pendampingan dan pembiayaan

keolahragaan.keolahragaan.

6. 6. Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas anak, perempuan, anak, perempuan, dandan

pemudapemuda, melalui:, melalui:

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 

1)1) Penjaminan pemenuhan hak anak secaraPenjaminan pemenuhan hak anak secara

universal serta perlindungan anak dariuniversal serta perlindungan anak dari

tindak kekerasan, ekspoitasi, penelantaran,tindak kekerasan, ekspoitasi, penelantaran,

dan perlakuan salah lainnyadan perlakuan salah lainnya, mencakup: (a), mencakup: (a)

penguatan layanan yang ramah terhadappenguatan layanan yang ramah terhadap

anak; (b) peningkatan kualitas pengembangananak; (b) peningkatan kualitas pengembangan

anak usia dini holistik integratif (PAUDanak usia dini holistik integratif (PAUD

HI); (c) peningkatan koordinasi dalamHI); (c) peningkatan koordinasi dalam

meningkatkan akses layanan dasar anakmeningkatkan akses layanan dasar anak

bagi seluruh anak, termasuk yang beradabagi seluruh anak, termasuk yang berada

pada kondisi khusus; (d) penguatan jejaringpada kondisi khusus; (d) penguatan jejaring

di komunitas, media, swasta, dan organisasidi komunitas, media, swasta, dan organisasi

masyarakat dalam upaya pemenuhan hakmasyarakat dalam upaya pemenuhan hak

anak; anak; (e) (e) peningkatan kuantitas peningkatan kuantitas dan dan kualitaskualitas

Kota/Kab Kota/Kab layak layak anak; anak; (f) (f) peningkatanpeningkatan

partisipasi anak dalam pembangunan; (g)partisipasi anak dalam pembangunan; (g)

penguatan upaya pencegahan berbagaipenguatan upaya pencegahan berbagai

tindak kekerasan pada anak; (h) penguatantindak kekerasan pada anak; (h) penguatan

sistem perlindungan yang terintegrasi dansistem perlindungan yang terintegrasi dan

responsif terhadap kebutuhan anak, dan (i)responsif terhadap kebutuhan anak, dan (i)

peningkatan efektivitas kelembagaan melaluipeningkatan efektivitas kelembagaan melalui

penegakan hukum, peningkatan kapasitaspenegakan hukum, peningkatan kapasitas

SDM, penguatan sistem data dan informasi,SDM, penguatan sistem data dan informasi,

serta penguatan koordinasi dan partisipasiserta penguatan koordinasi dan partisipasi

lintas sektor.lintas sektor.

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 

2) 2) Peningkatan Peningkatan pemberdayaan pemberdayaan perempuanperempuan

di berbagai bidang pembangunan sertadi berbagai bidang pembangunan serta

perlindungan perempuan dari kekerasanperlindungan perempuan dari kekerasan

dan tindak pidana perdagangan orangdan tindak pidana perdagangan orang

(TPPO)(TPPO), mencakup: (a) peningkatan, mencakup: (a) peningkatan

kapasitas perempuan di berbagai bidangkapasitas perempuan di berbagai bidang

pembangunan; (b) Peningkatan koordinasipembangunan; (b) Peningkatan koordinasi

dengan stakeholder terkait untuk mendorongdengan stakeholder terkait untuk mendorong

Akses, Partisipasi, kontrol, dan ManfaatAkses, Partisipasi, kontrol, dan Manfaat

(APKM) perempuan di berbagai bidang(APKM) perempuan di berbagai bidang

pembangunan; (c) Peningkatan upayapembangunan; (c) Peningkatan upaya

pencegahan; (d) Penguatan sistempencegahan; (d) Penguatan sistem

penanganan dan penegakan hukum kasuspenanganan dan penegakan hukum kasus

kekerasan; dan (e) peningkatan kapasitaskekerasan; dan (e) peningkatan kapasitas

kelembagaan perlindungan perempuankelembagaan perlindungan perempuan

melalui penguatan koordinasi dan sinergimelalui penguatan koordinasi dan sinergi

antar unit layanan korban kekerasan terhadapantar unit layanan korban kekerasan terhadap

perempuan dan TPPO.perempuan dan TPPO.

Kualitas PemudaKualitas Pemuda

3) Peningkatan kualitas pemuda3) Peningkatan kualitas pemuda, mencakup:, mencakup:

(a) penguatan kapasitas kelembagaan dan(a) penguatan kapasitas kelembagaan dan

sistem koordinasi strategis lintas pemangkusistem koordinasi strategis lintas pemangku

kepentingan dalam menyelenggarakankepentingan dalam menyelenggarakan

pelayanan kepemudaan yang terintegrasi,pelayanan kepemudaan yang terintegrasi,

(b) peningkatan partisipasi aktif sosial dan(b) peningkatan partisipasi aktif sosial dan

politik pemuda, dan c) pencegahan perilakupolitik pemuda, dan c) pencegahan perilaku

berisiko pada pemuda.berisiko pada pemuda.
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MembangunMembangun
Kebudayaan danKebudayaan dan
Karakter BangsaKarakter Bangsa

Capaian Pembangunan 2015 - 2019Capaian Pembangunan 2015 - 2019

Lingkungan StrategisLingkungan Strategis

Sasaran, Target, dan IndikatorSasaran, Target, dan Indikator

Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi
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Kebudayaan dan karakter bangsa memilikiKebudayaan dan karakter bangsa memiliki

kedudukan penting dan berperan sentral dalamkedudukan penting dan berperan sentral dalam

pembangunan nasional, untuk mewujudkan negara-pembangunan nasional, untuk mewujudkan negara-

bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdayabangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya

saing sehingga mampu berkompetisi dengansaing sehingga mampu berkompetisi dengan

negara-negara lain. Kebudayaan adalah penandanegara-negara lain. Kebudayaan adalah penanda

yang menegaskan identitas dan jari diri suatuyang menegaskan identitas dan jari diri suatu

bangsa, yang tercermin pada karakter dan mentalbangsa, yang tercermin pada karakter dan mental

individu dan masyarakat. Pengalaman bangsa-individu dan masyarakat. Pengalaman bangsa-

bangsa di dunia menujukkan bahwa karakter danbangsa di dunia menujukkan bahwa karakter dan

sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuksikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk

mencapai kemajuan melalui proses pembangunanmencapai kemajuan melalui proses pembangunan

dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan,dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan,

etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun,etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun,

dan gigih adalah karakter dan sikap mental, yangdan gigih adalah karakter dan sikap mental, yang

membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.

Dalam RPJMN III Tahun 2015-2019, pembangunanDalam RPJMN III Tahun 2015-2019, pembangunan

kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kualitaskebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, dengan memperkukuhsumber daya manusia, dengan memperkukuh

karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlakkarakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak

mulia, dinamis, dan berorientasi iptek. Pembangunanmulia, dinamis, dan berorientasi iptek. Pembangunan

karakter juga menjadi agenda pembangunankarakter juga menjadi agenda pembangunan

nasional ke-8 yakni Melakukan Revolusi Karakternasional ke-8 yakni Melakukan Revolusi Karakter

Bangsa, yang dalam pelaksanaannya bertumpuBangsa, yang dalam pelaksanaannya bertumpu

pada pendidikan dalam sistem persekolahanpada pendidikan dalam sistem persekolahan

dan pendidikan masyarakat. Kebijakan inidan pendidikan masyarakat. Kebijakan ini

menempatkan pendidikan tidak hanya sebagaimenempatkan pendidikan tidak hanya sebagai

sarana transfer pengetahuan dan pengembangansarana transfer pengetahuan dan pengembangan

keterampilan belaka. Pendidikan juga sebagaiketerampilan belaka. Pendidikan juga sebagai

strategi kebudayaan yang memfasilitasi individustrategi kebudayaan yang memfasilitasi individu

dan masyarakat, melalui suatu proses pembelajarandan masyarakat, melalui suatu proses pembelajaran

sepanjang hayat, untuk membentuk karaktersepanjang hayat, untuk membentuk karakter

yang baik, mengembangkan potensi dan talentayang baik, mengembangkan potensi dan talenta

individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran,individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran,

serta menanamkan jiwa mandiri dan spirit berdikari.serta menanamkan jiwa mandiri dan spirit berdikari.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsaPembangunan kebudayaan dan karakter bangsa

harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-

bangsa majemuk (agama, etnis, ras, budaya, bahasa,bangsa majemuk (agama, etnis, ras, budaya, bahasa,

adat istiadat, keyakinan lokal), yang membentukadat istiadat, keyakinan lokal), yang membentuk

satu kesatuan dalam keragaman:satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka TunggalBhinneka Tunggal

IkaIka. Maka, setiap komponen bangsa yang berbeda. Maka, setiap komponen bangsa yang berbeda

harus senantiasa menjaga persatuan, memperkuatharus senantiasa menjaga persatuan, memperkuat

kohesi sosial, dan membangun harmoni dalamkohesi sosial, dan membangun harmoni dalam

perbedaan dan keragaman, yang dilandasiperbedaan dan keragaman, yang dilandasi

oleh semangat dan jiwa gotong royong sebagaioleh semangat dan jiwa gotong royong sebagai

jati diri bangsa. Kekuatan bangsa Indonesiajati diri bangsa. Kekuatan bangsa Indonesia

terletak pada keragaman dan perbedaan, bukanterletak pada keragaman dan perbedaan, bukan

pada persamaan dan keseragaman. Karena itu,pada persamaan dan keseragaman. Karena itu,

kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemukkesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk

harus ditanamkan sejak dini di dalam keluaga,harus ditanamkan sejak dini di dalam keluaga,

diperkuat di dalam sistem persekolahan, dandiperkuat di dalam sistem persekolahan, dan

terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-

kemasyarakatan. Untuk itu, dalam RPJMN IV Tahunkemasyarakatan. Untuk itu, dalam RPJMN IV Tahun

2020-2024, upaya pembangunan kebudayaan2020-2024, upaya pembangunan kebudayaan

dan karakter bangsa terus dilanjutkan yang tidakdan karakter bangsa terus dilanjutkan yang tidak

hanya bertumpu pada satuan pendidikan semata.hanya bertumpu pada satuan pendidikan semata.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsaPembangunan kebudayaan dan karakter bangsa

dilaksanakan secara lebih holistik dan integratifdilaksanakan secara lebih holistik dan integratif

melalui pemajuan kebudayaan, pendidikanmelalui pemajuan kebudayaan, pendidikan

karakter dan budi pekerti, pendidikan agama dankarakter dan budi pekerti, pendidikan agama dan

etika, pendidikan kewargaan dan bela negara,etika, pendidikan kewargaan dan bela negara,

peningkatan pemahaman, pengamalan, danpeningkatan pemahaman, pengamalan, dan

penghayatan nilai agama, peningkatan peranpenghayatan nilai agama, peningkatan peran

keluarga dan masyarakat, perlindungan perempuankeluarga dan masyarakat, perlindungan perempuan

dan anak, serta peningkatan budaya literasi dengandan anak, serta peningkatan budaya literasi dengan

melibatkan segenap komponen bangsa.melibatkan segenap komponen bangsa.



Capaian Pembangunan 2015-2019Capaian Pembangunan 2015-2019

Capaian Pembangunan Karakter Bangsa 2015-2019Capaian Pembangunan Karakter Bangsa 2015-2019

Indeks Pembangunan Masyarakat yangIndeks Pembangunan Masyarakat yang
menunjukkan kohesivitas, rasa saling percaya,menunjukkan kohesivitas, rasa saling percaya,
gotong-royong, tolong-menolong, dangotong-royong, tolong-menolong, dan
inklusi sosial terus meningkat dari 0,55 padainklusi sosial terus meningkat dari 0,55 pada
tahun 2015 menjadi 0,59 pada tahun 2016;tahun 2015 menjadi 0,59 pada tahun 2016;

Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menunjukkan tingkat toleransi,Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menunjukkan tingkat toleransi,
kesetaraan dan kerja sama antarumat beragama meningkat dari 75,36kesetaraan dan kerja sama antarumat beragama meningkat dari 75,36
pada tahun 2015 menjadi 75,47 pada tahun 2016, namun mengalamipada tahun 2015 menjadi 75,47 pada tahun 2016, namun mengalami
penurunan pada tahun 2017 menjadi 72,27 yang antara lain diakibatkanpenurunan pada tahun 2017 menjadi 72,27 yang antara lain diakibatkan
oleh perubahan metodologi pengukuran indeks;oleh perubahan metodologi pengukuran indeks;

Keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentangKeluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang
8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018), dan8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018), dan
median usia kawin pertama perempuan terus meningkat danmedian usia kawin pertama perempuan terus meningkat dan
hampir mencapai usia menikah ideal, yaitu 21,8 hampir mencapai usia menikah ideal, yaitu 21,8 tahun (SDKItahun (SDKI
2017); dan2017); dan

Membangun Karakter BangsaMembangun Karakter Bangsa 9999
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Melemahnya ketahanan budayaMelemahnya ketahanan budaya
bangsabangsa

Indonesia adalah negara-bangsa bercorak majemuk,Indonesia adalah negara-bangsa bercorak majemuk,

memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya,memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya,

bahasa, dan agama. Kemajemukan ini dapatbahasa, dan agama. Kemajemukan ini dapat

dijadikan modal dasar untuk mendorong Indonesiadijadikan modal dasar untuk mendorong Indonesia

tumbuh-kembatumbuh-kembang menjadi ng menjadi negara-bangnegara-bangsa yang sa yang kuatkuat

dan unggul. Indonesia juga perlu merespons arusdan unggul. Indonesia juga perlu merespons arus

globalisasi yang membawa dampak sangat luas, baikglobalisasi yang membawa dampak sangat luas, baik

sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Globalisasisosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Globalisasi

membuat pergaulan antarnegara semakin intensif,membuat pergaulan antarnegara semakin intensif,

mobilitas manusia kian mudah dan cepat, sertamobilitas manusia kian mudah dan cepat, serta

pertukaran budaya antarbangsa kian longgar. Bilapertukaran budaya antarbangsa kian longgar. Bila

tidak diantisipasi dengan baik, pertukaran budayatidak diantisipasi dengan baik, pertukaran budaya

melalui globalisasi dapat melemahkan ketahananmelalui globalisasi dapat melemahkan ketahanan

budaya bangsa Indonesia.budaya bangsa Indonesia.

Pertukaran budaya global yang tidak disertai denganPertukaran budaya global yang tidak disertai dengan

ketahanan budaya yang tangguh dapat menggerusketahanan budaya yang tangguh dapat menggerus

nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai kehidupannilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai kehidupan

masyarakatmasyarakat silih asah silih asah   (saling bertukar pikiran),  (saling bertukar pikiran),

silih asih silih asih   (saling mengasihi), dan  (saling mengasihi), dan silih asuh silih asuh   (saling  (saling

menjaga dan melindungi) mulai menjaga dan melindungi) mulai memudar digantikanmemudar digantikan

dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai,dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai,

dan saling membenci. Padahal nilai dan kearifan lokaldan saling membenci. Padahal nilai dan kearifan lokal

tersebut bila dilestarikan dan tersebut bila dilestarikan dan dikembangkan dengandikembangkan dengan

baik dapat digunakan untuk membangun relasi sosialbaik dapat digunakan untuk membangun relasi sosial

yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosialyang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial

masyarakat. Untuk itu, masyarakat. Untuk itu, diperlukan ketahanan budayadiperlukan ketahanan budaya

bangsa agar dapat menjadi penyaring nilai-nilaibangsa agar dapat menjadi penyaring nilai-nilai

budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilaibudaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai

budaya bangsa Indonesia.budaya bangsa Indonesia.

Belum optimalnya pemajuanBelum optimalnya pemajuan
kebudayaan Indonesiakebudayaan Indonesia

Pembangunan merupakan upaya meningkatkanPembangunan merupakan upaya meningkatkan

kemampuan dan keberdayaan warga negarakemampuan dan keberdayaan warga negara

untuk menjalani kehidupan secara berkualitasuntuk menjalani kehidupan secara berkualitas

dan bermartabat. Untuk itu, pembangunan harusdan bermartabat. Untuk itu, pembangunan harus

mencakup seluruh aspek kehidupan, termasukmencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk

kebudayaan. Indonesia sebagai negara-bangsakebudayaan. Indonesia sebagai negara-bangsa

majemuk memiliki kekayaan budaya yang melimpahmajemuk memiliki kekayaan budaya yang melimpah

ruah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangasruah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas

sampai Pulau Rote. Kekayaan ini bersumbersampai Pulau Rote. Kekayaan ini bersumber

dari nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan senidari nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni

budaya yang tumbuh dan berkembang di tengahbudaya yang tumbuh dan berkembang di tengah

masyarakat. Kekayaan budaya tersebut jika dikelolamasyarakat. Kekayaan budaya tersebut jika dikelola

dengan baik dapat menjadi kekuatan penggerakdengan baik dapat menjadi kekuatan penggerak

dan modal dasar pembangunan.dan modal dasar pembangunan.

Namun, kekayaan budaya belum dikembangkanNamun, kekayaan budaya belum dikembangkan

dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukungdan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung

pembangunan nasional. Kontribusi ekspor ekonomipembangunan nasional. Kontribusi ekspor ekonomi

budaya terhadap total ekspor nasional masih rendahbudaya terhadap total ekspor nasional masih rendah

yaitu sebesar 13,77 persen (2016), dan kontribusiyaitu sebesar 13,77 persen (2016), dan kontribusi

ekonomi budaya terhadap PDB juga masihekonomi budaya terhadap PDB juga masih

rendah yaitu sebesar 7,44 persen atau Rp 922,59rendah yaitu sebesar 7,44 persen atau Rp 922,59

triliun (2016). Belum optimalnya pendayagunaantriliun (2016). Belum optimalnya pendayagunaan

kekayaan budaya menjadikan Indonesia sebagaikekayaan budaya menjadikan Indonesia sebagai

konsumen budaya global. Sebagai negara adidayakonsumen budaya global. Sebagai negara adidaya

di bidang kebudayaan, Indonesia semestinya dapatdi bidang kebudayaan, Indonesia semestinya dapat

mempengaruhi arah perkembangan peradabanmempengaruhi arah perkembangan peradaban

dunia.dunia.

Lingkungan dan Isu StrategisLingkungan dan Isu Strategis
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Belum mantapnya pendidikanBelum mantapnya pendidikan
karakter dan budi pekertikarakter dan budi pekerti

Pendidikan merupakan pilar kebangsaanPendidikan merupakan pilar kebangsaan

yang memiliki peran penting dalamyang memiliki peran penting dalam

menumbuhkembangkan semangat cinta tanahmenumbuhkembangkan semangat cinta tanah

air dan bela negara, membangun karakter danair dan bela negara, membangun karakter dan

meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuatmeneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat

identitas nasional. Pendidikan karakter dan budiidentitas nasional. Pendidikan karakter dan budi

pekerti sebagai salah satu pusat dari prosespekerti sebagai salah satu pusat dari proses

pembentukan kepribadian anak didik sangatpembentukan kepribadian anak didik sangat

diperlukan untuk membangun watak yang baik,diperlukan untuk membangun watak yang baik,

memupuk mental yang tangguh, membina perangaimemupuk mental yang tangguh, membina perangai

yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikanyang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan

yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etikayang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika

yang hidup di dalam masyarakat.yang hidup di dalam masyarakat.

Namun pendidikan karakter dan budi pekerti belumNamun pendidikan karakter dan budi pekerti belum

sepenuhnya dapat mewujudkan lingkungan sekolahsepenuhnya dapat mewujudkan lingkungan sekolah

dan budaya belajar yang mampu menumbuhkandan budaya belajar yang mampu menumbuhkan

kebiasaan perilaku yang baik. Hal ini tercerminkebiasaan perilaku yang baik. Hal ini tercermin

dari rendahnya indeks integritas sekolah dalamdari rendahnya indeks integritas sekolah dalam

mengikuti Ujian Nasional, yakni masih 30 persenmengikuti Ujian Nasional, yakni masih 30 persen

daerah yang memiliki indeks integritas UN rendahdaerah yang memiliki indeks integritas UN rendah

(Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba(Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba

juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna Narkoba,juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna Narkoba,

sebanyak 24 persen atau 810.267 orang penggunasebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna

adalah pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasanadalah pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan

sik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi,sik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi,

sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satusekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu

kali diserang secara sik (SNKBS, 2015).kali diserang secara sik (SNKBS, 2015).

Masih lemahnya pemahaman danMasih lemahnya pemahaman dan
pengamalan nilai agamapengamalan nilai agama

Dalam kerangka pembangunan nasional agamaDalam kerangka pembangunan nasional agama

dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etikadapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuaidalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai

dengan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yangdengan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang

Maha Esa, paraMaha Esa, para founding fathers founding fathers  menempatkan nilai menempatkan nilai

agama sebagai landasan moralitas bangsa. Nilai-nilaiagama sebagai landasan moralitas bangsa. Nilai-nilai

agama dapat ditransformasikan untuk membentukagama dapat ditransformasikan untuk membentuk

insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,

berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri danberkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan

lingkungannya. Namun karena masih lemahnyalingkungannya. Namun karena masih lemahnya

pemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitaspemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitas

keagamaan tersebut belum dapat mengejawantahkeagamaan tersebut belum dapat mengejawantah

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayanan keagamaan yang berkualitas dapatPelayanan keagamaan yang berkualitas dapat

meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilaimeningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai

agama. Pelayanan keagamaan di tingkat kecamatanagama. Pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan

dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA),dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA),

meskipun belum semua kecamatan memiliki KUA.meskipun belum semua kecamatan memiliki KUA.

Sampai dengan saat ini baru 5.820 kecamatanSampai dengan saat ini baru 5.820 kecamatan

dari 7.094 kecamatan yang telah memiliki KUA.dari 7.094 kecamatan yang telah memiliki KUA.

Pengembangan ekonomi umat dan sumber dayaPengembangan ekonomi umat dan sumber daya

keagamaan juga masih belum optimal. Berdasarkankeagamaan juga masih belum optimal. Berdasarkan

kajian Institut Pertanian Bogor,kajian Institut Pertanian Bogor, Islamic DevelopmentIslamic Development

Bank Bank , dan BAZNAS diperkirakan potensi zakat, dan BAZNAS diperkirakan potensi zakat

Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun,Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun,

namun zakat yang tercatat oleh BAZNAS barunamun zakat yang tercatat oleh BAZNAS baru

mencapai Rp 6 triliun per tahun. Penyelenggaraanmencapai Rp 6 triliun per tahun. Penyelenggaraan

jaminan produk halal dalam pelaksanaannya masihjaminan produk halal dalam pelaksanaannya masih

terhambat oleh terbatasnya infrastruktur dan SDM,terhambat oleh terbatasnya infrastruktur dan SDM,

dan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untukdan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk

memperoleh sertikat halal. Sementara kualitasmemperoleh sertikat halal. Sementara kualitas

penyelenggaraan ibadah hasil terus meningkat,penyelenggaraan ibadah hasil terus meningkat,

yang ditandai dengan indeks kepuasan jamaah hajiyang ditandai dengan indeks kepuasan jamaah haji

pada tahun 2018 sebesar 85,23 atau naik 0,38 poinpada tahun 2018 sebesar 85,23 atau naik 0,38 poin

dari tahun 2017.dari tahun 2017.
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Belum kukuhnya kerukunan umatBelum kukuhnya kerukunan umat
beragamaberagama

Berdasarkan UUD 1945, negara menjaminBerdasarkan UUD 1945, negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukkemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadatagamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminanmenurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan

kemerdekaan dalam beragama tersebut kemerdekaan dalam beragama tersebut merupakanmerupakan

wujud pelindungan negara terhadap setiapwujud pelindungan negara terhadap setiap

penduduk untuk menjalankan hak keagamaannya.penduduk untuk menjalankan hak keagamaannya.

Sebagai negara dengan keragaman agama tentuSebagai negara dengan keragaman agama tentu

memiliki risiko konik bernuansa agama. Perbedaanmemiliki risiko konik bernuansa agama. Perbedaan

dan keragaman agama berpotensi menimbulkandan keragaman agama berpotensi menimbulkan

stereotyping stereotyping , diskriminasi, perselisihan, perpecahan,, diskriminasi, perselisihan, perpecahan,

dan kebencian yang dapat dan kebencian yang dapat mengganggu kerukunanmengganggu kerukunan

dan harmoni sosial dan harmoni sosial kehidupan bermasyarakat.kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan data Indeks Kerukunan UmatBerdasarkan data Indeks Kerukunan Umat

Beragama menunjukkan penurunan dari 75,36 padaBeragama menunjukkan penurunan dari 75,36 pada

tahun 2015 menjadi 72,27 pada 2017. Meskipuntahun 2015 menjadi 72,27 pada 2017. Meskipun

penurunan tersebut antara lain diakibatkan olehpenurunan tersebut antara lain diakibatkan oleh

perubahan metodologi pengukuran indeks. Namunperubahan metodologi pengukuran indeks. Namun

secara kualitatif kerukunan dan harmoni sosialsecara kualitatif kerukunan dan harmoni sosial

yang menggambar toleransi, kesetaraan, dan kerjayang menggambar toleransi, kesetaraan, dan kerja

sama antarumat juga terasa masih lemah. Untuksama antarumat juga terasa masih lemah. Untuk

memperkukuh kerukunan berbagai upaya terusmemperkukuh kerukunan berbagai upaya terus

dilakukan, antara lain dengan membentuk Forumdilakukan, antara lain dengan membentuk Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkatKerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat

provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. FKUBprovinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. FKUB

berfungsi sebagai wadah komunikasi dan dialogberfungsi sebagai wadah komunikasi dan dialog

lintas iman untuk lintas iman untuk menyelesaikan persoalan kehidupanmenyelesaikan persoalan kehidupan

beragama. Selain itu untuk mengatasi perselisihanberagama. Selain itu untuk mengatasi perselisihan

pendirian rumah ibadah telah diterbitkan Peraturanpendirian rumah ibadah telah diterbitkan Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriBersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

(PBM) No. 9 dan No. 8 tahun 2006. Meskipun dalam(PBM) No. 9 dan No. 8 tahun 2006. Meskipun dalam

pelaksanaannpelaksanaannya PBM tersebut ya PBM tersebut juga belum konsistenjuga belum konsisten

dan masih diskriminatif di wilayah tertentu, terutamadan masih diskriminatif di wilayah tertentu, terutama

dalam hal pendirian rumah ibadah.dalam hal pendirian rumah ibadah.

Rendahnya budaya literasiRendahnya budaya literasi

Literasi merupakan faktor esensial dalam upayaLiterasi merupakan faktor esensial dalam upaya

membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnyamembangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya

masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuanLiterasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan

membaca, menulis dan berhitung belaka; literasimembaca, menulis dan berhitung belaka; literasi

merupakan bentukmerupakan bentuk cognitive skills cognitive skills   yang tercermin  yang tercermin

pada kemampuan mengidentikasi, memahami,pada kemampuan mengidentikasi, memahami,

dan menginterpretasi informasi yang diperolehdan menginterpretasi informasi yang diperoleh

untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatanuntuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan

produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi,produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi,

dan kesejahteraan. Literasi memiliki kontribusi positifdan kesejahteraan. Literasi memiliki kontribusi positif

dalam rangka membantu mengasah kepekaan dandalam rangka membantu mengasah kepekaan dan

tanggung jawab sosial, membangun kepeduliantanggung jawab sosial, membangun kepedulian

dan penghargaan terhadap hasil karya orangdan penghargaan terhadap hasil karya orang

lain, menumbuhkan kreativitas dan inovasi, sertalain, menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta

meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosialmeningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial

seperti komunikasi, negosiasi, kerja kelompok, danseperti komunikasi, negosiasi, kerja kelompok, dan

relasi sosial yang baik.relasi sosial yang baik.

Tingkat literasi suatu bangsa antara lain diukur melaluiTingkat literasi suatu bangsa antara lain diukur melalui

budaya kegemaran membaca yang mencerminkanbudaya kegemaran membaca yang mencerminkan

minat dan kemudahan akses masyarakat untukminat dan kemudahan akses masyarakat untuk

memperoleh informasi. Tingkat literasi Indonesiamemperoleh informasi. Tingkat literasi Indonesia

masih sangat rendah, berdasarkan data World’smasih sangat rendah, berdasarkan data World’s

Most Literate Nations yang dilansir CentralMost Literate Nations yang dilansir Central

Connecticut State University (CCSU), IndonesiaConnecticut State University (CCSU), Indonesia

menempati peringkat ke-60 dari 61 negara palingmenempati peringkat ke-60 dari 61 negara paling

literat. Sementara data BPS-Susenas MSBP 2015literat. Sementara data BPS-Susenas MSBP 2015

menunjukkan, masyarakat yang membaca suratmenunjukkan, masyarakat yang membaca surat

kabar/majalah hanya sebesar 13,11 persen, dankabar/majalah hanya sebesar 13,11 persen, dan

masyarakat yang membaca artikel/berita elektronikmasyarakat yang membaca artikel/berita elektronik

hanya sebesar 18,89 persen.hanya sebesar 18,89 persen.

..
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Belum optimalnya peran keluargaBelum optimalnya peran keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalamKeluarga memiliki peran penting dalam

pembentukan karakter dan kepribadian individu daripembentukan karakter dan kepribadian individu dari

usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anakusia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak

dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikandilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan

dimanapun ia berada, baik di dalam keluarga inti,dimanapun ia berada, baik di dalam keluarga inti,

keluarga besar, maupun institusi pengasuhankeluarga besar, maupun institusi pengasuhan

alternatif. Keluarga juga berperan penting dalamalternatif. Keluarga juga berperan penting dalam

pembentukan karakter dan kepribadian pemudapembentukan karakter dan kepribadian pemuda

terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhurterutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur

budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko.budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko.

Selanjutnya, perempuan sebagai seorang istriSelanjutnya, perempuan sebagai seorang istri

dan ibu berpengaruh pada kualitas pengasuhandan ibu berpengaruh pada kualitas pengasuhan

dan pendidikan karakter anak di dalam keluarga.dan pendidikan karakter anak di dalam keluarga.

Oleh karena itu, pembangunan keluarga perluOleh karena itu, pembangunan keluarga perlu

dilaksanakan secara komprehensif dan ditanganidilaksanakan secara komprehensif dan ditangani

secara menyeluruh, meliputi ketahanan keluarga,secara menyeluruh, meliputi ketahanan keluarga,

kesejahteraan keluarga, dan lingkungan keluargakesejahteraan keluarga, dan lingkungan keluarga

yang kondusif.yang kondusif.

Indonesia memiliki 81.210.230 keluarga (SUPAS,Indonesia memiliki 81.210.230 keluarga (SUPAS,

2015). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen2015). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen

(61.75 juta) keluarga dengan kepala keluarga laki-(61.75 juta) keluarga dengan kepala keluarga laki-

laki, dan 24 persen (19.45 juta) keluarga denganlaki, dan 24 persen (19.45 juta) keluarga dengan

kepala keluarga perempuan. Saat ini, pembangunankepala keluarga perempuan. Saat ini, pembangunan

keluarga masih dihadapkan pada sejumlahkeluarga masih dihadapkan pada sejumlah

permasalahan antara lain: (a) meningkatnyapermasalahan antara lain: (a) meningkatnya

pernikahan usia anak; (b) meningkatnya angkapernikahan usia anak; (b) meningkatnya angka

perceraian, sebesar rata-rata 3 persen pertahunperceraian, sebesar rata-rata 3 persen pertahun

(Pengadilan Agama, 2017); dan (c) meningkatnya(Pengadilan Agama, 2017); dan (c) meningkatnya

angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sebesarsebesar

7,1 persen kehamilan yang tidak direncanakan, dan7,1 persen kehamilan yang tidak direncanakan, dan

dianggap bukan waktu yang tepat oleh 1,3 persendianggap bukan waktu yang tepat oleh 1,3 persen

perempuan yang menikah (SUPAS, 2015).perempuan yang menikah (SUPAS, 2015).
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Sasaran/Indikator/Target PembangunanSasaran/Indikator/Target Pembangunan

Semakin mantapnyaSemakin mantapnya

ketahanan budaya bangsaketahanan budaya bangsa

untuk membangun karakteruntuk membangun karakter

bangsa yang tangguh,bangsa yang tangguh,

kompetitifkompetitif, , berakhlak mulia,berakhlak mulia,

dan bermoral berdasarkandan bermoral berdasarkan

Pancasila,Pancasila, yang ditandaiyang ditandai
dengan meningkatnya Indeksdengan meningkatnya Indeks
Pembangunan MasyarakatPembangunan Masyarakat
(inklusi sosial, kohesi sosial, dan(inklusi sosial, kohesi sosial, dan
kapasitas masyarakat sipil) darikapasitas masyarakat sipil) dari
0,59 pada tahun 2016 dan terus0,59 pada tahun 2016 dan terus
meningkat pada tahun 2024meningkat pada tahun 2024

Meningkatnya kerukunan danMeningkatnya kerukunan dan

harmoni sosial kehidupanharmoni sosial kehidupan

masyarakat,masyarakat, yang ditandaiyang ditandai
dengan meningkatnya Indeksdengan meningkatnya Indeks
Kerukunan Umat Beragama dariKerukunan Umat Beragama dari
72,27 pada tahun 2017 dan terus72,27 pada tahun 2017 dan terus
meningkat pada tahun 2024meningkat pada tahun 2024

Meningkatnya kualitasMeningkatnya kualitas

ketahanan keluarga,ketahanan keluarga, yangyang
ditandai dengan naiknyaditandai dengan naiknya
Indeks PembangunanIndeks Pembangunan
Keluarga dan pendewasaanKeluarga dan pendewasaan
usia perkawinan dari 21,8usia perkawinan dari 21,8
(SDKI 2017) menjadi 22,1(SDKI 2017) menjadi 22,1
pada tahun 2024.pada tahun 2024.
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Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi PembangunanPembangunan

1. 1. Memperkukuh Memperkukuh ketahanan ketahanan budaya budaya bangsabangsa

untuk membentuk mentalitas bangsa yanguntuk membentuk mentalitas bangsa yang

maju, modern, dan maju, modern, dan berkarakter,berkarakter, melalui: melalui:

a. a. Pengembangan Pengembangan revitalisasi revitalisasi dandan

aktualisasi nilai budaya dan kearifanaktualisasi nilai budaya dan kearifan

lokal,lokal,  mencakup: (a) perlindungan nilai  mencakup: (a) perlindungan nilai

budaya, tradisi, dan sejarah yang hampirbudaya, tradisi, dan sejarah yang hampir

punah; (b) pengembangan nilai budayapunah; (b) pengembangan nilai budaya

dan kearifan lokal untuk memperkuatdan kearifan lokal untuk memperkuat

kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-

royong, dan kerja sama antarwarga.royong, dan kerja sama antarwarga.

b. b. Pemantapan Pemantapan pendidikan pendidikan agama,agama,

karakter dan budi pekerti,karakter dan budi pekerti,  mencakup:  mencakup:

(a) pengembangan budaya belajar dan(a) pengembangan budaya belajar dan

lingkungan sekolah yang menyenangkanlingkungan sekolah yang menyenangkan

dan bebas dari kekerasan (dan bebas dari kekerasan (bullying freebullying free

school environment school environment ); (b) pendidikan); (b) pendidikan

agama dan etika.agama dan etika.

c. c. Penguatan Penguatan pendidikan pendidikan kewargaan,kewargaan,

wawasan kebangsaan, dan belawawasan kebangsaan, dan bela

negara untuk menumbuhkan jiwanegara untuk menumbuhkan jiwa

nasionalisme dan patriotisme di eranasionalisme dan patriotisme di era

globalisasi,globalisasi,  mencakup: (a) penguatan  mencakup: (a) penguatan

pendidikan kewargaan di satuanpendidikan kewargaan di satuan

pendidikan; (b) peningkatan kepeloporanpendidikan; (b) peningkatan kepeloporan

dan kesukarelawanan pemuda; (c)dan kesukarelawanan pemuda; (c)

pengembangan pendidikan kepramukaan;pengembangan pendidikan kepramukaan;

dan (d) pemantapan nilai-nilai kebangsaandan (d) pemantapan nilai-nilai kebangsaan

dan bela negara.dan bela negara.

d. d. Pengembangan, Pengembangan, pembinaan, pembinaan, dandan

pelindungan Bahasa Indonesiapelindungan Bahasa Indonesia

dan bahasa daerah,dan bahasa daerah,  mencakup: (a)  mencakup: (a)

penyelenggaran uji kompetensi Bahasapenyelenggaran uji kompetensi Bahasa

Indonesia bagi penyelenggara negara;Indonesia bagi penyelenggara negara;

(b) penggunaan Bahasa Indonesia(b) penggunaan Bahasa Indonesia

dalam forum-forum kenegaraan di tingkatdalam forum-forum kenegaraan di tingkat

nasional dan internasional; (c) peningkatannasional dan internasional; (c) peningkatan

penggunaan bahasa daerah dalam prosespenggunaan bahasa daerah dalam proses

pembelajaran di sekolah.pembelajaran di sekolah.

e. e. Penguatan Penguatan ketahanan ketahanan keluarga,keluarga,

mencakup: (a) internalisasi 8 fungsi keluargamencakup: (a) internalisasi 8 fungsi keluarga

yakni agama, kasih sayang, pelindungan,yakni agama, kasih sayang, pelindungan,

sosial budaya, reproduksi, pendidikan,sosial budaya, reproduksi, pendidikan,

ekonomi, dan pembinaan lingkungan; (b)ekonomi, dan pembinaan lingkungan; (b)

penyelenggaraan pembangunan keluargapenyelenggaraan pembangunan keluarga

yang holistik integratif sesuai siklus hidup;yang holistik integratif sesuai siklus hidup;

(c) penyiapan kehidupan berkeluarga dan(c) penyiapan kehidupan berkeluarga dan

kecakapan hidup kecakapan hidup di di era era Revolusi IndustriRevolusi Industri

4.0; (d) peningkatan kapasitas anggota4.0; (d) peningkatan kapasitas anggota

keluarga mengenai isu kekerasan dalamkeluarga mengenai isu kekerasan dalam

rumah tangga.rumah tangga.

2. 2. Meningkatkan pemajuan Meningkatkan pemajuan dan pelestariandan pelestarian

kebudayaan untuk memperkuat karakter dankebudayaan untuk memperkuat karakter dan

memperteguh jati diri bangsa, meningkatkanmemperteguh jati diri bangsa, meningkatkan

kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhikesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi

arah perkembangan peradaban dunia,arah perkembangan peradaban dunia,

melalui:melalui:

a. a. Pengembangan Pengembangan dan dan pemanfaatanpemanfaatan

kekayaan budaya untuk memperkuatkekayaan budaya untuk memperkuat

karakter bangsa dan kesejahteraankarakter bangsa dan kesejahteraan

rakyat,rakyat,  mencakup: (a) pengembangan  mencakup: (a) pengembangan

produk berbasis nilai budaya, pengetahuanproduk berbasis nilai budaya, pengetahuan

lokal, dan teknologi tradisional sepertilokal, dan teknologi tradisional seperti

jamu; (b) pengembangan atraksi budayajamu; (b) pengembangan atraksi budaya

berbasis seni, tradisi, permainan rakyat,berbasis seni, tradisi, permainan rakyat,

olahraga tradisional; (c) penyelenggaraanolahraga tradisional; (c) penyelenggaraan

festival budaya internasional di festival budaya internasional di Indonesia.Indonesia.

b. Pelindungan hak kebudayaan danb. Pelindungan hak kebudayaan dan

kebebasan ekspresi budaya untukkebebasan ekspresi budaya untuk

memperkuat kebudayaan yang inklusif,memperkuat kebudayaan yang inklusif,

mencakup: (a) pengembangan wilayahmencakup: (a) pengembangan wilayah

adat sebagai pusat pelestarian budayaadat sebagai pusat pelestarian budaya

dan lingkungan hidup; (b) pemberdayaandan lingkungan hidup; (b) pemberdayaan

masyarakat adat dan komunitas budaya;masyarakat adat dan komunitas budaya;

(c) perlindungan kekayaan budaya(c) perlindungan kekayaan budaya

komunal.komunal.
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c. Pengembangan budaya bahari danc. Pengembangan budaya bahari dan

sumber daya maritim,sumber daya maritim,  mencakup: (a)  mencakup: (a)

revitalisasi jalur rempah; (b) pelindunganrevitalisasi jalur rempah; (b) pelindungan

dan pemanfaatan potensi kekayaan laut.dan pemanfaatan potensi kekayaan laut.

d. d. Pengembangan Pengembangan diplomasi diplomasi budayabudaya

untuk memperkuat pengaruh Indonesiauntuk memperkuat pengaruh Indonesia

dalam perkembangan peradaban dunia,dalam perkembangan peradaban dunia,

mencakup: (a) Pengembangan diplomasimencakup: (a) Pengembangan diplomasi

budaya melalui pengembangan bahasabudaya melalui pengembangan bahasa

Indonesia sebagai bahasa internasional,Indonesia sebagai bahasa internasional,

muhibah seni budaya, dan kulinermuhibah seni budaya, dan kuliner

nusantara; (b) penguatan pusat studi dannusantara; (b) penguatan pusat studi dan

rumah budaya Indonesia; (c) peningkatanrumah budaya Indonesia; (c) peningkatan

peran Indonesia dalam forum-forumperan Indonesia dalam forum-forum

internasional bidang kebudayaan.internasional bidang kebudayaan.

3. 3. Meningkatkan Meningkatkan pemahaman pemahaman dan dan pengamalanpengamalan

nilai agama,nilai agama, melaluimelalui::

a. a. Penguatan Penguatan harmoni harmoni dan dan kerukunan kerukunan umatumat

beragama,beragama,  mencakup: (a) sinkronisasi  mencakup: (a) sinkronisasi

dan harmonisasi peraturan perundangandan harmonisasi peraturan perundangan

terkait kerukunan umat beragama; (b)terkait kerukunan umat beragama; (b)

perkuatan peran lembaga agama, tokohperkuatan peran lembaga agama, tokoh

agama dan lembaga sosial keagamaan,agama dan lembaga sosial keagamaan,

(c) peningkatan komunikasi dan dialog(c) peningkatan komunikasi dan dialog

lintas budaya.lintas budaya.

b. b. Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas pelayananpelayanan

keagamaan,keagamaan,  mencakup: (a) peningkatan  mencakup: (a) peningkatan

kualitas penyuluhan agama; (b)kualitas penyuluhan agama; (b)

peningkatan pelayanan bagi umatpeningkatan pelayanan bagi umat

beragama dalam melaksanakan ibadah;beragama dalam melaksanakan ibadah;

(c) beragama dalam melaksanakan(c) beragama dalam melaksanakan

ibadah.ibadah.

c. Penguatan penyelenggaraan jaminanc. Penguatan penyelenggaraan jaminan

produk halal,produk halal,  mencakup: (a) sinkronisasi  mencakup: (a) sinkronisasi

kegiatan lintas sektor dalam penyelenggaraankegiatan lintas sektor dalam penyelenggaraan

jaminan produk halal; (b) penguatan kapasitasjaminan produk halal; (b) penguatan kapasitas

penyelenggaraan jaminan produk halal.penyelenggaraan jaminan produk halal.

d. d. Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas penyelenggaraanpenyelenggaraan

haji dan umrah,haji dan umrah,  mencakup: a)  mencakup: a)

penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh;penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh;

(b) pembinaan dan pembimbingan jemaah(b) pembinaan dan pembimbingan jemaah

haji dan umrah; (c) pengelolaan dana haji.haji dan umrah; (c) pengelolaan dana haji.

e. Pengembangan ekonomi umat dane. Pengembangan ekonomi umat dan

sumber daya keagamaan,sumber daya keagamaan, mencakup: (a) mencakup: (a)

pemberdayaan dana sosial keagamaanpemberdayaan dana sosial keagamaan

untuk kesejahteraan rakyat; (b)untuk kesejahteraan rakyat; (b)

pengembangan partisipasi umat.pengembangan partisipasi umat.

4.4. Meningkatkan literasi, inovasi, danMeningkatkan literasi, inovasi, dan

kreativitas bagi terwujudnya masyarakatkreativitas bagi terwujudnya masyarakat

berpengetahuan, dan berkarakter,berpengetahuan, dan berkarakter, melalui:melalui:

a. a. Pengembangan Pengembangan budaya budaya Iptek Iptek dan dan inovasi,inovasi,

mencakup: (a) peningkatan budaya risetmencakup: (a) peningkatan budaya riset

sejak usia dini; (b) pengembangan industrisejak usia dini; (b) pengembangan industri

kreatif berbasis inovasi.kreatif berbasis inovasi.

b. b. Peningkatan Peningkatan budaya budaya literasi,literasi,  mencakup:  mencakup:

(a) pengembangan budaya kegemaran(a) pengembangan budaya kegemaran

membaca; (b) pengembangan perbukuanmembaca; (b) pengembangan perbukuan

dan penguatan konten literasi; (c)dan penguatan konten literasi; (c)

peningkatan akses dan kualitas layananpeningkatan akses dan kualitas layanan

perpustakaan dan taman bacaan berbasisperpustakaan dan taman bacaan berbasis

inklusi sosial.inklusi sosial.

c. Peningkatan kreativitas dan dayac. Peningkatan kreativitas dan daya

cipta,cipta,  mencakup: (a) penguatan model  mencakup: (a) penguatan model

pembelajaranpembelajaran discovery and inquirydiscovery and inquiry

learning, (b) pengembangan budayalearning, (b) pengembangan budaya

produksi; (c) pengembangan kreativitasproduksi; (c) pengembangan kreativitas

berbasis potensi daerah.berbasis potensi daerah.

d. d. Penguatan Penguatan institusi institusi sosial sosial penggerakpenggerak

literasi dan inovasi,literasi dan inovasi,  mencakup: (a)  mencakup: (a)

pengembanganpengembangan library supporter library supporter ; (b); (b)

pengembangan inovasi sosial danpengembangan inovasi sosial dan

lantropi.lantropi.
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OverviewOverview

RPJMN ke IV, 2020 – 2024, mengusung temaRPJMN ke IV, 2020 – 2024, mengusung tema

Indonesia Berpenghasilan Menengah-TinggiIndonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi

yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salahPembangunan infrastruktur merupakan salah

satu fokus pembangunan yang bertujuan untuksatu fokus pembangunan yang bertujuan untuk

menunjang tema tersebut.menunjang tema tersebut.

Hingga tahun 2019, evaluasi terhadap kondisiHingga tahun 2019, evaluasi terhadap kondisi

infrastruktur Indonesia masih menghadapi kendala,infrastruktur Indonesia masih menghadapi kendala,

seperti: 1) kualitas dan daya saing infrastrukturseperti: 1) kualitas dan daya saing infrastruktur

Indonesia masih tertingal dibandingkan negara lain,Indonesia masih tertingal dibandingkan negara lain,

2) infrastruktur penggerak ekonomi dan pelayanan2) infrastruktur penggerak ekonomi dan pelayanan

dasar masih belum terbangun secara merata didasar masih belum terbangun secara merata di

seluruh Indonesia, dan 3) sarana dan prasaranaseluruh Indonesia, dan 3) sarana dan prasarana

pelayanan dasar belum esien. Hal-hal tersebutpelayanan dasar belum esien. Hal-hal tersebut

menjadi acuan dalam penyusunan kerangkamenjadi acuan dalam penyusunan kerangka

pembangunan infrastruktur RPJMN 2020-2024.pembangunan infrastruktur RPJMN 2020-2024.

Meski demikian, berdasarkan The GlobalMeski demikian, berdasarkan The Global

Competitiveness Report, sejak tahun 2015 hinggaCompetitiveness Report, sejak tahun 2015 hingga

tahun 2017, peringkat kualitas pembangunantahun 2017, peringkat kualitas pembangunan

infrastruktur Indonesia terus membaik, yanginfrastruktur Indonesia terus membaik, yang

sebelumnya berada pada peringkat 62 di tahunsebelumnya berada pada peringkat 62 di tahun

2015, menjadi peringkat 52 di tahun 2017. Namun,2015, menjadi peringkat 52 di tahun 2017. Namun,

Indonesia masih tertinggal jika dibandingkanIndonesia masih tertinggal jika dibandingkan

negara-negara ASEAN lain. Bahkan, Singapuranegara-negara ASEAN lain. Bahkan, Singapura

berada pada peringkat ke-2 untuk kualitasberada pada peringkat ke-2 untuk kualitas

infrastruktur negaranya.infrastruktur negaranya.

Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur diHingga saat ini, pembangunan infrastruktur di

Indonesia telah berkembang dengan capaian-Indonesia telah berkembang dengan capaian-

capaian yang sangat signikan. Seperticapaian yang sangat signikan. Seperti

terbangunnya jalan sejajar perbatasan di NTT danterbangunnya jalan sejajar perbatasan di NTT dan

Kalimantan, tersambungnya jalan tol di pantai utaraKalimantan, tersambungnya jalan tol di pantai utara

Jawa, terbangunnya jalur KA di Sulawesi, mulaiJawa, terbangunnya jalur KA di Sulawesi, mulai

beroperasinya jalan tol di beroperasinya jalan tol di Kalimantan, beroperasinyKalimantan, beroperasinyaa

MRT di Jakarta, tercapainya rasio elektrikasiMRT di Jakarta, tercapainya rasio elektrikasi

melebihi 96,6%, tersambungnya jaringan kabel seratmelebihi 96,6%, tersambungnya jaringan kabel serat

optik ke seluruh kabupaten/ kota, terbangunnya 1optik ke seluruh kabupaten/ kota, terbangunnya 1

juta ha jaringan irigasi, terbangunnya 29 bendungan,juta ha jaringan irigasi, terbangunnya 29 bendungan,

akses air minum layak 59,07 (2017), dan aksesakses air minum layak 59,07 (2017), dan akses

sanitasi 76,91% (2017).sanitasi 76,91% (2017).

Kerangka pembangunan infrastruktur dalamKerangka pembangunan infrastruktur dalam

RPJMN 2020-2024 akan berada pada koridor yangRPJMN 2020-2024 akan berada pada koridor yang

difokuskan pada 3 isu utama, yaitu Infrastrukturdifokuskan pada 3 isu utama, yaitu Infrastruktur

dan Pemerataan Pembangunan, Infrastrukturdan Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur

dan Pembangunan Ekonomi, dan Infrastrukturdan Pembangunan Ekonomi, dan Infrastruktur

dan Pembangunan Perkotaan. Untuk mendukungdan Pembangunan Perkotaan. Untuk mendukung

pembangunan di setiap isu tersebut, pembangunanpembangunan di setiap isu tersebut, pembangunan

infrastruktur juga akan memperhatikaninfrastruktur juga akan memperhatikan

pembangunan energi, ketenagalistrikan, danpembangunan energi, ketenagalistrikan, dan

pembangunan TIK. Pengarusutaman dalampembangunan TIK. Pengarusutaman dalam

kerangka pembangunan infrastruktur dalamkerangka pembangunan infrastruktur dalam

RPJMN 2020-2024 adalah infratruktur hijau (ramahRPJMN 2020-2024 adalah infratruktur hijau (ramah

lingkungan) dan infrastruktur tangguh bencana.lingkungan) dan infrastruktur tangguh bencana.

Pembangunan infrastruktur dan pemerataanPembangunan infrastruktur dan pemerataan

pembangunan membutuhkan infrastrukturpembangunan membutuhkan infrastruktur

pelayanan dasar yang bertujuan untuk memperbaikipelayanan dasar yang bertujuan untuk memperbaiki

penyebab kemiskinan yang terjadi akibatpenyebab kemiskinan yang terjadi akibat

ketidakmampuan masyarakat terhadap aksesketidakmampuan masyarakat terhadap akses

kebutuhan dasar layanan kesehatan, pendidikan,kebutuhan dasar layanan kesehatan, pendidikan,

sosial, daya beli dan kesejahteraan. Infrastruktursosial, daya beli dan kesejahteraan. Infrastruktur
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pelayanan dasar yang akan dibangun berupapelayanan dasar yang akan dibangun berupa

akses perumahan dan pemukiman yang layak danakses perumahan dan pemukiman yang layak dan

terjangkau; pengelolaan air tanah, air baku, serta airterjangkau; pengelolaan air tanah, air baku, serta air

minum yang aman dan berkelanjutan; akses sanitasiminum yang aman dan berkelanjutan; akses sanitasi

layak dan aman; keamanan dan keselamatanlayak dan aman; keamanan dan keselamatan

transportasi; ketahanan kebencanaan infrastruktur;transportasi; ketahanan kebencanaan infrastruktur;

waduk multipurpose dan moderninsasi irigasi; sertawaduk multipurpose dan moderninsasi irigasi; serta

aksesibilitas daerah tertinggal.aksesibilitas daerah tertinggal.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomiDalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

serta mengurangi disparitas harga, kerangkaserta mengurangi disparitas harga, kerangka

pembangunan infrastruktur ekonomi fokuspembangunan infrastruktur ekonomi fokus

kepada pembangunan konektivitas transportasikepada pembangunan konektivitas transportasi

laut, pembangunan konektivitas transportasilaut, pembangunan konektivitas transportasi

udara, pembangunan konektivitas multimodaudara, pembangunan konektivitas multimoda

dan antarmoda. Sedangkan untuk meningkatkandan antarmoda. Sedangkan untuk meningkatkan

daya saing kota-kota di Indonesia, kerangkadaya saing kota-kota di Indonesia, kerangka

pembangunan infrastruktur perkotaan difokusukanpembangunan infrastruktur perkotaan difokusukan

pada pembangunan perkotaan smart city, yaitu kotapada pembangunan perkotaan smart city, yaitu kota

yang berdaya saing berbasis TIK, serta transportasiyang berdaya saing berbasis TIK, serta transportasi

perkotaan.perkotaan.

Perhitungan sementara menunjukkan bahwaPerhitungan sementara menunjukkan bahwa

dibutuhkan belanja infrastruktur sebesar Rp.dibutuhkan belanja infrastruktur sebesar Rp.

5.957 Triliun (5,7% dari PDB) untuk mendukung5.957 Triliun (5,7% dari PDB) untuk mendukung

target pertumbuhan PDB skenario menengahtarget pertumbuhan PDB skenario menengah

dalam RPJMN 2020-2024. Mengingat belanjadalam RPJMN 2020-2024. Mengingat belanja

aktual infrastruktur hanya sebesar 4,7% dari PDB.aktual infrastruktur hanya sebesar 4,7% dari PDB.

Sehingga dibutuhkan kerangka yang jelas dalamSehingga dibutuhkan kerangka yang jelas dalam

pembiayaan (investasi di awal untuk membiayaipembiayaan (investasi di awal untuk membiayai

sebuah pembangunan infrastruktur) dan pendanansebuah pembangunan infrastruktur) dan pendanan

(uang untuk membayatr kembali pembiayaan).(uang untuk membayatr kembali pembiayaan).

Selain berasal dari pemerintah, skema pembiayaanSelain berasal dari pemerintah, skema pembiayaan

didorong melalui strategi yang mengikutsertakandidorong melalui strategi yang mengikutsertakan

swasta serta BUMN, melalui Kerjasama Pemerintahswasta serta BUMN, melalui Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaandengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan

Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Sedangkan dalam hal pendanaan akan bersumberSedangkan dalam hal pendanaan akan bersumber

dari kebijakan peningkatan tarif dan kebijakandari kebijakan peningkatan tarif dan kebijakan

anggaran pemerintah melalui peningkatan kapasitasanggaran pemerintah melalui peningkatan kapasitas

skal dan realokasi belaja pemerintah.skal dan realokasi belaja pemerintah.

Penguatan infrastruktur dalam RPJMN 2020-Penguatan infrastruktur dalam RPJMN 2020-

2024 memerlukan kerangka regulasi dan2024 memerlukan kerangka regulasi dan

kelembagaan tambahan. Kerangka regulasikelembagaan tambahan. Kerangka regulasi

mencakup kerjasama pemerintah dengan badanmencakup kerjasama pemerintah dengan badan

usaha, Perpres untuk pengembangan transportasiusaha, Perpres untuk pengembangan transportasi

perkotaan, pelaksanaan tol laut, dan RUU Lembagaperkotaan, pelaksanaan tol laut, dan RUU Lembaga

Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).

Sedangkan kerangka kelembagaan diperlukanSedangkan kerangka kelembagaan diperlukan

untuk pengembangan ketenagalistrikan dalamuntuk pengembangan ketenagalistrikan dalam

rangka penguatan independensi operator jaringanrangka penguatan independensi operator jaringan

transmisi dan transformasu industri ketenagalistrikantransmisi dan transformasu industri ketenagalistrikan

(pembentukan BUMN regional).(pembentukan BUMN regional).
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Capaian Pembangunan RPJMN 2015-2019Capaian Pembangunan RPJMN 2015-2019

Peringkat kualitas infrastrukturPeringkat kualitas infrastruktur
Indonesia di 2017 yang naik dariIndonesia di 2017 yang naik dari
62 di 201562 di 2015

Rasio Elektrifikasi 2017 yangRasio Elektrifikasi 2017 yang
meningkat dari 2015 yangmeningkat dari 2015 yang
hanya 88,3%hanya 88,3%

Indeks Kualitas Lingkung (IKLH)Indeks Kualitas Lingkung (IKLH)
tahun 2017 yang meningkatkantahun 2017 yang meningkatkan
dibandingkan tahun 2013dibandingkan tahun 2013
(63,20%)(63,20%)

Global Competitiveness indexGlobal Competitiveness index
Indonesia di 2017 membaikIndonesia di 2017 membaik

dari capaian 2015 yang didari capaian 2015 yang di
peringkat 37peringkat 37

Peringkat logistik IndonesiaPeringkat logistik Indonesia
membaik di 2017 jikamembaik di 2017 jika

dibandingkan tahun 2014 (53)dibandingkan tahun 2014 (53)

5252

95,495,4%%

66,1966,19%%

3636

4646
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Capaian pembangunan RPJMN 2015 – 2019Capaian pembangunan RPJMN 2015 – 2019

diuraikan sesuai subbidang infrastruktur yaitudiuraikan sesuai subbidang infrastruktur yaitu

pengairan dan irigasi; transportasi; energi,pengairan dan irigasi; transportasi; energi,

ketenagalistrikan dan TIK; dan perumahan,ketenagalistrikan dan TIK; dan perumahan,

permukiman, dan perkotaan. Subbidang tersebutpermukiman, dan perkotaan. Subbidang tersebut

dijelaskan pada bagian selanjutnya.dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Subbidang Pengairan dan IrigasiSubbidang Pengairan dan Irigasi

Pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat dalamPemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat dalam

RPJMN 2015-2019 mencapai 59,07% dari targetRPJMN 2015-2019 mencapai 59,07% dari target

100% pada tahun 2020. Peningkatan kapasitas100% pada tahun 2020. Peningkatan kapasitas

prasarana air baku mencapai 68,97 mprasarana air baku mencapai 68,97 m 33 /detik, yang /detik, yang

lebih dari target yaitu 67,16 mlebih dari target yaitu 67,16 m33 /detik. /detik.

Dalam meningkatkan kapasitas tampungan air perDalam meningkatkan kapasitas tampungan air per

kapita, telah tercapai pembangunan bendungankapita, telah tercapai pembangunan bendungan

baru sebanyak 28 unit dari target 49 unit, disampingbaru sebanyak 28 unit dari target 49 unit, disamping

penyelesaian 7 unit bendungan lanjutan RPJMNpenyelesaian 7 unit bendungan lanjutan RPJMN

sebelumnya dari target 16 unit bendungan.sebelumnya dari target 16 unit bendungan.

Pembangunan irigasi baru mencapai 0,99 juta HaPembangunan irigasi baru mencapai 0,99 juta Ha

dari target 1 juta Ha. Selain itu, rehabilitasi irigasidari target 1 juta Ha. Selain itu, rehabilitasi irigasi

telah mencapai 2,9 juta Ha dari target 3 juta Ha.telah mencapai 2,9 juta Ha dari target 3 juta Ha.

Sementara, persentase layanan air irigasi yangSementara, persentase layanan air irigasi yang

bersumber dari waduk mencapai 12,5% dari targetbersumber dari waduk mencapai 12,5% dari target

20% selama 5 tahun. Kontribusi PLTA terhadap20% selama 5 tahun. Kontribusi PLTA terhadap

bauran energi mencapai 7% pada tahun 2018.bauran energi mencapai 7% pada tahun 2018.

Penerapan prinsip “Penerapan prinsip “one river, one management,one river, one management,

and one consolidated planning and one consolidated planning “ dilaksanakan pada“ dilaksanakan pada

beberapa Wilayah Sungai (WS) prioritas antara lain,beberapa Wilayah Sungai (WS) prioritas antara lain,

Citarum, Ciujung-Cidanau-Cidurian, dan Seram-Citarum, Ciujung-Cidanau-Cidurian, dan Seram-

Ambon. Disamping itu, dilaksanakan pembangunanAmbon. Disamping itu, dilaksanakan pembangunan

infrastruktur sumber daya air (SDA) dalam rangkainfrastruktur sumber daya air (SDA) dalam rangka

meningkatkan ketangguhan terhadap bencana,meningkatkan ketangguhan terhadap bencana,

sejalan dengan upaya pemulihan prasarana SDAsejalan dengan upaya pemulihan prasarana SDA

yang rusak akibat banjir dan rob. Penangananyang rusak akibat banjir dan rob. Penanganan

kawasan ibu kota dari ancaman banjir dan rob telahkawasan ibu kota dari ancaman banjir dan rob telah

dilaksanakan melalui pembangunan tanggul pantaidilaksanakan melalui pembangunan tanggul pantai

yang bersifat darurat, disertai upaya pengendalianyang bersifat darurat, disertai upaya pengendalian

penurunan muka tanah.penurunan muka tanah.

Pemulihan luasan lahan kritis melalui rehabilitasiPemulihan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi

di dalam Kawasan Hutan dan Area Daerah Alirandi dalam Kawasan Hutan dan Area Daerah Aliran

Sungai (DAS) telah mencapai 1,5 juta Ha dariSungai (DAS) telah mencapai 1,5 juta Ha dari

target 5,5 juta Ha. Fokus pemulihan kesehatan DAStarget 5,5 juta Ha. Fokus pemulihan kesehatan DAS

Prioritas telah dilaksanakan di 13 DAS dari target 15Prioritas telah dilaksanakan di 13 DAS dari target 15

DAS. Perlindungan mata air telah dilaksanakan diDAS. Perlindungan mata air telah dilaksanakan di

8 DAS dari target 15 DAS. Peningkatan kapasitas8 DAS dari target 15 DAS. Peningkatan kapasitas

desain pengendalian banjir baru mencapai periodedesain pengendalian banjir baru mencapai periode

ulang 10-25 tahun dari target 10-100 tahun, terutamaulang 10-25 tahun dari target 10-100 tahun, terutama

di kawasan perkotaan. Pembangunan prasaranadi kawasan perkotaan. Pembangunan prasarana

pengaman pantai telah mencapai 663,44 km.pengaman pantai telah mencapai 663,44 km.

Subbidang Subbidang TTransportasiransportasi
Keamanan dan Keselamatan TransportasiKeamanan dan Keselamatan Transportasi

Kinerja keselamatan transportasi (transportasiKinerja keselamatan transportasi (transportasi

jalan, darat, laut dan udara) selama periode 2015-jalan, darat, laut dan udara) selama periode 2015-

2019 mengalami peningkatan. Indeks fatalitas2019 mengalami peningkatan. Indeks fatalitas

keselamatan jalan tahun 2017 per 10.000 kendaraankeselamatan jalan tahun 2017 per 10.000 kendaraan

mencapai 2,17 (melampaui target sebesar 2,67),mencapai 2,17 (melampaui target sebesar 2,67),

sementara proporsisementara proporsi
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Gambar xxxxGambar xxxx

Keselamatan Keselamatan TrTransportasiansportasi

Keselamatan JalanKeselamatan Jalan

TargetTarget: menurunkan angka fatalitas: menurunkan angka fatalitas
kecelakaan sebesar 50% (baseline 2010)kecelakaan sebesar 50% (baseline 2010)

Capaian 2017Capaian 2017: penurunan sebesar 634: penurunan sebesar 634
kejadian kecelakaan dari tahunkejadian kecelakaan dari tahun
sebelumnya, penurunan proporsi korbansebelumnya, penurunan proporsi korban

kecelakaan sebesar 17% dari 2010kecelakaan sebesar 17% dari 2010

Keselamatan PerkeretaapianKeselamatan Perkeretaapian

TargetTarget: 0,55 rasio kecelakaan per: 0,55 rasio kecelakaan per
1 juta km1 juta km

Capaian 2017Capaian 2017: 0,26 rasio kejadian: 0,26 rasio kejadian

Keselamatan Transportasi LautKeselamatan Transportasi Laut

Target 2017Target 2017: 1,633 rasio kejadian: 1,633 rasio kejadian
kecelakaan/10.000 freightkecelakaan/10.000 freight

Capaian 2017Capaian 2017: 0,484 rasio kejadian: 0,484 rasio kejadian

Keselamatan Transportasi UdaraKeselamatan Transportasi Udara

Target 2017Target 2017: 3,43 rasio kecelakaan per 1: 3,43 rasio kecelakaan per 1

 juta flight cycle juta flight cycle

Capaian 2017Capaian 2017: 1,22 rasio kejadian nilai: 1,22 rasio kejadian nilai
effective implementation (EI): 80,34%effective implementation (EI): 80,34%

jumlah korban kecelakaan meninggal dunia danjumlah korban kecelakaan meninggal dunia dan

luka berat menurun drastis menjadi 28% dariluka berat menurun drastis menjadi 28% dari

tahun 2010 sebesar 45%. Pada keselamatantahun 2010 sebesar 45%. Pada keselamatan

perkeretaapian, rasio kejadian kecelakaan perperkeretaapian, rasio kejadian kecelakaan per

1 juta km tahun 2017 mencapai 0,26 dari target1 juta km tahun 2017 mencapai 0,26 dari target

sebesar 0,55 dengan jumlah kejadian kecelakaansebesar 0,55 dengan jumlah kejadian kecelakaan

7 kali, yang tergolong paling sedikit dibandingkan7 kali, yang tergolong paling sedikit dibandingkan

dengan jenis transportasi lainnya. Sementara itudengan jenis transportasi lainnya. Sementara itu

pada keselamatan transportasi laut, rasio kejadianpada keselamatan transportasi laut, rasio kejadian

kecelakaan per 10.000 pelayaran tahun 2017kecelakaan per 10.000 pelayaran tahun 2017

mencapai 0,48 dari target sebesar 1,63, dan padamencapai 0,48 dari target sebesar 1,63, dan pada

keselamatan transportasi udara, rasio kecelakaankeselamatan transportasi udara, rasio kecelakaan

per 1 juta penerbangan tahun 2017 mencapaiper 1 juta penerbangan tahun 2017 mencapai

1,22 dari target 3,43 rasio kejadian per 1 juta1,22 dari target 3,43 rasio kejadian per 1 juta

penerbangan. Selain itu, sesuai hasil validasi auditpenerbangan. Selain itu, sesuai hasil validasi audit

keselamatan ICAO-USOAP, terdapat peningkatankeselamatan ICAO-USOAP, terdapat peningkatan

nilainilai effective effective implementaimplementation tion   (EI) Indonesia, yang  (EI) Indonesia, yang

sebelumnya tercatat sebesar 51,61% pada tahunsebelumnya tercatat sebesar 51,61% pada tahun

2015 menjadi 80,34% pada tahun 2017.2015 menjadi 80,34% pada tahun 2017.

Gambar xxxxGambar xxxx

Capaian Pembangunan fasilitas PelabuhanCapaian Pembangunan fasilitas Pelabuhan
(telah selesai dan diresmikan)(telah selesai dan diresmikan)

20162016
91 Lokasi91 Lokasi

20172017
10 Lokasi10 Lokasi

20182018
19 Lokasi19 Lokasi

20192019
27 Lokasi (rencana)27 Lokasi (rencana)
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Peningkatan Aksesibilitas DaerahPeningkatan Aksesibilitas Daerah
TTertinggal, ertinggal, TTerdepan, erdepan, dan Terluardan Terluar

Dalam rangka pelaksanaan prioritas membangunDalam rangka pelaksanaan prioritas membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatIndonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negaradaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan, mengurangi ketimpangan antarwilayahkesatuan, mengurangi ketimpangan antarwilayah

serta memperkuat ketahanan nasional, telahserta memperkuat ketahanan nasional, telah

dilakukan peningkatkan aksesibilitas yangdilakukan peningkatkan aksesibilitas yang

menghubungkan daerah tertinggal melaluimenghubungkan daerah tertinggal melalui

pembangunan sarana dan prasarana transportasi,pembangunan sarana dan prasarana transportasi,

seperti: peningkatan akses jalan, jembatan,seperti: peningkatan akses jalan, jembatan,

pelabuhan laut dan penyeberangan, penerbangan,pelabuhan laut dan penyeberangan, penerbangan,

pelayaran dan penyediaan layanan transportasipelayaran dan penyediaan layanan transportasi

perintis.perintis.

Capaian pembangunan jalan perbatasan sampaiCapaian pembangunan jalan perbatasan sampai

dengan akhir 2019 meliputi: telah tembus dandengan akhir 2019 meliputi: telah tembus dan

fungsional sepanjfungsional sepanjang 176,2 Km di NTT, telah tembusang 176,2 Km di NTT, telah tembus

sepanjang 1.906 Km di Kalimantan, dan telahsepanjang 1.906 Km di Kalimantan, dan telah

tembus sepanjang 909 Km di Papua. Sedangkantembus sepanjang 909 Km di Papua. Sedangkan

capaian pengembangan bandara telah dapatcapaian pengembangan bandara telah dapat

diselesaikan sejumlah 24 bandara di perbatasan,diselesaikan sejumlah 24 bandara di perbatasan,

56 bandara di daerah rawan bencana, dan 4856 bandara di daerah rawan bencana, dan 48

bandara pembuka daerah terisolir. Sementara itu,bandara pembuka daerah terisolir. Sementara itu,

capaian pembangunan transportasi laut, padacapaian pembangunan transportasi laut, pada

periode 2015-2018 telah dilakukan pembangunanperiode 2015-2018 telah dilakukan pembangunan

fasilitas pelabuhan di 120 lokasi, dan hingga akhirfasilitas pelabuhan di 120 lokasi, dan hingga akhir

2019 diperkirakan dapat selesaikan pembangunan2019 diperkirakan dapat selesaikan pembangunan

fasilitas pelabuhan di 147 lokasi. Disampingfasilitas pelabuhan di 147 lokasi. Disamping

itu telah dilakukan pengembangan pelabuhanitu telah dilakukan pengembangan pelabuhan

penyeberangan meliputi kegiatan peningkatan/ penyeberangan meliputi kegiatan peningkatan/ 

rehabilitasi, serta pembangunan baru dan lanjutanrehabilitasi, serta pembangunan baru dan lanjutan

yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, NTT, dan Papua.Maluku, NTT, dan Papua.

Selain itu, dalam kurun tahun 2015-2019 telahSelain itu, dalam kurun tahun 2015-2019 telah

dilaksanakan penyelenggaraan transportasi dandilaksanakan penyelenggaraan transportasi dan

PSO sebagaimana pada tabel berikut:PSO sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel xxxTabel xxx

NNoo PPRROOGGRRAAMM/  /  KKEEGGIIAATTAAN  N  SSTTRRAATTEEGGIIS  S  22001155 22001166 22001177 22001188

11 SSuubbssiiddi  i  OOppeerraassiioonnaal  l  KKeeppeerriinnttiissaan  n  AAnnggkkuuttaan  n  JJaallaan  n  ((TTrraayyeekk)) 221177 224455 229911 229966

22 SSuubbssiiddi  i  OOppeerraassiioonnaal  l  KKeeppeerriinnttiissaan  n  AAnnggkkuuttaan  n  SSDDP  P  ((LLiinnttaass)) 221100 222244 222233 222222

33 SSuubbssiiddi  i  PPeerriinnttiis  s  KKeerreetta  a  AAppi  i  ((lliinnttaass)) 33 66 66 88

44 JJuummllaah  h  PPeellaayyaannaan  n  RRuutte  Ae  Annggkkuuttaan  n  LLaauut  t  PPeerriinnttiis  s  ((ttrraayyeekk)) 8844 9955 111177 113344

55
Jumlah rute Jumlah rute pelayanan perintis pelayanan perintis dan dan subsidi subsidi untukuntuk
angkutan udara (rute)angkutan udara (rute)

221166 220099 220011 223399

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2018Sumber: Kementerian Perhubungan, 2018

Pembangunan Konektivitas Transportasi Laut,Pembangunan Konektivitas Transportasi Laut,

dilaksanakan dalam rangka mendukung Programdilaksanakan dalam rangka mendukung Program

Tol Laut yang bertujuan untuk mewujudkanTol Laut yang bertujuan untuk mewujudkan

konektivikonektivitas dan menekan kesenjangan harga antaratas dan menekan kesenjangan harga antara

wilayah Barat dan Timur Indonesia. Pembangunanwilayah Barat dan Timur Indonesia. Pembangunan

konektivitas tol laut hingga tahun 2018 telahkonektivitas tol laut hingga tahun 2018 telah

mencapai 18 rute yang dilayani seperti pada petamencapai 18 rute yang dilayani seperti pada peta

di bawah ini.di bawah ini.

Gambar xxxGambar xxx

Jumlah Rute Angkutan Barang TOL LautJumlah Rute Angkutan Barang TOL Laut

20152015
3 Rute3 Rute

20162016
7 Rute7 Rute

20172017
13 Rute13 Rute

20182018
18 Rute18 Rute
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Pembangunan Konektivitas Transportasi UdaraPembangunan Konektivitas Transportasi Udara,,

capaian tahun 2015-2018 terdapat 11 bandaracapaian tahun 2015-2018 terdapat 11 bandara

baru yang telah selesai dibangun dan dioperasikan,baru yang telah selesai dibangun dan dioperasikan,

diantaranya adalah Bandara Kertajati, Samarindadiantaranya adalah Bandara Kertajati, Samarinda

Baru dan bandara Letung di Anambas. Pada akhirBaru dan bandara Letung di Anambas. Pada akhir

tahun 2019, ditargetkan 3 bandara baru yangtahun 2019, ditargetkan 3 bandara baru yang

selesai dibangun dan dioperasikan yaitu Bandaraselesai dibangun dan dioperasikan yaitu Bandara

Siau (Sulut), Tambelan (Kepri), Muara TewehSiau (Sulut), Tambelan (Kepri), Muara Teweh

(Kalteng), serta 1 bandara yang diperkirakan(Kalteng), serta 1 bandara yang diperkirakan

selesai tahun 2020, yaitu bandara Buntukunikselesai tahun 2020, yaitu bandara Buntukunik

(Sulsel). Di samping itu, telah dilakukan pelayanan(Sulsel). Di samping itu, telah dilakukan pelayanan

perintis kargo sebanyak 41 rute, serta pelayananperintis kargo sebanyak 41 rute, serta pelayanan

perintis penumpang pada 209 rute. Kinerjaperintis penumpang pada 209 rute. Kinerja

pelayanan transportasi udara pada indikatorpelayanan transportasi udara pada indikator on- on- 

time performance time performance  (OTP) dari tahun 2014-2017 telah (OTP) dari tahun 2014-2017 telah

mencapai rata-rata 80,43% dan nilai pemenuhanmencapai rata-rata 80,43% dan nilai pemenuhan

keselamatan penerbangan telah mencapai 80,34%.keselamatan penerbangan telah mencapai 80,34%.

Nilai tersebut melampaui rata-rata dunia saat iniNilai tersebut melampaui rata-rata dunia saat ini

yakni sebesar 63%.yakni sebesar 63%.

Gambar xxxGambar xxx

Pembangunan Bandar Udara BaruPembangunan Bandar Udara Baru

20152015
2 Bandara2 Bandara

20172017
3 Bandara3 Bandara20162016

2 Bandara2 Bandara

20182018
4 Bandara4 Bandara

MASIH IMAGEMASIH IMAGE
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Pembangunan Konektivitas Jalur Utama Logistik,Pembangunan Konektivitas Jalur Utama Logistik,

Multimoda dan Antarmoda. Capaian utamaMultimoda dan Antarmoda. Capaian utama

tahun 2015-2018 antara lain telah dilaksanakantahun 2015-2018 antara lain telah dilaksanakan

pembangunan jalan nasional baru sepanjang 1.587pembangunan jalan nasional baru sepanjang 1.587

Km dan pembangunan jalan tol melalui pendanaanKm dan pembangunan jalan tol melalui pendanaan

APBN dan swasta yang mencapai 833 km. PadaAPBN dan swasta yang mencapai 833 km. Pada

akhir tahun 2019 diperkirakan dapat dicapaiakhir tahun 2019 diperkirakan dapat dicapai

pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km, jalanpembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km, jalan

tol sepanjang 1.611 Km (melebihi target RPJMNtol sepanjang 1.611 Km (melebihi target RPJMN

2015-2019 sepanjang 1.000 Km), dan kondisi2015-2019 sepanjang 1.000 Km), dan kondisi

mantap jalan nasional mencapai 94%. Sementaramantap jalan nasional mencapai 94%. Sementara

itu, pembangunan jalur kereta api (KA) baru padaitu, pembangunan jalur kereta api (KA) baru pada

periode 2015-2018 dapat dicapai 1.147 Km (hanyaperiode 2015-2018 dapat dicapai 1.147 Km (hanya

35% dari target RPJMN sepanjang 3.258 Km).35% dari target RPJMN sepanjang 3.258 Km).

Rendahnya capaian tersebut disebabkan antaraRendahnya capaian tersebut disebabkan antara

lain oleh proses administrasi penyediaan lahan danlain oleh proses administrasi penyediaan lahan dan

penertiban lahan yang membutuhkan waktu yangpenertiban lahan yang membutuhkan waktu yang

lama dan waktu konstruksi cukup panjang. Namunlama dan waktu konstruksi cukup panjang. Namun

demikian, pembangunan jalur perkeretaapiandemikian, pembangunan jalur perkeretaapian

mengalami sejumlah terobosan, diantaranya adalahmengalami sejumlah terobosan, diantaranya adalah

untuk pertama kalinya dibangun perkeretaapianuntuk pertama kalinya dibangun perkeretaapian

di Pulau Sulawesi (jalur Makassar – Parepare),di Pulau Sulawesi (jalur Makassar – Parepare),

pembangunan perkeretaapian perkotaan modernpembangunan perkeretaapian perkotaan modern

termasuk Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dantermasuk Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan

Light Rapid Transit Light Rapid Transit   (LRT) Sumatera Selatan, serta  (LRT) Sumatera Selatan, serta

dimulainya pembangunan KA cepat Jakarta –dimulainya pembangunan KA cepat Jakarta –

Bandung dan KA Trans Sumatera.Bandung dan KA Trans Sumatera.

Capaian Pembangunan Jalan Dan RailwaysCapaian Pembangunan Jalan Dan Railways

Pembangunan Jalan BaruPembangunan Jalan Baru
Pembangunan Pembangunan Jalur Jalur KAKA

(kumulatif)(kumulatif)
Pembangunan Jalan TOLPembangunan Jalan TOL

(kumulatif)(kumulatif)

20152015
1286 km1286 km

20162016
1845 km1845 km

20172017
2621 km2621 km

20182018
3432 km3432 km

20152015
153 km153 km

20162016
212 km212 km

20172017
397 km397 km

20182018
1045 km1045 km

20152015
101 km101 km

20162016
144 km144 km

20172017
369 km369 km

20182018
445 km445 km

Pembangunan Angkutan Umum MassalPembangunan Angkutan Umum Massal
PerkotaanPerkotaan

Dalam rangka pelaksanaan Agenda PrioritasDalam rangka pelaksanaan Agenda Prioritas

meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Dayameningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya

Saing di Pasar Internasional yang dijabarkan keSaing di Pasar Internasional yang dijabarkan ke

dalam Agenda Pembangunan Transportasi, yaitudalam Agenda Pembangunan Transportasi, yaitu

membangun konektivitas nasional untuk mencapaimembangun konektivitas nasional untuk mencapai

keseimbangan pembangunan dan membangunkeseimbangan pembangunan dan membangun

Transportasi Massal Perkotaan, telah dilakukanTransportasi Massal Perkotaan, telah dilakukan

pengembangan transportasi perkotaan melaluipengembangan transportasi perkotaan melalui

penerapkan bus sistem transit di 38 lokasi, antarapenerapkan bus sistem transit di 38 lokasi, antara

lain DKI Jakarta (TransJakarta), Batam (Translain DKI Jakarta (TransJakarta), Batam (Trans

Batam), Bogor (Trans Pakuan), Bandung (TransBatam), Bogor (Trans Pakuan), Bandung (Trans

Metro Bandung), Yogyakarta (Trans Jogja), dll.Metro Bandung), Yogyakarta (Trans Jogja), dll.

Disamping itu, telah dilaksanakan pembangunanDisamping itu, telah dilaksanakan pembangunan

sarana dan prasarana serta sistem transportasisarana dan prasarana serta sistem transportasi

perkotaan yang terpadu seperti penyediaan KAperkotaan yang terpadu seperti penyediaan KA

Bandara Kualanamu Medan, KA Ekspres SHIABandara Kualanamu Medan, KA Ekspres SHIA

(Soekarno Hatta – Sudirman), KA Akses Bandara(Soekarno Hatta – Sudirman), KA Akses Bandara

Internasional Minangkabau, LRT Sumatera SelatanInternasional Minangkabau, LRT Sumatera Selatan

(Metro Palembang) di stasiun Bandara Sultan(Metro Palembang) di stasiun Bandara Sultan

Mahmud Badaruddin, serta sedang dilaksanakanMahmud Badaruddin, serta sedang dilaksanakan

KA Akses Bandara Adi Sumarmo (Jawa Tengah)KA Akses Bandara Adi Sumarmo (Jawa Tengah)

dan persiapan KA Akses Bandara Baru Yogyakartadan persiapan KA Akses Bandara Baru Yogyakarta

- Kulon Progo (Yogyakarta) yang merupakan proyek- Kulon Progo (Yogyakarta) yang merupakan proyek

strategis nasional (PSN).strategis nasional (PSN).
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Subbidang Energi,Subbidang Energi,
Ketenagalistrikan dan TIKKetenagalistrikan dan TIK

Energi dan KetenagalistrikanEnergi dan Ketenagalistrikan

Capaian pembangunan energi dan Capaian pembangunan energi dan ketenagalisketenagalistrikantrikan

digambarkan dengan rasio elektrikasi (RE) yangdigambarkan dengan rasio elektrikasi (RE) yang

pada kuartal III tahun 2018 mencapai 98,05% ataupada kuartal III tahun 2018 mencapai 98,05% atau

melebihi dari target 2018 sebesar 97,5% (dimanamelebihi dari target 2018 sebesar 97,5% (dimana

Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapaiProvinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai

61,01%). Beberapa faktor yang mendukung61,01%). Beberapa faktor yang mendukung

tercapainya target RE ini antara lain adalahtercapainya target RE ini antara lain adalah

diimplementasikannya Program Lampu Tenagadiimplementasikannya Program Lampu Tenaga

Surya Hemat Energi (LTSHE), pengembanganSurya Hemat Energi (LTSHE), pengembangan

jaringan jaringan distribusi oleh distribusi oleh PT. PT. PLN PLN dan dan swadayaswadaya

masyarakat, serta masyarakat, serta pembangunan energi pembangunan energi skala kecilskala kecil

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Energi Skalamelalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Energi Skala

Kecil. Konsumsi listrik nasional terus meningkatKecil. Konsumsi listrik nasional terus meningkat

seiring dengan peningkatan akses ketenagalistrikanseiring dengan peningkatan akses ketenagalistrikan

dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemenuhan pasokan tenaga listrik yang andal danPemenuhan pasokan tenaga listrik yang andal dan

esien dapat ditunjukkan salah satunya adalahesien dapat ditunjukkan salah satunya adalah

melalui konsumsi listrik per kapita. Realisasimelalui konsumsi listrik per kapita. Realisasi

konsumsi listrik per kapita pada kuartal III tahunkonsumsi listrik per kapita pada kuartal III tahun

2018 adalah 1.048 kWh/kapita dengan target pada2018 adalah 1.048 kWh/kapita dengan target pada

akhir tahun 2019 sebesar 1.200 kWh/kapita. Faktorakhir tahun 2019 sebesar 1.200 kWh/kapita. Faktor

yang mempengaruhi pencapaian indikator konsumsiyang mempengaruhi pencapaian indikator konsumsi

listrik per kapita adalah peningkatan produksi danlistrik per kapita adalah peningkatan produksi dan

konsumsi tenaga listrik serta konsumsi tenaga listrik serta meningkatnya perluasanmeningkatnya perluasan

akses ketenagalistrikan itu sendiri. Indikator ini jugaakses ketenagalistrikan itu sendiri. Indikator ini juga

dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkandapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan

dukungan ketenagalistrikan terhadap dukungan ketenagalistrikan terhadap pembangunapembangunann

manusia melalui indeks pembangunan manusiamanusia melalui indeks pembangunan manusia

(IPM), dimana negara dengan IPM tinggi (IPM), dimana negara dengan IPM tinggi mempunyaimempunyai

nilai konsumsi listrik per kapita di atas 4.000 kWh.nilai konsumsi listrik per kapita di atas 4.000 kWh.

Jika dibandingkan dengan konsumsi listrik per kapitaJika dibandingkan dengan konsumsi listrik per kapita

negara tetangga, konsumsi listrik per kapita Indonesianegara tetangga, konsumsi listrik per kapita Indonesia

masih tertinggal. Sebagai contoh, Malaysia memilikimasih tertinggal. Sebagai contoh, Malaysia memiliki

konsumsi listrik per kapita mencapai 4.460 kWh/ konsumsi listrik per kapita mencapai 4.460 kWh/ 

kapita pada tahun 2017.kapita pada tahun 2017.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsiUpaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi

listrik perkapita adalah dengan meningkatkanlistrik perkapita adalah dengan meningkatkan

kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrikkapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik

nasional dimana sampai dengan kuartal ketiganasional dimana sampai dengan kuartal ketiga

2018, kapasitas pembangkit telah mencapai 62,42018, kapasitas pembangkit telah mencapai 62,4

GW atau meningkat sekitar 1,4 GW dibandingkanGW atau meningkat sekitar 1,4 GW dibandingkan

akhir tahun 2017. Hal tersebut salah satunya adalahakhir tahun 2017. Hal tersebut salah satunya adalah

dari kontribusi Program 35.000 MW yang dimulaidari kontribusi Program 35.000 MW yang dimulai

sejak tahun 2015. Capaian Program 35.000 MWsejak tahun 2015. Capaian Program 35.000 MW

untuk pembangkitan adalah (i) beroperasi mencapaiuntuk pembangkitan adalah (i) beroperasi mencapai

7 persen (2.614 MW); (ii) sudah kontrak mencapai7 persen (2.614 MW); (ii) sudah kontrak mencapai

34 persen (11.906 MW); (iii) konstruksi mencapai 5034 persen (11.906 MW); (iii) konstruksi mencapai 50

persen (17.678 MW); (iv) pengadaan mencapai 6persen (17.678 MW); (iv) pengadaan mencapai 6

persen 2.153 MW); dan (v) perencanaan mencapaipersen 2.153 MW); dan (v) perencanaan mencapai

3 persen (984 MW).3 persen (984 MW).

Untuk menekan dan menurunkan emisi padaUntuk menekan dan menurunkan emisi pada

sisi pembangkitan diperlukan pengembangansisi pembangkitan diperlukan pengembangan

dan pemanfaatan pembangkit listrik yang ramahdan pemanfaatan pembangkit listrik yang ramah

lingkungan dengan memanfaatkan energi barulingkungan dengan memanfaatkan energi baru

terbarukan (EBT), untuk sisi penyaluran dilakukanterbarukan (EBT), untuk sisi penyaluran dilakukan

penerapanpenerapan smartgrid smartgrid , serta penerapan konservasi, serta penerapan konservasi

energi dan kendaraan ramah lingkungan melaluienergi dan kendaraan ramah lingkungan melalui

konversi kendaraan yang berbahan minyak (BBM)konversi kendaraan yang berbahan minyak (BBM)

menjadi gas dan listrik serta pemanfaatan biofuel.menjadi gas dan listrik serta pemanfaatan biofuel.

Terkait konsumsi energi nal juga perlu peningkatanTerkait konsumsi energi nal juga perlu peningkatan

konsumsi gas bumi untuk rumah tangga dan industrikonsumsi gas bumi untuk rumah tangga dan industri

melalui jaringan gas bumi.melalui jaringan gas bumi.

TIKTIK

Pada periode 2015-2019, capaian utama dalamPada periode 2015-2019, capaian utama dalam

sektor telekomunikasi atau sektor Teknologi Informasisektor telekomunikasi atau sektor Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) adalah tersambungnya seluruhdan Komunikasi (TIK) adalah tersambungnya seluruh

ibukota kabupaten dan kota (IKK) dengan jaringanibukota kabupaten dan kota (IKK) dengan jaringan

tulang punggung pitalebar. Melalui pembangunantulang punggung pitalebar. Melalui pembangunan
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yang dilakukan oleh operator telekomunikasiyang dilakukan oleh operator telekomunikasi

dalam masa tersebut telah menjangkau ke 457dalam masa tersebut telah menjangkau ke 457

IKK. Sedangkan 57 IKK lainnya yang berada padaIKK. Sedangkan 57 IKK lainnya yang berada pada

daerah nonkomersil, telah dilakukan pembangunandaerah nonkomersil, telah dilakukan pembangunan

proyek Palapa Ring yang berhasil dilakukan denganproyek Palapa Ring yang berhasil dilakukan dengan

skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Peningkatan konektivitas digital ini juga diikutiPeningkatan konektivitas digital ini juga diikuti

dengan semakin meluasnya jangkauan jaringandengan semakin meluasnya jangkauan jaringan

seluler ke seluruh Indonesia. Melalui berbagaiseluler ke seluruh Indonesia. Melalui berbagai

kebijakan seperti penataan spektrum frekuensikebijakan seperti penataan spektrum frekuensi

radio, penyederhanaan perizinan, serta penerapanradio, penyederhanaan perizinan, serta penerapan

one-stop service berbasisone-stop service berbasis e-licensing e-licensing , maka, maka

jangkauan sinyal seluler pitalebar sudah melingkupijangkauan sinyal seluler pitalebar sudah melingkupi

499 kabupaten dan kota berdasarkan data sebaran499 kabupaten dan kota berdasarkan data sebaran

Base Transceiver StationsBase Transceiver Stations (BTS) teknologi 3G dan(BTS) teknologi 3G dan

melingkupi 492 kabupaten dan kota untuk teknologimelingkupi 492 kabupaten dan kota untuk teknologi

4G. Terkait dengan migrasi penyiaran digital, yang4G. Terkait dengan migrasi penyiaran digital, yang

sebelumnya direncanakansebelumnya direncanakan analog switch off analog switch off   (ASO) (ASO)

pada 2018, namun mengingat belum tersedianyapada 2018, namun mengingat belum tersedianya

regulasi yang mendukung pengembanganregulasi yang mendukung pengembangan

penyiaran digital, maka migrasi penyiaran digitalpenyiaran digital, maka migrasi penyiaran digital

akan mundur dan diperkirakan tercapai pada masaakan mundur dan diperkirakan tercapai pada masa

RPJMN 2020-2024.RPJMN 2020-2024.

Tingkat literasi nasional dapat didekati melaluiTingkat literasi nasional dapat didekati melalui

indikator antara lain prosentase masyarakat yangindikator antara lain prosentase masyarakat yang

mengakses internet, dimana berdasarkan Surveymengakses internet, dimana berdasarkan Survey

Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet IndonesiaPenetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia

2017 oleh APJII, pengguna internet Indonesia2017 oleh APJII, pengguna internet Indonesia

adalah sebesar 54,68%. Namun apabila dibagiadalah sebesar 54,68%. Namun apabila dibagi

berdasarkan usia, maka untuk usia 13-18 tahunberdasarkan usia, maka untuk usia 13-18 tahun

penetrasi internet sebesar 75,5%; usia 19-34 tahunpenetrasi internet sebesar 75,5%; usia 19-34 tahun

sebesar 74,23%; usia 35-54 tahun sebesar 44,06%sebesar 74,23%; usia 35-54 tahun sebesar 44,06%

dan >54 tahun sebesar 15,72%. Sehingga untukdan >54 tahun sebesar 15,72%. Sehingga untuk

usia rentang 13-34 tahun, tingkat literasi TIK dapatusia rentang 13-34 tahun, tingkat literasi TIK dapat

dikatakan mendekati angka 75%.dikatakan mendekati angka 75%.

LayananLayanan e-government e-government   tetap menjadi prioritas  tetap menjadi prioritas

nasional, baik melalui berbagai arahan Presinasional, baik melalui berbagai arahan Presiden danden dan

Wakil Presiden, seperti layanan bantuan nontunaiWakil Presiden, seperti layanan bantuan nontunai

satu kartu, layanan kesehatan melalui telemedicine,satu kartu, layanan kesehatan melalui telemedicine,

pemberian kemudahan perijinan berusaha, danpemberian kemudahan perijinan berusaha, dan

lain-lain. Namun, untuk melakukan integrasi layananlain-lain. Namun, untuk melakukan integrasi layanan

e-government e-government , masih diperlukan usaha keras dari, masih diperlukan usaha keras dari

berbagai pemangku kebijakan terkait. Antara lainberbagai pemangku kebijakan terkait. Antara lain

telah disusun peraturan presiden tentang sistemtelah disusun peraturan presiden tentang sistem

penyelenggaran pemerintah berbasis elektronik,penyelenggaran pemerintah berbasis elektronik,

rancangan peraturan presiden tentang satu datarancangan peraturan presiden tentang satu data

nasional dan berbagai regulasi lain yang diharapkannasional dan berbagai regulasi lain yang diharapkan

menjadi dasar bagi integrasi layananmenjadi dasar bagi integrasi layanan e-government e-government ..
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Subbidang Perumahan,Subbidang Perumahan,
Permukiman, dan PerkotaanPermukiman, dan Perkotaan

Perumahan Layak HuniPerumahan Layak Huni

Amanat terkait perumahan yang tercantum dalamAmanat terkait perumahan yang tercantum dalam

RPJPN 2005-2025 adalah terpenuhinya kebutuhanRPJPN 2005-2025 adalah terpenuhinya kebutuhan

hunian yang dilengkapi dengan prasarana danhunian yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakatsarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat

yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahanyang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan

jangka panjang yang berkelanjutan, esien,jangka panjang yang berkelanjutan, esien,

akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukimanakuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman

kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan kedalamkumuh. Amanat tersebut diterjemahkan kedalam

arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yakni peningkatanarah kebijakan RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan

akses masyarakat berpendapatan rendah terhadapakses masyarakat berpendapatan rendah terhadap

hunian yang layak dan terjangkau serta didukunghunian yang layak dan terjangkau serta didukung

oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitasoleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas

yang memadai serta diprioritaskan dalam rangkayang memadai serta diprioritaskan dalam rangka

meningkatkan standar hidup penduduk 40 persenmeningkatkan standar hidup penduduk 40 persen

terbawah.terbawah.

Hingga akhir tahun Hingga akhir tahun 2019, capaian penyediaan hunian2019, capaian penyediaan hunian

layak dan terjangkau diperkirakan sebesar 1.107.506layak dan terjangkau diperkirakan sebesar 1.107.506

unit dari target 2.200.000 unit yang harus dibangununit dari target 2.200.000 unit yang harus dibangun

oleh pemerintah. Sedangkan capaian peningkatanoleh pemerintah. Sedangkan capaian peningkatan

kualitas rumah tidak layak huni pada tahun 2019kualitas rumah tidak layak huni pada tahun 2019

diperkirakan sebesar 805.804 unit dari targetdiperkirakan sebesar 805.804 unit dari target

sebesar 1.500.000 unit. Untuk target penanganansebesar 1.500.000 unit. Untuk target penanganan

permukiman kumuh perkotaan seluas 38.431 Ha,permukiman kumuh perkotaan seluas 38.431 Ha,

diperkirakan hanya dapat tercapai sebesar 30.491diperkirakan hanya dapat tercapai sebesar 30.491

Ha pada akhir tahun 2019.Ha pada akhir tahun 2019.

Air Minum dan SanitasiAir Minum dan Sanitasi

Amanat RPJPN 2005-2025 terkait air minum danAmanat RPJPN 2005-2025 terkait air minum dan

sanitasi adalah pemenuhan kebutuhan dasar airsanitasi adalah pemenuhan kebutuhan dasar air

minum dan sanitasi masyarakat diarahkan padaminum dan sanitasi masyarakat diarahkan pada

peningkatan kualitas pengelolaan aset, pemenuhanpeningkatan kualitas pengelolaan aset, pemenuhan

kebutuhan minimal, penyelenggaraan pelayanankebutuhan minimal, penyelenggaraan pelayanan

yang kredibel dan profesional serta penyediaanyang kredibel dan profesional serta penyediaan

sumber-sumber pembiayaan murah dalamsumber-sumber pembiayaan murah dalam

pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakatpelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat

miskin.miskin.

Amanat tersebut diterjemahkan dalam RPJMNAmanat tersebut diterjemahkan dalam RPJMN

2015-2019 menjadi arahan kebijakan pembangunan2015-2019 menjadi arahan kebijakan pembangunan

“Mendorong pembangunan infrastruktur dasar air“Mendorong pembangunan infrastruktur dasar air

minum dan sanitasi dalam pencapaianminum dan sanitasi dalam pencapaian universaluniversal

access access ” yang meliputi:” yang meliputi:

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan

pengetahuan, perubahan sikap dan perilakupengetahuan, perubahan sikap dan perilaku

dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaandalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan

sanitasi.sanitasi.

2. 2. Penyediaan Penyediaan infrastrukinfrastruktur tur produktif produktif dan dan manajemenmanajemen

layanan melalui penerapan manajemen aset baiklayanan melalui penerapan manajemen aset baik

di perencanaan, penganggaran, dan investasidi perencanaan, penganggaran, dan investasi

termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuantermasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan

infrastruktur yang sudah terbangun.infrastruktur yang sudah terbangun.

3. 3. Penyelenggaraan sinergi Penyelenggaraan sinergi air minum air minum dan dan sanitasisanitasi

yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi,yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi,

kabupaten/kota, dan masyarakat.kabupaten/kota, dan masyarakat.

4. 4. Peningkatan efektitas dan Peningkatan efektitas dan esiensi pendanaanesiensi pendanaan

infrastruktur air minum dan sanitasi.infrastruktur air minum dan sanitasi.

Disamping itu, Gambar 6.1 juga menunjukkanDisamping itu, Gambar 6.1 juga menunjukkan

capaian akses sanitasi layak di setiap provinsicapaian akses sanitasi layak di setiap provinsi

di Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut,di Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut,

dapat dilihat bahwa DKI Jakarta, DI Yogyakartadapat dilihat bahwa DKI Jakarta, DI Yogyakarta

dan Bali merupakan provinsi dengan angkadan Bali merupakan provinsi dengan angka

cakupan tertinggi, sedangkan Papua, Bengkulucakupan tertinggi, sedangkan Papua, Bengkulu

dan Lampung merupakan provinsi dengan angkadan Lampung merupakan provinsi dengan angka

cakupan terendah. Adapun secara umum, capaiancakupan terendah. Adapun secara umum, capaian

akses sanitasi layak pada tahun 2017 telahakses sanitasi layak pada tahun 2017 telah

mencapai mengalami peningkatan sebesar 16,01%mencapai mengalami peningkatan sebesar 16,01%

dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 dimanadibandingkan dengan kondisi tahun 2014 dimana

akses layak berada di angka 60,9%. Capaian aksesakses layak berada di angka 60,9%. Capaian akses

layak tahun 2017 telah mencapai angka 76,91%,layak tahun 2017 telah mencapai angka 76,91%,

yang terdiri dari akses layak (67,54%) dan aksesyang terdiri dari akses layak (67,54%) dan akses

dasar (9,37%). Meski terus meningkat, masihdasar (9,37%). Meski terus meningkat, masih

terdapat gap sebesar 23,09% antara capaian tahunterdapat gap sebesar 23,09% antara capaian tahun

2017 dengan target yang ditetapkan yaitu universal2017 dengan target yang ditetapkan yaitu universal

akses atau 100% layak, yang terdiri dari aksesakses atau 100% layak, yang terdiri dari akses

sanitasi layak (85%) dan akses sanitsanitasi layak (85%) dan akses sanitasi dasar (15%).asi dasar (15%).



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan DasarPelayanan Dasar 121121

Gambar 6.1 Persentase Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2017Gambar 6.1 Persentase Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2017
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Akses Akses Sanitasi Sanitasi Layak Layak Akses Akses Dasar Dasar PedesaanPedesaan

Gambar 6.2. memperlihatkan angka cakupan aksesGambar 6.2. memperlihatkan angka cakupan akses

air minum dan sanitasi di wilayah pedesaan danair minum dan sanitasi di wilayah pedesaan dan

perkotaan. Berdasarkan gambar tersebut, terlihatperkotaan. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat

bahwa akses air minum layak di wilayah pedesaanbahwa akses air minum layak di wilayah pedesaan

masih mengalami ketertinggalan dibandingkanmasih mengalami ketertinggalan dibandingkan

dengan akses air minum layak di wilayah perkotaan,dengan akses air minum layak di wilayah perkotaan,

dimana pada tahun 2017 akses air minum layak didimana pada tahun 2017 akses air minum layak di

perkotaan adalah sebesar 80,82% dan di pedesaanperkotaan adalah sebesar 80,82% dan di pedesaan

adalah sebesar 62,10 %. Meskipun begitu, telahadalah sebesar 62,10 %. Meskipun begitu, telah

terjadi kecenderungan peningkatan akses dariterjadi kecenderungan peningkatan akses dari

tahun 2011-2015 di wilayah perkotaan, walaupuntahun 2011-2015 di wilayah perkotaan, walaupun

angka cakupan di tahun 2017 sedikit menurun jikaangka cakupan di tahun 2017 sedikit menurun jika

dibandingkan dengan peningkatan akses padadibandingkan dengan peningkatan akses pada

tahun 2015.tahun 2015.
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Gambar 6.2 Persentase Capaian Akses Air Minum Layak Perkotaan Perdesaan 2009-2017Gambar 6.2 Persentase Capaian Akses Air Minum Layak Perkotaan Perdesaan 2009-2017
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Gambar 6.3. memperlihatkan tren capaian aksesGambar 6.3. memperlihatkan tren capaian akses

sanitasi dari tahun 2009 Sampai dengan tahunsanitasi dari tahun 2009 Sampai dengan tahun

2017. Berdasarkan gambar tersebut terlihat2017. Berdasarkan gambar tersebut terlihat

bahwa terdapat tren peningkatan akses sanitasibahwa terdapat tren peningkatan akses sanitasi

layak disetiap tahunnya dengan laju pertumbuhanlayak disetiap tahunnya dengan laju pertumbuhan

sebesar 2,04% setiap tahunnya. Total akses sanitasisebesar 2,04% setiap tahunnya. Total akses sanitasi

juga mengalami tren peningkatan disetiap tahunnya.juga mengalami tren peningkatan disetiap tahunnya.

Terkhusus pada akses sanitasi dasar, terjadi trenTerkhusus pada akses sanitasi dasar, terjadi tren

penurunan disetiap tahunnya. Hal ini disebabkanpenurunan disetiap tahunnya. Hal ini disebabkan

oleh meningkatnya akses dasar menjadi aksesoleh meningkatnya akses dasar menjadi akses

layak, seiring dengan tren peningkatan dari akseslayak, seiring dengan tren peningkatan dari akses

sanitasi layak.sanitasi layak.

Gambar 6.3 Persentase Capaian Akses Sanitasi Layak dan Dasar 2009-2017Gambar 6.3 Persentase Capaian Akses Sanitasi Layak dan Dasar 2009-2017
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Capaian pembangunan dapat dilihat pula dariCapaian pembangunan dapat dilihat pula dari

adanya dukungan perencanaan sektoral air minumadanya dukungan perencanaan sektoral air minum

dan sanitasi yang ditujukan untuk mendukungdan sanitasi yang ditujukan untuk mendukung

implementasi terintegrasi di kabupaten/kota.implementasi terintegrasi di kabupaten/kota.

Rencana sektor terkait air minum adalah RencanaRencana sektor terkait air minum adalah Rencana

Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yangInduk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang

telah disusun di 257 Kabupaten/kota, serta Rencanatelah disusun di 257 Kabupaten/kota, serta Rencana

Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan LingkunganAksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

(RAD-AMPL) yang telah disusun di 97 Kabupaten/ (RAD-AMPL) yang telah disusun di 97 Kabupaten/ 

kota. Adapaun rencana sektor sanitasi tertuangkota. Adapaun rencana sektor sanitasi tertuang

dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten, yang saatdalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten, yang saat

ini telah terealisasi pada 443 kabupaten kota. Padaini telah terealisasi pada 443 kabupaten kota. Pada

tahun 2019, direncanakan 17 kabupaten/kota laintahun 2019, direncanakan 17 kabupaten/kota lain

untuk menyusun dokumen SSK.untuk menyusun dokumen SSK.

Capaian pembangunan juga dapat dilihat dari jumlahCapaian pembangunan juga dapat dilihat dari jumlah

infrastruktur yang terbangun selama tahun 2015-infrastruktur yang terbangun selama tahun 2015-

2019. Hingga akhir tahun 2019, capaian penyediaan2019. Hingga akhir tahun 2019, capaian penyediaan

hunian layak dan terjangkau diperkirakan sebesarhunian layak dan terjangkau diperkirakan sebesar

1.107.506 unit dari target 2.200.000 unit yang harus1.107.506 unit dari target 2.200.000 unit yang harus

dibangun oleh pemerintah. Sedangkan capaiandibangun oleh pemerintah. Sedangkan capaian

peningkatan kualitas rumah tidak layak huni padapeningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada

tahun 2019 diperkirakan sebesar 805.804 unittahun 2019 diperkirakan sebesar 805.804 unit

dari target sebesar 1.500.000 unit. Untuk targetdari target sebesar 1.500.000 unit. Untuk target

penanganan permukiman kumuh perkotaan seluaspenanganan permukiman kumuh perkotaan seluas

38.431 Ha, diperkirakan hanya dapat tercapai38.431 Ha, diperkirakan hanya dapat tercapai

sebesar 30.491 Ha pada akhir tahun 2019.sebesar 30.491 Ha pada akhir tahun 2019.

Dalam hal pendanaan, beberapa skema pendanaanDalam hal pendanaan, beberapa skema pendanaan

telah dibentuk untuk mendukung kapasitastelah dibentuk untuk mendukung kapasitas

pendanaan kabupaten/kota. Salah satu diantaranyapendanaan kabupaten/kota. Salah satu diantaranya

adalh pendanaan APBN melalui belanja K/L. Namunadalh pendanaan APBN melalui belanja K/L. Namun

begitu, Gambar 6.4 memperlihatkan bahwa masihbegitu, Gambar 6.4 memperlihatkan bahwa masih

terdapat selisih yang signikan antara kebutuhanterdapat selisih yang signikan antara kebutuhan

pendanaan APBN dengan realisasi, baik untuk airpendanaan APBN dengan realisasi, baik untuk air

minum, air limbah, persampahan dan drainase.minum, air limbah, persampahan dan drainase.

Gambar 6.4 Perbandingan Realisasi APBN K/L Terhadap Kebutuhan Pendanaan APBNGambar 6.4 Perbandingan Realisasi APBN K/L Terhadap Kebutuhan Pendanaan APBN
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Disamping itu, dana alokasi khusus (DAK) di sektorDisamping itu, dana alokasi khusus (DAK) di sektor

perumahan, air minum dan sanitasi telah mengalamiperumahan, air minum dan sanitasi telah mengalami

peningkatan rata-rata sebesar 19,45%, 8,71%, danpeningkatan rata-rata sebesar 19,45%, 8,71%, dan

11,2% setiap tahunnya, sejak tahun 2015-2019.11,2% setiap tahunnya, sejak tahun 2015-2019.

Beberapa pendanaan alternatif telah dilakukanBeberapa pendanaan alternatif telah dilakukan

seperti misalnya pendanaan dari ZISWAF yangseperti misalnya pendanaan dari ZISWAF yang

telah mencapai lebih dari Rp. 1,237 T.telah mencapai lebih dari Rp. 1,237 T.

Lingkungan strategis dalam RPJMN 2020 – 2024Lingkungan strategis dalam RPJMN 2020 – 2024

dirancang berdasarkan visi Indonesia 2045,dirancang berdasarkan visi Indonesia 2045,

Sustainable Development Goals (SDGs), RPJPNSustainable Development Goals (SDGs), RPJPN

2005-2024, kerangka infrastruktur 2020-2024.2005-2024, kerangka infrastruktur 2020-2024.

Uraian tersebut dijelaskan pada bagian selanjutnya.Uraian tersebut dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Lingkungan StrategisLingkungan Strategis

Visi Indonesia 2045Visi Indonesia 2045

Menjelang 100 tahun kemerdekaan IndonesiaMenjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia

pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan menjadipada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi

negara berpendapatan tinggi dan merupakannegara berpendapatan tinggi dan merupakan

salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia.salah satu negara dengan PDB terbesar di dunia.

Untuk memastikan gambaran tersebut dapatUntuk memastikan gambaran tersebut dapat

terwujud, Visi Indonesia Tahun 2045 mendenisikanterwujud, Visi Indonesia Tahun 2045 mendenisikan

empat pilar pembangunan sebagai tahapan danempat pilar pembangunan sebagai tahapan dan

prasyarat yang harus dilalui oleh bangsa Indonesiaprasyarat yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia

dan terdiri dari i) Pembangunan manusia sertadan terdiri dari i) Pembangunan manusia serta

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; iii)ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; iii)

Pemerataan pembangunan; serta iv) PemantapanPemerataan pembangunan; serta iv) Pemantapan

ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Secara khusus Visi Indonesia Tahun 2045 jugaSecara khusus Visi Indonesia Tahun 2045 juga

mengidentikasi bahwa salah satu kunci untukmengidentikasi bahwa salah satu kunci untuk

mewujudkan pilar pembangunan ketiga “Pemerataanmewujudkan pilar pembangunan ketiga “Pemerataan

Pembangunan” adalah melalui “PembangunanPembangunan” adalah melalui “Pembangunan

Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi” dimanaInfrastruktur yang Merata dan Terintegrasi” dimana

pembangunan infrastruktur harus diarahkanpembangunan infrastruktur harus diarahkan

untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah baikuntuk mewujudkan konektivitas antar wilayah baik

secara sik maupun virtual, menyediakan layanansecara sik maupun virtual, menyediakan layanan

dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataandasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan

pembangunan dan sekaligus sebagai upayapembangunan dan sekaligus sebagai upaya

antisipasi bencana dan perubahan iklim. 6.3.2antisipasi bencana dan perubahan iklim. 6.3.2

Sustainable Development GoalsSustainable Development Goals
(SDGs)(SDGs)

Sebagai bagian dari pembangunan dunia, PemerintahSebagai bagian dari pembangunan dunia, Pemerintah

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuatIndonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat

dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunandalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan

Global dengan mengaitkan sebagian besar targetGlobal dengan mengaitkan sebagian besar target

dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutandan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals-SDGs) ke dalam(Sustainable Development Goals-SDGs) ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan nasional.dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PencapaianTahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada bulanTujuan Pembangunan Berkelanjutan pada bulan

Juli 2017 merupakan tonggak utama dalam upayaJuli 2017 merupakan tonggak utama dalam upaya

pemerintah untuk membawa agenda pembangunanpemerintah untuk membawa agenda pembangunan

berkelanjutan tersebut baik di tingkat nasionalberkelanjutan tersebut baik di tingkat nasional

dan daerah. Sejalan dengan upaya percepatandan daerah. Sejalan dengan upaya percepatan

pencapaian SDGs, 169 indikator yang tersebarpencapaian SDGs, 169 indikator yang tersebar

pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akanpada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan

diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencanadiintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah NasionalPembangunan Jangka Menengah Nasional

(RJPMN) Tahun 2020-2024 dimana pembangunan(RJPMN) Tahun 2020-2024 dimana pembangunan

infrastruktur akan berkontribusi langsung padainfrastruktur akan berkontribusi langsung pada

beberapa tujuan berkelanjutan antara lain seperti:beberapa tujuan berkelanjutan antara lain seperti:

i) pembangunan waduk irigasi dan jaringan irigasii) pembangunan waduk irigasi dan jaringan irigasi

yang sejalan dengan upaya Tujuan 2 “Tanpayang sejalan dengan upaya Tujuan 2 “Tanpa

Kelaparan”; ii) pengembangan sistem penyediaanKelaparan”; ii) pengembangan sistem penyediaan

air minum dan pembangunan prasarana sanitasiair minum dan pembangunan prasarana sanitasi

komunal untuk mendukung pencapaian Tujuan 6komunal untuk mendukung pencapaian Tujuan 6

“Air Bersih dan Sanitasi Layak”; iii) pembangunan“Air Bersih dan Sanitasi Layak”; iii) pembangunan

prasarana energi dan ketenagalistrikan yang akanprasarana energi dan ketenagalistrikan yang akan

memberikan dampak pada upaya pemenuhanmemberikan dampak pada upaya pemenuhan

Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau”; danTujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau”; dan

iv) pengembangan konektivitas dan transportasiiv) pengembangan konektivitas dan transportasi

nasional dalam rangka pencapaian Tujuan “Industri,nasional dalam rangka pencapaian Tujuan “Industri,

Inovasi dan Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota danInovasi dan Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan

Permukiman Yang Berkelanjutan”.Permukiman Yang Berkelanjutan”.
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RPJPN 2005-2025RPJPN 2005-2025

Sejalan dengan tahapan yang diamanatkanSejalan dengan tahapan yang diamanatkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan(RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periodeJangka Menengah Nasional (RPJMN) periode

keempat (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkankeempat (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,

dan makmur melalui percepatan pembangunan didan makmur melalui percepatan pembangunan di

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnyaberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskanstruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yangkeunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Pada periode ini struktur perekonomian diharapkanPada periode ini struktur perekonomian diharapkan

sudah semakin maju dan kokoh ditandai dengansudah semakin maju dan kokoh ditandai dengan

daya saing perekonomian yang kompetitif dandaya saing perekonomian yang kompetitif dan

berkembangnya keterpaduan antara industri,berkembangnya keterpaduan antara industri,

pertanian, kelautan dan sumber daya alam, danpertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan

sektor jasa. Kondisi berbangsa dan bernegara jugasektor jasa. Kondisi berbangsa dan bernegara juga

sudah semakin maju dan sejahtera yang didukungsudah semakin maju dan sejahtera yang didukung

terselenggaranya jaringan transportasi pos danterselenggaranya jaringan transportasi pos dan

telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yangtelematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang

menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainyamenjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya

elektrikasi perdesaan dan elektrikasi rumahelektrikasi perdesaan dan elektrikasi rumah

tangga; serta terpenuhinya kebutuhan huniantangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian

yang dilengkapi dengan prasarana dan saranayang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukungpendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung

oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjangoleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang

dan berkelanjutan, esien, dan akuntabel sehinggadan berkelanjutan, esien, dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh.terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Kerangka Infrastruktur 2020-2024Kerangka Infrastruktur 2020-2024

Dalam rangka mengintegrasikan upaya mewujudkanDalam rangka mengintegrasikan upaya mewujudkan

Visi Indonesia Tahun 2045, Tujuan PembangunanVisi Indonesia Tahun 2045, Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan dan amanat RPJPN 2005-2025,Berkelanjutan dan amanat RPJPN 2005-2025,

pembangunan infrastruktur pada periode 2020-pembangunan infrastruktur pada periode 2020-

2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama

(Infrastruktur pelayanan dasar; Infrastruktur(Infrastruktur pelayanan dasar; Infrastruktur

Ekonomi; dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopangEkonomi; dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang

dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikandengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan

serta pembangunan teknologi informasi danserta pembangunan teknologi informasi dan

komunikasi. Pembangunan infrastruktur sepertikomunikasi. Pembangunan infrastruktur seperti

peningkatan layanan jaringan on grid dan offpeningkatan layanan jaringan on grid dan off

grid untuk akses ketenagalistrikan; ketersediaangrid untuk akses ketenagalistrikan; ketersediaan

layanan telekomunikasi dan internet untuklayanan telekomunikasi dan internet untuk

fasum; serta sistem keselamatan lalu lintas yangfasum; serta sistem keselamatan lalu lintas yang

terpadu yang merupakan pelayanan dasar secaraterpadu yang merupakan pelayanan dasar secara

umum dilakukan untuk memastikan pemerataanumum dilakukan untuk memastikan pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapatpembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat

terwujud sehingga ketimpangan antar wilayahterwujud sehingga ketimpangan antar wilayah

dapat menurun secara signikan. Di sisi lain,dapat menurun secara signikan. Di sisi lain,

pembangunan infrastruktur konektivitas sepertipembangunan infrastruktur konektivitas seperti

pembangunan jalan akses dan jalur perbatasanpembangunan jalan akses dan jalur perbatasan

seperti pada Kalimantan dan Papua; penyediaanseperti pada Kalimantan dan Papua; penyediaan

pelayanan angkutan udara perintis (penumpangpelayanan angkutan udara perintis (penumpang

dan cargo) dan jembatan udara; pembangunandan cargo) dan jembatan udara; pembangunan

baru, pengembangan serta rehabilitasi bandarabaru, pengembangan serta rehabilitasi bandara

ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomiditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

dan upaya pengendalian inasi. Sementara itu,dan upaya pengendalian inasi. Sementara itu,

pengembangan TIK seperti Big Data, Internet ofpengembangan TIK seperti Big Data, Internet of

Things Things (IoT) maupun (IoT) maupun articial intelligence (AI) dapatarticial intelligence (AI) dapat

merevolusi perencanaan, pembangunan, maupunmerevolusi perencanaan, pembangunan, maupun

pemantauan kawasan perkotaan. Kemudianpemantauan kawasan perkotaan. Kemudian

dengan trend proporsi penduduk perkotaandengan trend proporsi penduduk perkotaan

yang semakin meningkat diperlukan sinkronisasiyang semakin meningkat diperlukan sinkronisasi

pengembangan perkotaan dengan berbagai sektor.pengembangan perkotaan dengan berbagai sektor.

Pembangunan infrastruktur pada periode ke empatPembangunan infrastruktur pada periode ke empat

RPJMN juga akan memberikan penekanan padaRPJMN juga akan memberikan penekanan pada

pengarusutamaan pembangunan terutama terkaitpengarusutamaan pembangunan terutama terkait

pembangunan infrastuktur yang ramah lingkunganpembangunan infrastuktur yang ramah lingkungan

(infrastruktur hijau) dan tangguh terhadap potensi(infrastruktur hijau) dan tangguh terhadap potensi

kebencanaan. Melalui kerangka pembangunankebencanaan. Melalui kerangka pembangunan

infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasionalinfrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional

menuju negara yang makmur dan sejahteramenuju negara yang makmur dan sejahtera

diharapkan dapat terwujud.diharapkan dapat terwujud.



126126 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan BerkesinambunganDan Berkesinambungan

Isu dan tantangan dalam RPJMN 2020 – 2024Isu dan tantangan dalam RPJMN 2020 – 2024

diuraikan sesuai subbidang infrastruktur yaitudiuraikan sesuai subbidang infrastruktur yaitu

infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar,infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar,

infrastruktur untuk mendukung pembangunaninfrastruktur untuk mendukung pembangunan

ekonomi dan perkotaan. Uraian subbidangekonomi dan perkotaan. Uraian subbidang

infrastruktur tersebut dijelaskan pada bagianinfrastruktur tersebut dijelaskan pada bagian

selanjutnya.selanjutnya.

Infrastruktur untuk MemenuhiInfrastruktur untuk Memenuhi
Pelayanan DasarPelayanan Dasar

Akses Perumahan dan Permukiman yangAkses Perumahan dan Permukiman yang
Layak dan Terjangkau Belum MerataLayak dan Terjangkau Belum Merata

Secara umum, terdapat tiga isu strategis umumSecara umum, terdapat tiga isu strategis umum

terkait bidang perkotaan, perumahan danterkait bidang perkotaan, perumahan dan

permukiman, yaitu rendahnya komitmen daerahpermukiman, yaitu rendahnya komitmen daerah

untuk pengembangan layanan dasar, belumuntuk pengembangan layanan dasar, belum

optimalnya implementasi kebijakan pemerintahoptimalnya implementasi kebijakan pemerintah

terkait penyediaan layanan dasar dan rendahnyaterkait penyediaan layanan dasar dan rendahnya

kapasitas penyelenggara sistem pembangunankapasitas penyelenggara sistem pembangunan

perumahan, layanan air minum dan sanitasi diperumahan, layanan air minum dan sanitasi di

daerah.daerah.

Hasil kajian dari bidang air minum dan sanitasiHasil kajian dari bidang air minum dan sanitasi

menunjukan bahwa salah satu isu utama yangmenunjukan bahwa salah satu isu utama yang

masih menghambat pembangunan sektor air minummasih menghambat pembangunan sektor air minum

dan sanitasi adalah masih rendahnya komitmendan sanitasi adalah masih rendahnya komitmen

daerah dalam pengembangan sektor air minumdaerah dalam pengembangan sektor air minum

dan sanitasi. Sebagai contoh, rendahnya komitmendan sanitasi. Sebagai contoh, rendahnya komitmen

daerah ini ditunjukan dari minimnya porsi anggarandaerah ini ditunjukan dari minimnya porsi anggaran

APBD yang dialokasikan untuk pengembanganAPBD yang dialokasikan untuk pengembangan

layanan sanitasi yaitu hanya berkisar di angka 0,46%layanan sanitasi yaitu hanya berkisar di angka 0,46%

- 6,77%. Sehingga, minimnya alokasi anggaran- 6,77%. Sehingga, minimnya alokasi anggaran

berdampak terhadap masih belum maksimalnyaberdampak terhadap masih belum maksimalnya

capaian akses air minum dan sanitasi di daerah.capaian akses air minum dan sanitasi di daerah.

Implementasi kebijakan pemerintah yang belumImplementasi kebijakan pemerintah yang belum

optimal merupakan faktor lain yang menghambatoptimal merupakan faktor lain yang menghambat

penyediaan layanan dasar. Belum terintegrasinyapenyediaan layanan dasar. Belum terintegrasinya

antara program pembangunan perumahan denganantara program pembangunan perumahan dengan

Isu dan TantanganIsu dan Tantangan
pengembangan layanan dasar seperti air minumpengembangan layanan dasar seperti air minum

dan sanitasi, sebagai contoh, menyebabkandan sanitasi, sebagai contoh, menyebabkan

kegiatan pembangunan yang dilakukan masihkegiatan pembangunan yang dilakukan masih

belum diimplementasikan secara menyeluruh.belum diimplementasikan secara menyeluruh.

Salah satu hal lain yang masih menghambatSalah satu hal lain yang masih menghambat

adalah rendahnya kapasitas penyelenggara sistemadalah rendahnya kapasitas penyelenggara sistem

perumahan, layanan air minum dan sanitasi diperumahan, layanan air minum dan sanitasi di

daerah. Sebagai contoh, rendahnya kapasitasdaerah. Sebagai contoh, rendahnya kapasitas

daereah ini dapat dilihat dari belum mampunyadaereah ini dapat dilihat dari belum mampunya

pemerintah daerah untuk memenuhi readinesspemerintah daerah untuk memenuhi readiness

criteria untuk pengembangan infrastruktur.criteria untuk pengembangan infrastruktur.

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Serta AirPengelolaan Air Tanah, Air Baku Serta Air
Minum Aman yang Berkelanjutan MasihMinum Aman yang Berkelanjutan Masih
TerbatasTerbatas

Penyediaan air minum menghadapi berbagaiPenyediaan air minum menghadapi berbagai

tantangan, baik dari sisi tingkat layanan, maupuntantangan, baik dari sisi tingkat layanan, maupun

dari kinerja pengelolaan sistem. Sampai saat ini,dari kinerja pengelolaan sistem. Sampai saat ini,

kemampuan PDAM dalam penyediaan air minumkemampuan PDAM dalam penyediaan air minum

dihadapkan pada rendahnya kinerja badan usahadihadapkan pada rendahnya kinerja badan usaha

tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan persentasetersebut. Hal ini ditunjukkan dengan persentase

PDAM yang termasuk dalam kategori sehat hanyaPDAM yang termasuk dalam kategori sehat hanya

mencapai 59,6%. Selain itu, PDAM masih terkendalamencapai 59,6%. Selain itu, PDAM masih terkendala

dengan sistem pengelolaan aset yang belumdengan sistem pengelolaan aset yang belum

memadai. Hal ini mengakibatkan masih tingginyamemadai. Hal ini mengakibatkan masih tingginya

tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW)tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW)

yaitu sebesar 33%. Integrasi antara penyediaanyaitu sebesar 33%. Integrasi antara penyediaan

air baku dan sistem penyediaan air minum jugaair baku dan sistem penyediaan air minum juga

belum optimal, dimana Idle capacity dari unitbelum optimal, dimana Idle capacity dari unit

produksi ke unit distribusi masih sebesar 38 mproduksi ke unit distribusi masih sebesar 38 m33 /  / 

detik. Disamping itu, idle detik. Disamping itu, idle capacity dari unit distribusicapacity dari unit distribusi

menuju sambungan rumah tangga masih sebesarmenuju sambungan rumah tangga masih sebesar

57 m57 m33 /detik. /detik.

Isu strategis dalam penyediaan air minum padaIsu strategis dalam penyediaan air minum pada

RPJMN 2020-2024 antara lain, pemenuhanRPJMN 2020-2024 antara lain, pemenuhan

desit penyediaan air baku, peningkatan kinerjadesit penyediaan air baku, peningkatan kinerja

penyediaan air minum, peningkatan investasipenyediaan air minum, peningkatan investasi

penyediaan air minum melalui peran serta swasta,penyediaan air minum melalui peran serta swasta,

pengelolaan kualitas air, serta pengendalian ekstrasipengelolaan kualitas air, serta pengendalian ekstrasi

air tanah. Desit air baku untuk domestik danair tanah. Desit air baku untuk domestik dan

industri diperkirakan mencapai 90 mindustri diperkirakan mencapai 90 m33 /detik  /detik padapada
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tahun 2024. Tingkat ekstrasi air tanah juga perlutahun 2024. Tingkat ekstrasi air tanah juga perlu

dikendalikan sejalan dengan upaya penyediaandikendalikan sejalan dengan upaya penyediaan

air minum melalui sumber air permukaan. Investasiair minum melalui sumber air permukaan. Investasi

infrastruktur untuk penyediaan air baku akan terusinfrastruktur untuk penyediaan air baku akan terus

ditingkatkan melalui skema kerjasama pemerintahditingkatkan melalui skema kerjasama pemerintah

dan swasta. Disamping itu, upaya esiensidan swasta. Disamping itu, upaya esiensi

penggunaan air juga perlu di tingkatkan, antara lainpenggunaan air juga perlu di tingkatkan, antara lain

melalui penerapan prinsip pemanfaatan kembalimelalui penerapan prinsip pemanfaatan kembali

air (water reuse and recycle) serta pemanenan airair (water reuse and recycle) serta pemanenan air

(water harvesting). Pemanfaatan air secara efektif(water harvesting). Pemanfaatan air secara efektif

juga perlu didukung oleh penerapan teknologi, baikjuga perlu didukung oleh penerapan teknologi, baik

dari sisi pengendalian volume air maupun integrasidari sisi pengendalian volume air maupun integrasi

pemanfaatan air dari berbagai sumber (conjunctivepemanfaatan air dari berbagai sumber (conjunctive

use).use).

Pembangunan Keselamatan TransportasiPembangunan Keselamatan Transportasi
Belum Menjadi PrioritasBelum Menjadi Prioritas

Keamanan dan keselamatan merupakan salah satuKeamanan dan keselamatan merupakan salah satu

prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Salahprinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Salah

satu bentuk tanggung jawab negara terhadapsatu bentuk tanggung jawab negara terhadap

warganya adalah mengamankan dan menyelamatkanwarganya adalah mengamankan dan menyelamatkan

jiwa manusia. Salah satu pelaksanaan pelindunganjiwa manusia. Salah satu pelaksanaan pelindungan

warga negara tersebut adalah melakukan kegiatanwarga negara tersebut adalah melakukan kegiatan

Pencarian dan Pertolongan serta meningkatkanPencarian dan Pertolongan serta meningkatkan

jaminan keselamatan dalam penyelenggaraanjaminan keselamatan dalam penyelenggaraan

moda transportasi jalan, kereta api, pelayaran, danmoda transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan

penerbangan. Selain itu, dari sisi keselamatan,penerbangan. Selain itu, dari sisi keselamatan,

kondisi keselamatan jalan di Indonesia secarakondisi keselamatan jalan di Indonesia secara

umum 3-4 orang meninggal setiap jamnya akibatumum 3-4 orang meninggal setiap jamnya akibat

kecelakaan lalu lintas jalan, dimana peluang korbankecelakaan lalu lintas jalan, dimana peluang korban

meninggal yaitu 1 per 3 kejadian kecelakaan danmeninggal yaitu 1 per 3 kejadian kecelakaan dan

1 per 5 korban kecelakaan. Karakteristik inilah1 per 5 korban kecelakaan. Karakteristik inilah

yang menjadikan keamanan dan keselamatanyang menjadikan keamanan dan keselamatan

transportasi sebagai bagian penting dalam sistemtransportasi sebagai bagian penting dalam sistem

transportasi nasional untuk memberikan rasa amantransportasi nasional untuk memberikan rasa aman

dan nyaman dalam menggunakan moda-modadan nyaman dalam menggunakan moda-moda

transportasi.transportasi.

Dalam perumusan arah kebijakan pembangunanDalam perumusan arah kebijakan pembangunan

transportasi yang tertuang dalam RPJMN 2020-transportasi yang tertuang dalam RPJMN 2020-

2024 menghadapi beberapa isu strategis. Isu2024 menghadapi beberapa isu strategis. Isu

strategis yang menjadi bahan pertimbangan padastrategis yang menjadi bahan pertimbangan pada

periode perencanaan lima tahun kedepan masihperiode perencanaan lima tahun kedepan masih

cukup komprehensif mencakup semua aspek, mulaicukup komprehensif mencakup semua aspek, mulai

dari pembangunan dan pengembangan saranadari pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana, kinerja pelayanan penerbangan,dan prasarana, kinerja pelayanan penerbangan,

regulasi dan kebijakan, kelembagaan, sumber dayaregulasi dan kebijakan, kelembagaan, sumber daya

manusia, teknologi dan informasi sampai padamanusia, teknologi dan informasi sampai pada

aspek pendanaan.aspek pendanaan.

Isu strategis dalam pembangunan danIsu strategis dalam pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana keamananpengembangan sarana dan prasarana keamanan

dan keselamatan adalah pada upaya peningkatandan keselamatan adalah pada upaya peningkatan

kapasitas SDM dan kelembagaan serta memperkuatkapasitas SDM dan kelembagaan serta memperkuat

regulasi pengawasan operasional moda transportasiregulasi pengawasan operasional moda transportasi

darat, laut dan udara.darat, laut dan udara.

Ketahanan Kebencanaan InfrastrukturKetahanan Kebencanaan Infrastruktur
Masih RendahMasih Rendah

Kerentanan terhadap bencana masih cukup tinggiKerentanan terhadap bencana masih cukup tinggi

di wilayah Indonesia, terutama terhadap bencanadi wilayah Indonesia, terutama terhadap bencana

banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapi.banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapi.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) NasionalIndeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional

masih sebesar 137,5 dari target awal sebesar 132,8masih sebesar 137,5 dari target awal sebesar 132,8

pada tahun 2018. Kerugian nansial Indonesiapada tahun 2018. Kerugian nansial Indonesia

akibat bencana alam pada 5 tahun terakhir iniakibat bencana alam pada 5 tahun terakhir ini

sebesar 12,58 miliar USD per tahun. Perkotaan dansebesar 12,58 miliar USD per tahun. Perkotaan dan

kawasan strategis ekonomi lainnya juga dibangunkawasan strategis ekonomi lainnya juga dibangun

pada zona rentan/bahaya cukup tinggi.pada zona rentan/bahaya cukup tinggi.

Isu strategis peningkatan ketahanan terhadapIsu strategis peningkatan ketahanan terhadap

bencana pada RPJMN 2020-2024 antara lain,bencana pada RPJMN 2020-2024 antara lain,

peningkatan kapasitas pencegahan bencana,peningkatan kapasitas pencegahan bencana,

ketangguhan infrastruktur terhadap bencana,ketangguhan infrastruktur terhadap bencana,

penyediaan sistem peringatan dini (early warningpenyediaan sistem peringatan dini (early warning

system), serta kesiagaan masyarakat dalamsystem), serta kesiagaan masyarakat dalam

menghadapi bencana.menghadapi bencana.

Selain kerentanan terhadap bencana alam,Selain kerentanan terhadap bencana alam,

Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnyaIndonesia juga dihadapkan pada meningkatnya

risiko bencana lingkungan. Proses pemulihanrisiko bencana lingkungan. Proses pemulihan

kondisi sungai memperlukan waktu yang cukupkondisi sungai memperlukan waktu yang cukup

lama dan sangat bergantung pada pemulihanlama dan sangat bergantung pada pemulihan

kondisi catchment area. Kinerja rehabilitasi hutankondisi catchment area. Kinerja rehabilitasi hutan

dan lahan masih cukup rendah dimana hanya seluasdan lahan masih cukup rendah dimana hanya seluas
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1,5 juta Ha yang dapat direhabilitasi dari target1,5 juta Ha yang dapat direhabilitasi dari target

5,5 juta Ha. Selain itu, upaya mempertahankan5,5 juta Ha. Selain itu, upaya mempertahankan

kondisi untuk Kawasan konvervasi belum berjalankondisi untuk Kawasan konvervasi belum berjalan

dengan baik, ditunjukkan dengan baru 11 kawasandengan baik, ditunjukkan dengan baru 11 kawasan

yang memenuhi standard dari total 134 kawasanyang memenuhi standard dari total 134 kawasan

konservasi. Upaya pemulihan 26 DAS prioritaskonservasi. Upaya pemulihan 26 DAS prioritas

dan 15 danau prioritas juga berlangsung lambat,dan 15 danau prioritas juga berlangsung lambat,

ditunjukkan dengan masih rendahnya kondisiditunjukkan dengan masih rendahnya kondisi

kualitas air danau.kualitas air danau.

Isu strategis dalam pengelolaan infrastruktur hijauIsu strategis dalam pengelolaan infrastruktur hijau

(green infrastructure) antara lain, restorasi dan(green infrastructure) antara lain, restorasi dan

konservasi catchment area pada DAS prioritas,konservasi catchment area pada DAS prioritas,

pemulihan kondisi 15 danau prioritas, dan upayapemulihan kondisi 15 danau prioritas, dan upaya

pengelolaan rawa dan gambut secara berkelanjutan.pengelolaan rawa dan gambut secara berkelanjutan.

Disamping itu, kebijakan pengelolaan danDisamping itu, kebijakan pengelolaan dan

pengembangan rawa terpadu perlu dikembangkanpengembangan rawa terpadu perlu dikembangkan

untuk menghindari kerusakan rawa akibat praktikuntuk menghindari kerusakan rawa akibat praktik

pembukaan lahan yang tidak terkendali.pembukaan lahan yang tidak terkendali.

Pengendalian kerusakan lingkungan yang sejalanPengendalian kerusakan lingkungan yang sejalan

dengan perkembangan perkotaan di kawasandengan perkembangan perkotaan di kawasan

pesisir sulit dilaksanakan terutama, di sepanjangpesisir sulit dilaksanakan terutama, di sepanjang

Pantai Utara Pulau Jawa. Saat ini, beberapa wilayahPantai Utara Pulau Jawa. Saat ini, beberapa wilayah

pesisir utara Jawa mengalami land subsidence yangpesisir utara Jawa mengalami land subsidence yang

cukup tinggi mencapai 1-15 cm per tahun, terutamacukup tinggi mencapai 1-15 cm per tahun, terutama

di DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang.di DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang.

Terbatasnya pasokan air baku perkotaan sertaTerbatasnya pasokan air baku perkotaan serta

pengembangan kawasan kota pesisir secara tidakpengembangan kawasan kota pesisir secara tidak

terkendali menjadi penyebab utama degradasiterkendali menjadi penyebab utama degradasi

kawasan pesisir pintura. Kualitas lingkungan pesisirkawasan pesisir pintura. Kualitas lingkungan pesisir

perkotaan juga sangat rendah akibat keterbatasanperkotaan juga sangat rendah akibat keterbatasan

prasarana pengelola limbah padat dan sampahprasarana pengelola limbah padat dan sampah

perkotaan.perkotaan.

Isu strategis dalam pengelolaan lingkunganIsu strategis dalam pengelolaan lingkungan

perkotaan di kawasan pesisir utara Pulau Jawaperkotaan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa

antara lain, keterpaduan antara upaya pengendalianantara lain, keterpaduan antara upaya pengendalian

bencana dan pengembangan kawasan perkotaanbencana dan pengembangan kawasan perkotaan

secara terpadu, penyediaan prasarana air minumsecara terpadu, penyediaan prasarana air minum

dan pengelolaan kualitas air, serta pemulihandan pengelolaan kualitas air, serta pemulihan

kondisi pesisir Pulau Jawa dari pencemaran dankondisi pesisir Pulau Jawa dari pencemaran dan

pemanfaatan lahan secara tidak terkendali.pemanfaatan lahan secara tidak terkendali.

Waduk Multipurpose dan ModernisasiWaduk Multipurpose dan Modernisasi
IrigasiIrigasi

Peningkatan kapasitas tampungan air melaluiPeningkatan kapasitas tampungan air melalui

pembangunan bendungan dan embungpembangunan bendungan dan embung

dihadapkan pada kendala pembebasan lahan dandihadapkan pada kendala pembebasan lahan dan

penangan dampak sosial. Kapasitas tampunganpenangan dampak sosial. Kapasitas tampungan

air baru mencapai 14,11 miliar mair baru mencapai 14,11 miliar m 33  dari target 19  dari target 19

miliar m3. Beberapa bendungan eksisting jugamiliar m3. Beberapa bendungan eksisting juga

telah memasuki kategori high risk dan penurunantelah memasuki kategori high risk dan penurunan

fungsi akibat tingginya tingkat sedimentasi dan usiafungsi akibat tingginya tingkat sedimentasi dan usia

bendungan yang semakin tua. Rata-rata penurunanbendungan yang semakin tua. Rata-rata penurunan

volume tampungan seluruh bendungan sebesarvolume tampungan seluruh bendungan sebesar

19% akibat sedimentasi, dimana penurunan di19% akibat sedimentasi, dimana penurunan di

Pulau Jawa sebesar 31%. Selain itu, pemanfaatanPulau Jawa sebesar 31%. Selain itu, pemanfaatan

bendungan eksisting multi-guna sebagai sumberbendungan eksisting multi-guna sebagai sumber

energi listrik masih sangat rendah yaitu sekitar 28%.energi listrik masih sangat rendah yaitu sekitar 28%.

Pengelolaan bendungan eksisting juga dihadapkanPengelolaan bendungan eksisting juga dihadapkan

pada masalah tingkat keamanan dan kinerjapada masalah tingkat keamanan dan kinerja

pengelolaan bendungan yang masih rendah. Daripengelolaan bendungan yang masih rendah. Dari

192 bendungan yang dikelola oleh Kementerian192 bendungan yang dikelola oleh Kementerian

PUPR baru sekitar 7% yang memiliki ijin operasi.PUPR baru sekitar 7% yang memiliki ijin operasi.

Isu strategis dalam pengembangan waduk multi-Isu strategis dalam pengembangan waduk multi-

guna dalam RPJMN 2020-2024 antara lain,guna dalam RPJMN 2020-2024 antara lain,

penyelesaian waduk yang telah dibangun dalampenyelesaian waduk yang telah dibangun dalam

RPJMN sebelumnya, peningkatan kapasitasRPJMN sebelumnya, peningkatan kapasitas

tampung dan fungsi dari waduk, peningkatan kinerjatampung dan fungsi dari waduk, peningkatan kinerja

dan keamanan bendungan, serta optimalisasidan keamanan bendungan, serta optimalisasi

pemanfataan potensi bendungan multi-guna.pemanfataan potensi bendungan multi-guna.

Pengelolaan SDA untuk ketahanan pangan danPengelolaan SDA untuk ketahanan pangan dan

nutrisi dihadapkan pada kendala rendahnya kinerjanutrisi dihadapkan pada kendala rendahnya kinerja

operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Produksioperasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Produksi

padi di Pulau Jawa sebesar 40% dari total produksipadi di Pulau Jawa sebesar 40% dari total produksi

nasional mengalami kendala ahli fungsi lahan dannasional mengalami kendala ahli fungsi lahan dan

desit air irigasi akibat peningkatan kebutuhandesit air irigasi akibat peningkatan kebutuhan

air perkotaan dan industri. Upaya penyediaanair perkotaan dan industri. Upaya penyediaan

infrastrukinfrastruktur irigasi juga masih belum sejalan dengantur irigasi juga masih belum sejalan dengan

kebijakan pengembangan lahan pertanian baru.kebijakan pengembangan lahan pertanian baru.

Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutamaKinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama

pada daerah irigasi yang merupakan kewenanganpada daerah irigasi yang merupakan kewenangan

daerah. Sebagaian besar sistem irigasi belumdaerah. Sebagaian besar sistem irigasi belum
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didukung dengan keandalan pasokan air, dimanadidukung dengan keandalan pasokan air, dimana

baru sekitar 12,5% sistem irigasi yang dilayani olehbaru sekitar 12,5% sistem irigasi yang dilayani oleh

waduk.waduk.

Isu strategis peningkatan ketahanan air untukIsu strategis peningkatan ketahanan air untuk

pangan dan nutrisi pada RPJMN 2020-2024 antarapangan dan nutrisi pada RPJMN 2020-2024 antara

lain, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaanlain, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan

melalui modernisasi sistem irigasi, pemanfaatanmelalui modernisasi sistem irigasi, pemanfaatan

sistem irigasi untuk produk pertanian selainsistem irigasi untuk produk pertanian selain

pangan, sinkronisasi pembangunan irigasi barupangan, sinkronisasi pembangunan irigasi baru

dan pembukaan lahan pertanian, serta peningkatandan pembukaan lahan pertanian, serta peningkatan

esiensi sistem irigasi melalui penerapan teknologi.esiensi sistem irigasi melalui penerapan teknologi.

Aksesibilitas Daerah Tertinggal MasihAksesibilitas Daerah Tertinggal Masih
RendahRendah

Bagi Negara kepulauan seperti Indonesia, transportasiBagi Negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi

memiliki peran signikan dalam menunjangmemiliki peran signikan dalam menunjang

produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataanproduktivitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pembangunan di kawasan. Isu penting terkaitpembangunan di kawasan. Isu penting terkait

pemerataan pembangunan yaitu adanya disparitaspemerataan pembangunan yaitu adanya disparitas

antar kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasanantar kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan

timur Indonesia (KTI). Produktivitas dan pertumbuhantimur Indonesia (KTI). Produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi selama ini didominasi di Pulau Jawa.ekonomi selama ini didominasi di Pulau Jawa.

Sehingga, untuk mencapai pemerataan pembangunan,Sehingga, untuk mencapai pemerataan pembangunan,

dibutuhkan sistem transportasi yang menunjangdibutuhkan sistem transportasi yang menunjang

konektivitas dan aksesibiltas ke seluruh pelosok negeri,konektivitas dan aksesibiltas ke seluruh pelosok negeri,

termasuk daerah tertinggal dan terpencil.termasuk daerah tertinggal dan terpencil.

Pertumbuhan, produktiviPertumbuhan, produktivitas, serta daya saing daerahtas, serta daya saing daerah

salah satunya bergantung pada kemudahan aksessalah satunya bergantung pada kemudahan akses

ke pasar, yang didukung oleh sistem transportasike pasar, yang didukung oleh sistem transportasi

dan logistik yang mumpuni. Di daerah tertinggal,dan logistik yang mumpuni. Di daerah tertinggal,

terdepan, dan terluar terdapat isu aksesibilitas yangterdepan, dan terluar terdapat isu aksesibilitas yang

masih rendah, yaitu belum tersambungnya jaringanmasih rendah, yaitu belum tersambungnya jaringan

sistem transportasi dan belum memadainya jaringansistem transportasi dan belum memadainya jaringan

jalan perbatasan, seperti yang terjadi di perbatasanjalan perbatasan, seperti yang terjadi di perbatasan

Papua dan Kalimantan serta kualitas jalan daerahPapua dan Kalimantan serta kualitas jalan daerah

masih rendah sehingga menyebabkan hambatanmasih rendah sehingga menyebabkan hambatan

pada akses mobilitas barang dan jasa ke daerahpada akses mobilitas barang dan jasa ke daerah

tertinggal, terdepan, dan terluar.tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pemerataan pembangunan berbasis pengembanganPemerataan pembangunan berbasis pengembangan

wilayah merupakan konsep penting wilayah merupakan konsep penting untuk menurunkanuntuk menurunkan

disparitas antar kawasan. Hal ini didukung dengandisparitas antar kawasan. Hal ini didukung dengan

adanya keterhubungan kawasan tertinggal denganadanya keterhubungan kawasan tertinggal dengan

kawasan sekitar yang lebih maju. Dengan adanyakawasan sekitar yang lebih maju. Dengan adanya

keterhubungan ini, maka diharapkan multiplier effectketerhubungan ini, maka diharapkan multiplier effect

dapat dirasakan oleh daerah tertinggal dengandapat dirasakan oleh daerah tertinggal dengan

terjadinya peningkatan akses pasar, pertumbuhanterjadinya peningkatan akses pasar, pertumbuhan

ekonomi, dan penurunan ketimpangan wilayah.ekonomi, dan penurunan ketimpangan wilayah.

Namun, akses dari daerah tertinggal, terdepan, danNamun, akses dari daerah tertinggal, terdepan, dan

terluar menuju kawasan pusat pertumbuhan, sepertiterluar menuju kawasan pusat pertumbuhan, seperti

kawasan strategis, pusat kegiatan, maupun simpul-kawasan strategis, pusat kegiatan, maupun simpul-

simpul transportasi belum cukup memadai.simpul transportasi belum cukup memadai.

Dukungan sarana dan prasarana transportasi keDukungan sarana dan prasarana transportasi ke

daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, sertadaerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta

ketersediaan layanan transportasi perintis masihketersediaan layanan transportasi perintis masih

terbatas, sehingga kelancaran angkutan logistikterbatas, sehingga kelancaran angkutan logistik

pun menjadi terhambat. Ketersediaan layananpun menjadi terhambat. Ketersediaan layanan

transportasi yang meliputi moda jalan, kereta api,transportasi yang meliputi moda jalan, kereta api,

pelayaran, penerbangan menuju daerah terpencilpelayaran, penerbangan menuju daerah terpencil

masih terbatas dan belum memadai. Sehinggamasih terbatas dan belum memadai. Sehingga

dibutuhkan penyelenggaraan transportasi yangdibutuhkan penyelenggaraan transportasi yang

secara teratur dan rutin serta biaya yang terjangkau.secara teratur dan rutin serta biaya yang terjangkau.

Selama ini, layanan transportasi perintis belumSelama ini, layanan transportasi perintis belum

optimal, sehingga pasokan logistik di daerah pelosokoptimal, sehingga pasokan logistik di daerah pelosok

masih rendah. Selain itu, cakupan dan keterpaduanmasih rendah. Selain itu, cakupan dan keterpaduan

moda untuk dapat saling melengkapi antar layananmoda untuk dapat saling melengkapi antar layanan

perintis pun masih belum terpenuhi. Hal ini diperburukperintis pun masih belum terpenuhi. Hal ini diperburuk

dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sertadengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta

operator dalam pelayanan transpotasi perintis.operator dalam pelayanan transpotasi perintis.

Oleh karena itu diperlukan kesinambungan danOleh karena itu diperlukan kesinambungan dan

peningkatan dan pengembangan penyelenggaraanpeningkatan dan pengembangan penyelenggaraan

transportasi perintis yang terpadu bersifattransportasi perintis yang terpadu bersifat

antarmoda dan multimoda serta saling melengkapiantarmoda dan multimoda serta saling melengkapi

dan berfungsi efektif memenuhi kebutuhan didan berfungsi efektif memenuhi kebutuhan di

wilayah tersebut. Keterpaduan transportasi perintiswilayah tersebut. Keterpaduan transportasi perintis

dapat mendukung mobilitas barang dan jasa yangdapat mendukung mobilitas barang dan jasa yang

lebih cepat dan esien ke daerah-daerah yang sulitlebih cepat dan esien ke daerah-daerah yang sulit

terjangkau.terjangkau.

Melihat dari kondisi geogras, daerah tertinggal,Melihat dari kondisi geogras, daerah tertinggal,

terdepan, dan terluar memiliki karakteristiknyaterdepan, dan terluar memiliki karakteristiknya

sendiri, yang sebagian besar berupa pegunungan,sendiri, yang sebagian besar berupa pegunungan,

kepulauan, daratan, dan sungai. Pengembangankepulauan, daratan, dan sungai. Pengembangan
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sistem transportasi di daerah dengan kondisisistem transportasi di daerah dengan kondisi

geogras seperti ini merupakan suatu tantangan.geogras seperti ini merupakan suatu tantangan.

Salah satu isu penting pengembangan transportasiSalah satu isu penting pengembangan transportasi

di daerah terpencil yaitu belum optimalnyadi daerah terpencil yaitu belum optimalnya

ketepatan pengembangan aksesibilitas transportasiketepatan pengembangan aksesibilitas transportasi

yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan diyang sesuai dengan karakteristik kewilayahan di

daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Oleh sebabdaerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Oleh sebab

itu, untuk mencapai aksesibilitas di daerah pelosok,itu, untuk mencapai aksesibilitas di daerah pelosok,

pengembangan sistem transportasi dan pemilihanpengembangan sistem transportasi dan pemilihan

moda harus melihat kepada kondisi geograsmoda harus melihat kepada kondisi geogras

daerah.daerah.

Elektrifkasi Masih Belum MerataElektrifkasi Masih Belum Merata

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan terpenuhinyaRPJPN 2005-2025 mengamanatkan terpenuhinya

pasokan tenaga listrik yang handal dan esienpasokan tenaga listrik yang handal dan esien

sesuai kebutuhan serta peningkatan aksessesuai kebutuhan serta peningkatan akses

pelayanan energi yang merata. Selain itu dalampelayanan energi yang merata. Selain itu dalam

RPJMN 2015-2019 mencantumkan target dariRPJMN 2015-2019 mencantumkan target dari

indikator penting dalam ketenagalistrikan yaituindikator penting dalam ketenagalistrikan yaitu

rasio elektrikasi sebesar 96,6% dan ditargetkanrasio elektrikasi sebesar 96,6% dan ditargetkan

peningkatan konsumsi listrik perkapita mencapaipeningkatan konsumsi listrik perkapita mencapai

1.200 kWh.1.200 kWh.

Isu strategis yang diangkat untuk sektorIsu strategis yang diangkat untuk sektor

ketenagaslistrikan antara lain adalah: (1) masihketenagaslistrikan antara lain adalah: (1) masih

adanya 2,87% rumah tangga di Indonesia yangadanya 2,87% rumah tangga di Indonesia yang

belum menikmati listrik. Hal ini mengakibatkanbelum menikmati listrik. Hal ini mengakibatkan

belum meratanya akses terhadap kelistrikan yangbelum meratanya akses terhadap kelistrikan yang

akan memberikan hambatan pada taraf hidupakan memberikan hambatan pada taraf hidup

masyarakat di wilayah tersebut; (2) konsumsi listrikmasyarakat di wilayah tersebut; (2) konsumsi listrik

perkapita masih rendah, masih 1048 kWh, masihperkapita masih rendah, masih 1048 kWh, masih

diperlukan kerja keras untuk bisa mencapai targetdiperlukan kerja keras untuk bisa mencapai target

sesuai SDG; (3) masih rendahnya keandalan aksessesuai SDG; (3) masih rendahnya keandalan akses

listrik, hal ini terlihat dari angka SAIDI dimana padalistrik, hal ini terlihat dari angka SAIDI dimana pada

tahun 2017 yang mencapai 19 jam/pelanggan dantahun 2017 yang mencapai 19 jam/pelanggan dan

SAIFI 13 kali/pelanggan dan; (4) mekanisme subsidiSAIFI 13 kali/pelanggan dan; (4) mekanisme subsidi

yang selama ini masih belum tepat sasaran.yang selama ini masih belum tepat sasaran.

Pemanfaatan Energi Masih Belum MerataPemanfaatan Energi Masih Belum Merata

Adanya akses pada energi bersih merupakanAdanya akses pada energi bersih merupakan

salah satu tuntutan bagi negara-negara di dunia,salah satu tuntutan bagi negara-negara di dunia,

terutama agar pemanasan global dapat ditekan.terutama agar pemanasan global dapat ditekan.

Penggunaan energi bersih kini juga sudah menjadiPenggunaan energi bersih kini juga sudah menjadi

tren. Namun demikian tidak semua warga Indonesiatren. Namun demikian tidak semua warga Indonesia

memiliki akses bahan bakar memasak yang bersih,memiliki akses bahan bakar memasak yang bersih,

salah satunya untuk memasak. Tak sampai 10salah satunya untuk memasak. Tak sampai 10

tahun ke belakang, sebagian penduduk Indonesiatahun ke belakang, sebagian penduduk Indonesia

masih menggunakan bahan bakar memasak yangmasih menggunakan bahan bakar memasak yang

kurang bersih seperti kayu bakar dan minyak tanahkurang bersih seperti kayu bakar dan minyak tanah

untuk memasak. Pada tahun 2009 pemerintah telahuntuk memasak. Pada tahun 2009 pemerintah telah

menyelenggarakan program konversi minyak tanahmenyelenggarakan program konversi minyak tanah

ke bahan bakar gas. Namun demikian impor LPGke bahan bakar gas. Namun demikian impor LPG

untuk rumah tangga di Indonesia sebesar 75% dinilaiuntuk rumah tangga di Indonesia sebesar 75% dinilai

masih tinggi. Hal lain yang masih menjadi isu adalahmasih tinggi. Hal lain yang masih menjadi isu adalah

subsidi LPG rentan tidak tepat sasaran dikarenakansubsidi LPG rentan tidak tepat sasaran dikarenakan

sampai saat ini pembarian subsidi masih diberikansampai saat ini pembarian subsidi masih diberikan

kepada barang. Dalam konsepnya, LPG 3 kilokepada barang. Dalam konsepnya, LPG 3 kilo

bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat miskin,bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat miskin,

usaha kecil dan mikro. Namun hal yang terjadi diusaha kecil dan mikro. Namun hal yang terjadi di

lapangan LPG 3 kilo digunakan tidak hanya terbataslapangan LPG 3 kilo digunakan tidak hanya terbatas

bagi kelompok di atas, sehingga mekanisme subsidibagi kelompok di atas, sehingga mekanisme subsidi

tertutup sampai pada penerima (targeted) sangattertutup sampai pada penerima (targeted) sangat

diperlukan.diperlukan.

TTeknologi Informasi dan eknologi Informasi dan KomunikasiKomunikasi

Kebutuhan akan TIK hingga saat ini menjadiKebutuhan akan TIK hingga saat ini menjadi

perhatian pemerintah mengingat kebutuhan aksesperhatian pemerintah mengingat kebutuhan akses

informasi yang memadai menjadi kebutuhaninformasi yang memadai menjadi kebutuhan

dalam pemerataan pembangunan. Salah satudalam pemerataan pembangunan. Salah satu

tantangan yang menjadi perhatiaan adalahtantangan yang menjadi perhatiaan adalah

masih banyaknya desa yang tidak terlayani aksesmasih banyaknya desa yang tidak terlayani akses

telekomunikasi dan internet yaitu sebanyak 4.474telekomunikasi dan internet yaitu sebanyak 4.474

desa. Ketidaktersediaan akses telekomunikasidesa. Ketidaktersediaan akses telekomunikasi

dan internet di daerah berpopulasi dapatdan internet di daerah berpopulasi dapat

menghambat pembangunan secara keseluruhan.menghambat pembangunan secara keseluruhan.

Akses telekomunikasi dan internet menjadi saranaAkses telekomunikasi dan internet menjadi sarana

penyampaian informasi yang efektif sehinggapenyampaian informasi yang efektif sehingga

dengan adanya layanan telekomunkasi, prosesdengan adanya layanan telekomunkasi, proses

sosialisasi pembangunan ataupun penyelesaiansosialisasi pembangunan ataupun penyelesaian

permasalahan di suatu daerah menjadi leboh cepat.permasalahan di suatu daerah menjadi leboh cepat.

Ketersediaan layanan internet di fasilitas layananKetersediaan layanan internet di fasilitas layanan

masyarakat menjadi pendorong efektivitas layananmasyarakat menjadi pendorong efektivitas layanan

yang diberikan. Hal ini menjadi perhatian pemerintahyang diberikan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah

untuk menyediakan akses internet di layananuntuk menyediakan akses internet di layanan

kesehatan. Saat ini 42% rumah sakit dan 62,7%kesehatan. Saat ini 42% rumah sakit dan 62,7%

puskemas masih belum terlayani akses internet.puskemas masih belum terlayani akses internet.
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Akses internet dalam fasilitas kesehatan dapatAkses internet dalam fasilitas kesehatan dapat

mendukung layanan pasien yang lebih efektif melaluimendukung layanan pasien yang lebih efektif melalui

telemedicine sekaligus mendukung adminstrasitelemedicine sekaligus mendukung adminstrasi

dan operasional pada fasilitas kesehatan tersebutdan operasional pada fasilitas kesehatan tersebut

sehingga berjalan dengan lancar.sehingga berjalan dengan lancar.

Di sektor pendidikan TIK khususnya akses internetDi sektor pendidikan TIK khususnya akses internet

juga telah menjadi salah satu kebutuhan untukjuga telah menjadi salah satu kebutuhan untuk

mewujudkan terselenggaranya proses pendidikanmewujudkan terselenggaranya proses pendidikan

yang berkualitas dan efektif. Saat ini masihyang berkualitas dan efektif. Saat ini masih

terdapat 17% SMA dan 13% SMK masih belumterdapat 17% SMA dan 13% SMK masih belum

terfasilitasi akses internet. Tidak adanya aksesterfasilitasi akses internet. Tidak adanya akses

internet berpotensi menggangu efektivitas prosesinternet berpotensi menggangu efektivitas proses

pembelajaran seperti tidak dapat terselenggaranyapembelajaran seperti tidak dapat terselenggaranya

ujian berbasis komputer hingga keterbatasan guruujian berbasis komputer hingga keterbatasan guru

dalam mengakses bahan ajar yang tersedia didalam mengakses bahan ajar yang tersedia di

internet.internet.

Infrastruktur untuk MendukungInfrastruktur untuk Mendukung
Pembangunan EkonomiPembangunan Ekonomi

Konektivitas Transportasi LautKonektivitas Transportasi Laut

Pembangunan konektivitas transportasi lautPembangunan konektivitas transportasi laut

merupakan sektor penting dalam pembangunanmerupakan sektor penting dalam pembangunan

Indonesia sebagai negara maritim kepulauan,Indonesia sebagai negara maritim kepulauan,

salah satunya dengan menerapkan konsep Tolsalah satunya dengan menerapkan konsep Tol

Laut. Konektivitas Tol Laut harus dilaksanakanLaut. Konektivitas Tol Laut harus dilaksanakan

secara konsisten tidak hanya sebagai konsepsecara konsisten tidak hanya sebagai konsep

transportasi tetapi lebih penting sebagai konseptransportasi tetapi lebih penting sebagai konsep

dan perencanaan ekonomi regional. Tol lautdan perencanaan ekonomi regional. Tol laut

merupakan bagian integral dari perubahan besarmerupakan bagian integral dari perubahan besar

reorientasi pembangunan dari daratan ke laut danreorientasi pembangunan dari daratan ke laut dan

telah memberikan kontribusi signikan terhadaptelah memberikan kontribusi signikan terhadap

pembangunan daerah terutama di wilayah timurpembangunan daerah terutama di wilayah timur

dalam rangka mengurangi kesenjangan sosialdalam rangka mengurangi kesenjangan sosial

dan disparitas harga. Tol laut merupakan jalurdan disparitas harga. Tol laut merupakan jalur

transportasi dan konektivitas yang menghubungkantransportasi dan konektivitas yang menghubungkan

wilayah timur dan barat negeri ini, dan merupakanwilayah timur dan barat negeri ini, dan merupakan

opsi yang sahih bagi pembangunan daerah danopsi yang sahih bagi pembangunan daerah dan

upaya untuk mempersempit kesenjanagan ekonomiupaya untuk mempersempit kesenjanagan ekonomi

wilayah.wilayah.

Isu strategis dalam pelayanan dan kapasitasIsu strategis dalam pelayanan dan kapasitas

pelabuhan di Indonesia, belum sesuai denganpelabuhan di Indonesia, belum sesuai dengan

hierarki dan fungsinya. Perdagangan lintashierarki dan fungsinya. Perdagangan lintas

laut global terus meningkat dengan hub portslaut global terus meningkat dengan hub ports

standar internasional dan mother vessels petistandar internasional dan mother vessels peti

kemas sebagai faktor pendukung utama dalamkemas sebagai faktor pendukung utama dalam

perdagangan global. Selama beberapa dekadeperdagangan global. Selama beberapa dekade

berikutnya, kecenderungan global ini diperkirakanberikutnya, kecenderungan global ini diperkirakan

akan meningkat. Konsep poros maritim harusakan meningkat. Konsep poros maritim harus

dapat mengkonrmasi hal ini tetapi konsep tersebutdapat mengkonrmasi hal ini tetapi konsep tersebut

nampaknya belum terintegrasi dengan ekonomi dannampaknya belum terintegrasi dengan ekonomi dan

masih belum masih belum kohesif. Pelabuhan di kohesif. Pelabuhan di Indonesia Indonesia tidaktidak

memainkan peran penting dalam perdaganganmemainkan peran penting dalam perdagangan

internasional dan kinerjanya juga berada di bawahinternasional dan kinerjanya juga berada di bawah

pelabuhan tetangga di Singapura, Malaysia, danpelabuhan tetangga di Singapura, Malaysia, dan

Cina. Menghadapi globalisasi ekonomi, sangatCina. Menghadapi globalisasi ekonomi, sangat

diperlukan mengubah arah transportasi di Indonesia.diperlukan mengubah arah transportasi di Indonesia.

Salah satu strategi jangka panjang dari konsepSalah satu strategi jangka panjang dari konsep

poros maritim dan tol laut dapat di mulai denganporos maritim dan tol laut dapat di mulai dengan

reformasi pelabuhan-pelabuhan utama Indonesiareformasi pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia

yang memiliki fungsi untuk melayani pergerakanyang memiliki fungsi untuk melayani pergerakan

nasional dan internasional, serta sebagai simpulnasional dan internasional, serta sebagai simpul

untuk jaringan transportasi laut internasionaluntuk jaringan transportasi laut internasional

dalam waktu tunggu kapal, esiensi bongkar muat,dalam waktu tunggu kapal, esiensi bongkar muat,

administrasi dokumen, dan perubahan fundamentaladministrasi dokumen, dan perubahan fundamental

lainnya dalam kapasitas dan kualitas pelabuhanlainnya dalam kapasitas dan kualitas pelabuhan

belum sesuai dengan hierarki dan fungsinya. Padabelum sesuai dengan hierarki dan fungsinya. Pada

tahun 2013, biaya logistik di Indonesia mencapaitahun 2013, biaya logistik di Indonesia mencapai

27% dari PDB. Dampak rendahnya aksesibilitas27% dari PDB. Dampak rendahnya aksesibilitas

infrastruktur pelabuhan adalah salah satu penyebabinfrastruktur pelabuhan adalah salah satu penyebab

meningkatnmeningkatnya biaya ya biaya logistik.logistik.

Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, meskipun telahPelabuhan-pelabuhan di Indonesia, meskipun telah

membuat beberapa kemajuan dalam beberapamembuat beberapa kemajuan dalam beberapa

tahun terakhir, masih dianggap tidak esien dantahun terakhir, masih dianggap tidak esien dan

tidak cukup kompetitif dalam perdagangan lintastidak cukup kompetitif dalam perdagangan lintas

laut global. Upaya untuk membangun pelabuhanlaut global. Upaya untuk membangun pelabuhan

utama (hub ports) untuk panggilan langsungutama (hub ports) untuk panggilan langsung

internasional kapal-kapal peti kemas generasiinternasional kapal-kapal peti kemas generasi

ketiga sejauh ini tidak berhasil karena banyakketiga sejauh ini tidak berhasil karena banyak

alasan teknis dan politis. Selama beberapa dekadealasan teknis dan politis. Selama beberapa dekade

terakhir investasi dan pengembangan infrastrukturterakhir investasi dan pengembangan infrastruktur

transportasi mengalami penurunan termasuktransportasi mengalami penurunan termasuk



132132 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan BerkesinambunganDan Berkesinambungan

infrastruktur transportasi laut dan pelabuhan. Sejakinfrastruktur transportasi laut dan pelabuhan. Sejak

dulu pelabuhan dikelola secara monopolistik dandulu pelabuhan dikelola secara monopolistik dan

pengelolaanya di delegasikan secara eksklusifpengelolaanya di delegasikan secara eksklusif

kepada BUMN yaitu PT. Pelindo. Untuk jangka waktukepada BUMN yaitu PT. Pelindo. Untuk jangka waktu

yang lama pelabuhan di Indonesia beroperasi tidakyang lama pelabuhan di Indonesia beroperasi tidak

esien karena peralatan yang tidak lengkap, waktuesien karena peralatan yang tidak lengkap, waktu

tunggu kapal yang lama, dan banyak instansi yangtunggu kapal yang lama, dan banyak instansi yang

terlibat yang menyebabkan timbulnya pungutanterlibat yang menyebabkan timbulnya pungutan

liar. Semua kendala tersebut menyebabkan sistemliar. Semua kendala tersebut menyebabkan sistem

pelabuhan yang tidak kompetitif yang menghasilkanpelabuhan yang tidak kompetitif yang menghasilkan

biaya tinggi untuk pelayaran internasional danbiaya tinggi untuk pelayaran internasional dan

antarpulau.antarpulau.

Selain itu, isu Selain itu, isu strategis yang terjadi dalam transportasistrategis yang terjadi dalam transportasi

laut ialah rute pelayanan nasional masih di dominasilaut ialah rute pelayanan nasional masih di dominasi

pelayanan port to port sehingga kurang esien.pelayanan port to port sehingga kurang esien.

Wilayah yang berbentuk kepulauan merupakanWilayah yang berbentuk kepulauan merupakan

salah satu tantangan dalam menghubungkansalah satu tantangan dalam menghubungkan

kawasan perkotaan dan kawasan pendukung antarkawasan perkotaan dan kawasan pendukung antar

pulau sehingga penyediaan aksesibilitas tidak hanyapulau sehingga penyediaan aksesibilitas tidak hanya

lewat darat, namun juga laut yang membutuhkanlewat darat, namun juga laut yang membutuhkan

sinkronisasi rute pelayanan nasional. Dalamsinkronisasi rute pelayanan nasional. Dalam

cakupan nasional, rute pelayanan diharapkan dapatcakupan nasional, rute pelayanan diharapkan dapat

memfasilitmemfasilitasi pergerakan logistik di seluruh asi pergerakan logistik di seluruh IndonesiaIndonesia

serta dapat meningkatkan kinerja konektivitasserta dapat meningkatkan kinerja konektivitas

antar wilayah dalam mendukung pengembanganantar wilayah dalam mendukung pengembangan

ekonomi wilayah. Mempertimbangkan transportasiekonomi wilayah. Mempertimbangkan transportasi

laut sebagai moda yang akan selalu ada di kotalaut sebagai moda yang akan selalu ada di kota

adalah proses yang skeptis. Hirarkinya transportasiadalah proses yang skeptis. Hirarkinya transportasi

laut tidak hanya menjembatani pelabuhan nasionallaut tidak hanya menjembatani pelabuhan nasional

tetapi juga untuk menghubungkan pelabuhantetapi juga untuk menghubungkan pelabuhan

lokal yang menyediakan interkoneksi ke banyaklokal yang menyediakan interkoneksi ke banyak

tempat. Kawasan tertinggal dan terluar di Indonesiatempat. Kawasan tertinggal dan terluar di Indonesia

terbentuk karena belum terhubungnya jaringanterbentuk karena belum terhubungnya jaringan

tol laut dan sangat tergantung pada transportasitol laut dan sangat tergantung pada transportasi

udara. Hal tersebut mengakibatkan lonjakan hargaudara. Hal tersebut mengakibatkan lonjakan harga

komoditas di wilayah 3T. Saat ini, tol laut melayani 9komoditas di wilayah 3T. Saat ini, tol laut melayani 9

rute dengan 31 pelabuhan transit.rute dengan 31 pelabuhan transit.

Faktor lainnya yang menjadi perhatian dalamFaktor lainnya yang menjadi perhatian dalam

mengembangkan transportasi laut, armadamengembangkan transportasi laut, armada

Kapal yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran diKapal yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran di

dominasi dengan kapal berusia lebih dari 25 tahun.dominasi dengan kapal berusia lebih dari 25 tahun.

Transportasi laut, yang secara Transportasi laut, yang secara eksplisieksplisit menyebutkant menyebutkan

upaya pemberdayaan industri perkapalan nasionalupaya pemberdayaan industri perkapalan nasional

sebagai salah satu mandat penting dalam Undang-sebagai salah satu mandat penting dalam Undang-

undang No. 17/2008, melalui berbagai inisiatifundang No. 17/2008, melalui berbagai inisiatif

termasuk penerapan azas cabotage, masih belumtermasuk penerapan azas cabotage, masih belum

berhasil memunculkan perusahaan pelayaranberhasil memunculkan perusahaan pelayaran

nasional yang mampu berbicara di tingkatnasional yang mampu berbicara di tingkat

internasional. Perdagangan global yang terjadi diinternasional. Perdagangan global yang terjadi di

laut meningkat dari waktu ke waktu sejalan denganlaut meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan

ukuran dan kapasitas kapal pengangkut peti kemasukuran dan kapasitas kapal pengangkut peti kemas

dan esiensi pergerakan kapal di pelabuhan-dan esiensi pergerakan kapal di pelabuhan-

pelabuhan hub. Pertumbuhan dalam perdaganganpelabuhan hub. Pertumbuhan dalam perdagangan

di laut dunia dalam ton-miles menyediakan ukurandi laut dunia dalam ton-miles menyediakan ukuran

permintaan yang lebih akurat untuk kapasitas angkutpermintaan yang lebih akurat untuk kapasitas angkut

kapal, karena memperhitungkan jarak perjalanan.kapal, karena memperhitungkan jarak perjalanan.

Isu strategis lain dalam pelayanan angkutan lautIsu strategis lain dalam pelayanan angkutan laut

di Indonesia adalah terkait dengan penggunaandi Indonesia adalah terkait dengan penggunaan

teknologi informasi. Teknologi informasi dan inovasiteknologi informasi. Teknologi informasi dan inovasi

disruptif telah memicu perubahan cepat dalamdisruptif telah memicu perubahan cepat dalam

percaturan ekonomi sosial dan aktivitas kehidupanpercaturan ekonomi sosial dan aktivitas kehidupan

masyarakat sehari-hari. Ekonomi dunia bergerakmasyarakat sehari-hari. Ekonomi dunia bergerak

cepat ke ekonomi berbasis pengetahuan digital.cepat ke ekonomi berbasis pengetahuan digital.

Perdagangan global dan e-commerce berkembangPerdagangan global dan e-commerce berkembang

cepat dan telecommuting di daerah perkotaan akancepat dan telecommuting di daerah perkotaan akan

menjadi pilihan rasional dan sahih. Pada waktunyamenjadi pilihan rasional dan sahih. Pada waktunya

nanti, transportasi di Indonesia harus mengikutinanti, transportasi di Indonesia harus mengikuti

perubahan dalam layanan dan deliverynya. Adaperubahan dalam layanan dan deliverynya. Ada

kebutuhan mendesak untuk pendekatan non-kebutuhan mendesak untuk pendekatan non-

linier atau eksponensial dalam perencanaan danlinier atau eksponensial dalam perencanaan dan

produknya terhadap sistem layanan transportasi.produknya terhadap sistem layanan transportasi.

Perkembangan teknologi dalam transportasi jugaPerkembangan teknologi dalam transportasi juga

dapat menyebabkan keusangan dan kemerosotandapat menyebabkan keusangan dan kemerosotan

teknologi sebelumnya. Sejak era teknologi modernteknologi sebelumnya. Sejak era teknologi modern

berkembang, pelayaran di Indonesia dalamberkembang, pelayaran di Indonesia dalam

penguasaan navigasi laut yang tinggi padapenguasaan navigasi laut yang tinggi pada

pertengahan abad ke-16 dan 17 awal menyebabkanpertengahan abad ke-16 dan 17 awal menyebabkan

pengaturan bertahap jaringan perdagangan globalpengaturan bertahap jaringan perdagangan global

yang didukung oleh munculnya kerajaan kolonial.yang didukung oleh munculnya kerajaan kolonial.

Transportasi jarak jauh menjadi andal denganTransportasi jarak jauh menjadi andal dengan

teknologi transportasi yang memiliki dampakteknologi transportasi yang memiliki dampak

mendasar pada mobilitas penumpang dan barang.mendasar pada mobilitas penumpang dan barang.
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Transportasi UdaraTransportasi Udara

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesarIndonesia sebagai negara kepulauan terbesar

di dunia dengan potensi kekayaan sumber dayadi dunia dengan potensi kekayaan sumber daya

harus didukung dengan pengembangan sistemharus didukung dengan pengembangan sistem

transportasi demi percepatan mobilitas barangtransportasi demi percepatan mobilitas barang

maupun sumber daya. Karakteristik inilah yangmaupun sumber daya. Karakteristik inilah yang

menjadikan transportasi udara sebagai bagianmenjadikan transportasi udara sebagai bagian

penting dalam sistem transportasi nasional untukpenting dalam sistem transportasi nasional untuk

menghubungkan pulau-pulau Nusantara mulai darimenghubungkan pulau-pulau Nusantara mulai dari

Sabang sampai Merauke.Sabang sampai Merauke.

Isu strategis yang menjadi bahan pertimbangIsu strategis yang menjadi bahan pertimbangan padaan pada

periode perencanaan lima tahun kedepan masihperiode perencanaan lima tahun kedepan masih

cukup komprehensif mencakup semua aspek, mulaicukup komprehensif mencakup semua aspek, mulai

dari pembangunan dan pengembangan saranadari pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana, kinerja pelayanan penerbangan,dan prasarana, kinerja pelayanan penerbangan,

regulasi dan kebijakan, kelembagaan, sumber dayaregulasi dan kebijakan, kelembagaan, sumber daya

manusia, teknologi dan informasi sampai padamanusia, teknologi dan informasi sampai pada

aspek pendanaan.aspek pendanaan.

Isu strategis dalam pembangunan danIsu strategis dalam pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana transportasipengembangan sarana dan prasarana transportasi

udara adalah pada upaya optimalisasi kapasitasudara adalah pada upaya optimalisasi kapasitas

sarana transportasi udara. Perkembangan volumesarana transportasi udara. Perkembangan volume

transportasi udara di Indonesia yang tinggi dalamtransportasi udara di Indonesia yang tinggi dalam

1 (satu) dasawarsa terakhir menuntut adanya1 (satu) dasawarsa terakhir menuntut adanya

peningkatan kapasitas. Angka peningkatanpeningkatan kapasitas. Angka peningkatan

pertumbuhan penumpang selama 2014-2018pertumbuhan penumpang selama 2014-2018

cukup signikan dengan rata-rata pertumbuhancukup signikan dengan rata-rata pertumbuhan

9%. Peningkatan yang cukup signikan ini akan9%. Peningkatan yang cukup signikan ini akan

menghasilkan prediksi jumlah penumpang yangmenghasilkan prediksi jumlah penumpang yang

semakin meningkatan dalam periode 2020-2024.semakin meningkatan dalam periode 2020-2024.

Peningkatan penumpang harus diimbangin denganPeningkatan penumpang harus diimbangin dengan

peningkatan kapasitas armada angkutan udara.peningkatan kapasitas armada angkutan udara.

Sejalan dengan potensi peningkatan volumeSejalan dengan potensi peningkatan volume

penumpang di masa mendatang, maka akanpenumpang di masa mendatang, maka akan

berpengaruh juga pada pelayanan low cost carrierberpengaruh juga pada pelayanan low cost carrier

(LCC) dengan jadwal dan rute layanan penerbangan(LCC) dengan jadwal dan rute layanan penerbangan

yang semakin padat. Hal ini memerlukan peningkatanyang semakin padat. Hal ini memerlukan peningkatan

upaya kontrol kelaikan sarana transportasi udaraupaya kontrol kelaikan sarana transportasi udara

guna menjamin terselenggaranya transportasiguna menjamin terselenggaranya transportasi

yang selamat (safe), aman (secure), berkelanjutan,yang selamat (safe), aman (secure), berkelanjutan,

berdaya saing tinggi dan terjangkau.berdaya saing tinggi dan terjangkau.

Sementara itu pengembangan bandara padaSementara itu pengembangan bandara pada

kawasan 3T dan daerah rawan bencana jugakawasan 3T dan daerah rawan bencana juga

harus dipertimbangkan dengan spesikasi danharus dipertimbangkan dengan spesikasi dan

kapasitas rencana bandara. Pembangunan barukapasitas rencana bandara. Pembangunan baru

dan rehabilitasi bandara di daerah pedalaman dandan rehabilitasi bandara di daerah pedalaman dan

terpencil ditujukan dalam rangka memacu potensiterpencil ditujukan dalam rangka memacu potensi

dan berkembangannya simpul-simpul ekonomi,dan berkembangannya simpul-simpul ekonomi,

meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah tujuanmeningkatkan aksesibilitas daerah-daerah tujuan

wisata, serta distribusi produk dan jasa, sehinggawisata, serta distribusi produk dan jasa, sehingga

diperlukan optimalisasi rute penerbangan perintis.diperlukan optimalisasi rute penerbangan perintis.

Selain itu, dalam pengembangan bandara jugaSelain itu, dalam pengembangan bandara juga

harus mempertimbangkan akses dan utilitasasiharus mempertimbangkan akses dan utilitasasi

bagi perangkutan multimoda dan juga memerlukanbagi perangkutan multimoda dan juga memerlukan

peningkatan sterilisasi kawasan bandara daripeningkatan sterilisasi kawasan bandara dari

aktivitas eksternal yang tidak terkait kepentinganaktivitas eksternal yang tidak terkait kepentingan

bandara. Terkait masalah sterilisasi kawasanbandara. Terkait masalah sterilisasi kawasan

bandara menjadi penting beberapa kasus kendalabandara menjadi penting beberapa kasus kendala

penerbangan karena kurangnya keamanan sisipenerbangan karena kurangnya keamanan sisi

udara bandara.udara bandara.

Konektivitas multimoda, dan antarmodaKonektivitas multimoda, dan antarmoda

Kebutuhan penguatan konektivitas nasional saatKebutuhan penguatan konektivitas nasional saat

ini dapat digambarkan dengan mengacu kepadaini dapat digambarkan dengan mengacu kepada

modal share (pangsa pasar) angkutan penumpangmodal share (pangsa pasar) angkutan penumpang

maupun barang di Indonesia saat ini. Hal ini ditandaimaupun barang di Indonesia saat ini. Hal ini ditandai

oleh dominasi moda jalan raya baik untuk angkutanoleh dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan

penumpang maupun barang. Pangsa pasar modapenumpang maupun barang. Pangsa pasar moda

jalan untuk penumpang adalah 85% diikuti Keretajalan untuk penumpang adalah 85% diikuti Kereta

Api, laut dan udara 8%. Sementara untuk angkutanApi, laut dan udara 8%. Sementara untuk angkutan

barang, pangsa pasar moda jalan mencapai 91%,barang, pangsa pasar moda jalan mencapai 91%,

sisanya adalah dibagi antara Kereta Api, laut dansisanya adalah dibagi antara Kereta Api, laut dan

udara.udara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan jaringanTidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan jaringan

logistik yang kuat saat ini sangat membutuhkanlogistik yang kuat saat ini sangat membutuhkan

kinerja prima dari moda utama pendukung jaringankinerja prima dari moda utama pendukung jaringan

logistik saat ini terutama jaringan utama logistik tiaplogistik saat ini terutama jaringan utama logistik tiap

pulau pulau utama seperti Sumatera dan Jawa.pulau pulau utama seperti Sumatera dan Jawa.

Jaringan utama logistik tiap pulau adalah dukunganJaringan utama logistik tiap pulau adalah dukungan

kinerja sistem jaringan jalan dan Kereta Api sertakinerja sistem jaringan jalan dan Kereta Api serta
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proses alih moda antara moda maupun sistemproses alih moda antara moda maupun sistem

layanan multimoda yang dibutuhkan terutama kelayanan multimoda yang dibutuhkan terutama ke

daerah industri dan kawasan ekonomi yang untukdaerah industri dan kawasan ekonomi yang untuk

pelayanan distribusi komoditi perdagangan danpelayanan distribusi komoditi perdagangan dan

industri serta pergerakan penumpang dan barangindustri serta pergerakan penumpang dan barang

Dari sisi transportasi jalan, walaupun jalan nasionalDari sisi transportasi jalan, walaupun jalan nasional

dengan panjang 47.017 Km telah mencapai kondisidengan panjang 47.017 Km telah mencapai kondisi

mantap sebesar 89%, namun jalan daerah denganmantap sebesar 89%, namun jalan daerah dengan

panjang lebih dari 500.000 Km baru mencapaipanjang lebih dari 500.000 Km baru mencapai

kondisi mantap sebesar 70% untuk Jalan Provinsi dankondisi mantap sebesar 70% untuk Jalan Provinsi dan

65% untuk Jalan Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut65% untuk Jalan Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut

mengakibatkan meningkatnya waktu tempuhmengakibatkan meningkatnya waktu tempuh

perjalanan dan mengakibatkan kurang efektifnyaperjalanan dan mengakibatkan kurang efektifnya

konektivitas nasional. Inesiensi kinerja konektivitas nasional. Inesiensi kinerja infrastrukturinfrastruktur

transportasi terjadi karena belum berkembangnyatransportasi terjadi karena belum berkembangnya

transportasi multimoda dan antarmoda.transportasi multimoda dan antarmoda.

Ketidakseimbangan penggunaan moda transportasiKetidakseimbangan penggunaan moda transportasi

tersebut berdampak pada antrian dan kemacetantersebut berdampak pada antrian dan kemacetan

panjang yang secara kronik terjadi di jalan-jalanpanjang yang secara kronik terjadi di jalan-jalan

arteri nasional. Masalah utama yang masih dihadapiarteri nasional. Masalah utama yang masih dihadapi

dalam mobilitas transportasi jalan adalah terkaitdalam mobilitas transportasi jalan adalah terkait

dengan keterpaduan antarmoda, penetapan kelasdengan keterpaduan antarmoda, penetapan kelas

jalan, pengaturan sistem terminal, ketersediaanjalan, pengaturan sistem terminal, ketersediaan

sarana dan prasarana keselamatan jalan maupunsarana dan prasarana keselamatan jalan maupun

fasilitas pengujian kendaraan bermotor.fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

Transportasi darat tidak dapat dilepaskan dariTransportasi darat tidak dapat dilepaskan dari

kontribusi transportasi sungai, danau, dankontribusi transportasi sungai, danau, dan

penyeberangan. Penyelenggaraan pelayananpenyeberangan. Penyelenggaraan pelayanan

angkutan penyeberangan komersial dan perintisangkutan penyeberangan komersial dan perintis

serta angkutan sungai dan danau pada momen-serta angkutan sungai dan danau pada momen-

momen tertentu serta cuaca yang ekstrim seringmomen tertentu serta cuaca yang ekstrim sering

mengalami gangguan dan mengakibatkan antrianmengalami gangguan dan mengakibatkan antrian

yang panjang dan berdampak kepada kerugianyang panjang dan berdampak kepada kerugian

ekonomi akibat tertundanya pengiriman komoditiekonomi akibat tertundanya pengiriman komoditi

tertentu.tertentu.

Upaya pembangunan untuk menghubungkanUpaya pembangunan untuk menghubungkan

sabuk utama penyeberangan serta poros-porossabuk utama penyeberangan serta poros-poros

penghubungnya masih mengalami desit yangpenghubungnya masih mengalami desit yang

sangat serius dalam jumlah kapal, usia kapal,sangat serius dalam jumlah kapal, usia kapal,

spesikasi kapal, dan kapasitas pelabuhan. Selainspesikasi kapal, dan kapasitas pelabuhan. Selain

itu, bonus geogra untuk wilayah-wilayah yangitu, bonus geogra untuk wilayah-wilayah yang

memiliki sungai-sungai besar dan panjang yangmemiliki sungai-sungai besar dan panjang yang

dapat dilayari seperti di Sumatera, Kalimantan, dandapat dilayari seperti di Sumatera, Kalimantan, dan

Papua perannya belum dioptimalkan dan dijadikanPapua perannya belum dioptimalkan dan dijadikan

sebagai bagian dari sistem jaringan transportasisebagai bagian dari sistem jaringan transportasi

yang terpadu dan saling melengkapi denganyang terpadu dan saling melengkapi dengan

moda angkutan jalan, perkeretaapian, angkutanmoda angkutan jalan, perkeretaapian, angkutan

perkotaan, maupun angkutan laut.perkotaan, maupun angkutan laut.

Moda transportasi kereta api masih sangatModa transportasi kereta api masih sangat

berpotensi untuk dikembangkan. Keunggulan modaberpotensi untuk dikembangkan. Keunggulan moda

Kereta Api selain untuk angkutan umum massal diKereta Api selain untuk angkutan umum massal di

perkotaan, juga untuk angkutan jarak menengahperkotaan, juga untuk angkutan jarak menengah

dan jarak jauh dalam rangka penyaluran logistikdan jarak jauh dalam rangka penyaluran logistik

belum dimanfaatkan dengan baik. Pangsa pasarbelum dimanfaatkan dengan baik. Pangsa pasar

logistik berbasis rel masih sangat rendah hanyalogistik berbasis rel masih sangat rendah hanya

sekitar kurang dari 2% dibandingkan moda lainnya.sekitar kurang dari 2% dibandingkan moda lainnya.

Hingga saat ini, jalur kereta api yang beroperasiHingga saat ini, jalur kereta api yang beroperasi

masih terfokus di Pulau Jawa sebagian Sumateramasih terfokus di Pulau Jawa sebagian Sumatera

dengan total panjang 5.879 Km pada tahun 2018dengan total panjang 5.879 Km pada tahun 2018

dengan jumlah armada lokomotif dimana lebih daridengan jumlah armada lokomotif dimana lebih dari

50% usianya sudah di atas 20 tahun dan Kereta50% usianya sudah di atas 20 tahun dan Kereta

Rel Listrik yang lebih dari 90% berusia lebih dari 25Rel Listrik yang lebih dari 90% berusia lebih dari 25

Tahun.Tahun.

Disamping itu, akses jalur kereta api menujuDisamping itu, akses jalur kereta api menuju

pelabuhan maupun bandara belum dikembangkanpelabuhan maupun bandara belum dikembangkan

secara optimal dan diselenggarakan secara terpadu,secara optimal dan diselenggarakan secara terpadu,

demikian juga dengan pengembangan dry portdemikian juga dengan pengembangan dry port

serta fasilitas alih moda Kereta Api dan angkutanserta fasilitas alih moda Kereta Api dan angkutan

di perkotaan. Penyelesaian pembangunan jaringandi perkotaan. Penyelesaian pembangunan jaringan

jalan Kereta Api di Jawa, Sumatera, Kalimantan,jalan Kereta Api di Jawa, Sumatera, Kalimantan,

dan Sulawesi, akan dapat membantu meningkatkandan Sulawesi, akan dapat membantu meningkatkan

konektivitas dan harus terintegrasi dengankonektivitas dan harus terintegrasi dengan

pembangunan tol laut untuk mewujudkan dayapembangunan tol laut untuk mewujudkan daya

saing dan kedaulatan wilayah kepulauan Indonesiasaing dan kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia

sebagai negara maritim, menunjang pertumbuhansebagai negara maritim, menunjang pertumbuhan

sektor pariwisata, serta mempersempit kesenjangansektor pariwisata, serta mempersempit kesenjangan

wilayah.wilayah.

Elektrifkasi Masih Belum MerataElektrifkasi Masih Belum Merata

Ketenagalistrikan merupakan infrastruktur yangKetenagalistrikan merupakan infrastruktur yang

selalu menjadi prioritas dalam perencanaanselalu menjadi prioritas dalam perencanaan
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pembangunan. Tenaga listrik sangat penting untukpembangunan. Tenaga listrik sangat penting untuk

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran sertapeningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta

mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. RPJPNmendorong peningkatan kegiatan ekonomi. RPJPN

2005-2025 mengamanatkan terpenuhinya pasokan2005-2025 mengamanatkan terpenuhinya pasokan

tenaga listrik yang handal dan esien sesuaitenaga listrik yang handal dan esien sesuai

kebutuhan serta peningkatan akses pelayanankebutuhan serta peningkatan akses pelayanan

energi yang merata. Hal ini kemudian diterjemahkanenergi yang merata. Hal ini kemudian diterjemahkan

dalam RPJMN 2015-2019 melalui pencantumandalam RPJMN 2015-2019 melalui pencantuman

indikator penting dalam ketenagalistrikan yaituindikator penting dalam ketenagalistrikan yaitu

rasio elektrikasi sebesar 96,6% dan peningkatanrasio elektrikasi sebesar 96,6% dan peningkatan

konsumsi listrik perkapita mencapai 1.200 kWh.konsumsi listrik perkapita mencapai 1.200 kWh.

Studi menunjukkan bahwa tingkat konsumsiStudi menunjukkan bahwa tingkat konsumsi

listrik per kapita berkorelasi dengan tingkatlistrik per kapita berkorelasi dengan tingkat

index pembangunan manusia (IPM) yang tinggi.index pembangunan manusia (IPM) yang tinggi.

Dibandingkan dengan negara tetangga sepertiDibandingkan dengan negara tetangga seperti

Malaysia yang mencapai 4.460 kWh/kapita padaMalaysia yang mencapai 4.460 kWh/kapita pada

tahun 2017, konsumsi listrik per kapita Indonesiatahun 2017, konsumsi listrik per kapita Indonesia

masih tertinggal. Faktor yang mempengaruhimasih tertinggal. Faktor yang mempengaruhi

pencapaian indikator konsumsi listrik per kapitapencapaian indikator konsumsi listrik per kapita

adalah peningkatan produksi dan konsumsi tenagaadalah peningkatan produksi dan konsumsi tenaga

listrik. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatanlistrik. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan

kapasitas dan kualitas pembangkit listrik termasukkapasitas dan kualitas pembangkit listrik termasuk

peningkatan kuantitas serta kualitas (esiensi)peningkatan kuantitas serta kualitas (esiensi)

jaringan transmisi dan distribusinya. Untukjaringan transmisi dan distribusinya. Untuk

mengevaluasi kehandalan sistem dapat dilihatmengevaluasi kehandalan sistem dapat dilihat

dari dari reserve reserve margin. margin. Secara Secara nasional, nasional, reservereserve

margin pembangkit secara nasional cukup, namunmargin pembangkit secara nasional cukup, namun

demikian masih belum memperhatikan kriteriademikian masih belum memperhatikan kriteria

supply-demand dan kriteria kehandalan.supply-demand dan kriteria kehandalan.

Pemanfaatan Energi Masih Belum MerataPemanfaatan Energi Masih Belum Merata

Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyakUntuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak

(BBM), Indonesia tidak hanya mengandalkan dari(BBM), Indonesia tidak hanya mengandalkan dari

produksi dalam negeri, melainkan juga impor.produksi dalam negeri, melainkan juga impor.

Sebanyak 40,50% dari total minyak mentahSebanyak 40,50% dari total minyak mentah

yang diproduksi berasal dari impor. Ketikayang diproduksi berasal dari impor. Ketika

melihat kebutuhan BBM nasional, jumlah BBMmelihat kebutuhan BBM nasional, jumlah BBM

yang diproduksi masih belum dapat memenuhiyang diproduksi masih belum dapat memenuhi

kebutuhan nasional yang sebanyak 1,3 juta bopd.kebutuhan nasional yang sebanyak 1,3 juta bopd.

Dengan demikian, selain mengimpor minyakDengan demikian, selain mengimpor minyak

mentah Indonesia masih harus mengimpor BBMmentah Indonesia masih harus mengimpor BBM

untuk memenuhi kebutuah dalam negeri. Hal ini jugauntuk memenuhi kebutuah dalam negeri. Hal ini juga

berpengaruh terhadap cadangan energi nasional.berpengaruh terhadap cadangan energi nasional.

Kebijakan Energi Nasional (KEN), mencanangkanKebijakan Energi Nasional (KEN), mencanangkan

bauran energi untuk untuk memperkuat cadanganbauran energi untuk untuk memperkuat cadangan

energi. Cadangan energi Indonesia masih berkisarenergi. Cadangan energi Indonesia masih berkisar

harian yaitu sekitar 20 hari. Untuk meningkatkanharian yaitu sekitar 20 hari. Untuk meningkatkan

cadangan energi perlu dilakukan peningkatancadangan energi perlu dilakukan peningkatan

jaminan pasokan bahan bakar melalui penyediaanjaminan pasokan bahan bakar melalui penyediaan

infrastruktur seperti peningkatan fasilitasinfrastruktur seperti peningkatan fasilitas

penyimpanan BBM. Isu strategis lainnya adalahpenyimpanan BBM. Isu strategis lainnya adalah

masih rendahnya pemanfaatan gas bumi untukmasih rendahnya pemanfaatan gas bumi untuk

kebutuhan domestik. Penggunaan gas bumikebutuhan domestik. Penggunaan gas bumi

untuk kebutuhan domestik perlu didorong denganuntuk kebutuhan domestik perlu didorong dengan

pembangunan infrastruktur gas secara nasional.pembangunan infrastruktur gas secara nasional.

TTeknologi Informasi dan Komunikeknologi Informasi dan Komunikasiasi

Peran TIK dalam mempercepat pertumbuhanPeran TIK dalam mempercepat pertumbuhan

ekonomi saat ini semakin menjadi perhatian. Hampirekonomi saat ini semakin menjadi perhatian. Hampir

di seluruh aspek perekonomian telah mengandalkandi seluruh aspek perekonomian telah mengandalkan

TIK untuk meningkatkan efektivitas dan esiensiTIK untuk meningkatkan efektivitas dan esiensi

kegiatannya. Infrastruktur TIK Indoneisa masihkegiatannya. Infrastruktur TIK Indoneisa masih

perlu dibenahi untuk dapat memaksimalkanperlu dibenahi untuk dapat memaksimalkan

penggunaan TIK. Salah satu sarana akses internetpenggunaan TIK. Salah satu sarana akses internet

yang andal adalah xed broadband. Di negarayang andal adalah xed broadband. Di negara

maju, xed broadband berperan penting dalammaju, xed broadband berperan penting dalam

kegiatan perekonomian. Jumlah pelanggan xedkegiatan perekonomian. Jumlah pelanggan xed

broadband di Indonesia masih sangat rendahbroadband di Indonesia masih sangat rendah

yaitu pada yaitu pada angka 2% angka 2% jauh dibawah jauh dibawah rata-rata duniarata-rata dunia

12,4%. Selain itu tingkat kecepatan jaringan xed12,4%. Selain itu tingkat kecepatan jaringan xed

broadband di Indonesia juga masih rendah yaitubroadband di Indonesia juga masih rendah yaitu

sekitar 13,8 Mbps jauh dibawah rata-rata duniasekitar 13,8 Mbps jauh dibawah rata-rata dunia

42,71 Mbps). Hal ini tentunya akan berdampak42,71 Mbps). Hal ini tentunya akan berdampak

tidak maksimalanya peran telekomunikasi dalamtidak maksimalanya peran telekomunikasi dalam

percepatan perekonomian Indonesia.percepatan perekonomian Indonesia.

Lambatnya kecepatan jaringan tidak hanya terjadiLambatnya kecepatan jaringan tidak hanya terjadi

pada xed broadband. Tingkat kecepatan jaringanpada xed broadband. Tingkat kecepatan jaringan

mobile broadband di Indonesia juga masih tergolongmobile broadband di Indonesia juga masih tergolong

lambat yaitu 9,8 Mbps sedangkan rata-rata dunialambat yaitu 9,8 Mbps sedangkan rata-rata dunia

berada pada 22,16 Mbps. Hal ini menjadi hambatanberada pada 22,16 Mbps. Hal ini menjadi hambatan

pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah-daerahpertumbuhan ekonomi khususnya di daerah-daerah

yang masih belum terjangkau akses layanan tetapyang masih belum terjangkau akses layanan tetap

(xed broadband).(xed broadband).
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Infrastruktur untuk MendukungInfrastruktur untuk Mendukung
PerkotaanPerkotaan
Menurut proyeksi PBB, antara tahun 2015-2050,Menurut proyeksi PBB, antara tahun 2015-2050,

populasi dunia akan meningkat 32%, dari 7,2 milyarpopulasi dunia akan meningkat 32%, dari 7,2 milyar

menjadi 9,7 milyar. Diperkirakan sampai denganmenjadi 9,7 milyar. Diperkirakan sampai dengan

2030, terdapat lebih dari 60% populasi dunia2030, terdapat lebih dari 60% populasi dunia

akan tinggal di perkotaan dan pertumbuhan yangakan tinggal di perkotaan dan pertumbuhan yang

signikan ini terutama terjadi di Afrika, Asia dansignikan ini terutama terjadi di Afrika, Asia dan

Amerika Latin. Pertumbuhan mega-city kebanyakanAmerika Latin. Pertumbuhan mega-city kebanyakan

akan terjadi di negara berkembang yang memilikiakan terjadi di negara berkembang yang memiliki

penduduk miskin yang besar, keterbatasanpenduduk miskin yang besar, keterbatasan

sumberdaya, dan perkembangan infrastruktursumberdaya, dan perkembangan infrastruktur

yang tidak mampu mengakomodasi pertumbuhanyang tidak mampu mengakomodasi pertumbuhan

permintaan kebutuhan warga kota.permintaan kebutuhan warga kota.

Secara nasional, urbanisasi belum memberikanSecara nasional, urbanisasi belum memberikan

manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi.manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Perhitungan dari World Bank (World Bank, 2018)Perhitungan dari World Bank (World Bank, 2018)

menyebutkan bahwa selama periode 1996-2016,menyebutkan bahwa selama periode 1996-2016,

setiap setiap pertambahan pertambahan 1% 1% penduduk penduduk perkotaanperkotaan

di Indonesia, hanya meningkatkan pendapatandi Indonesia, hanya meningkatkan pendapatan

per kapita (PDB per kapita) sekitar 1,4% setiapper kapita (PDB per kapita) sekitar 1,4% setiap

tahunnya, berbeda dengan Tiongkok dan Negara-tahunnya, berbeda dengan Tiongkok dan Negara-

negara Asia Pasik yang mencapai 3% dan 2,7%.negara Asia Pasik yang mencapai 3% dan 2,7%.

Selain itu, ketimpangan antara kota-kota di KawasanSelain itu, ketimpangan antara kota-kota di Kawasan

Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur IndonesiaBarat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia

(KTI) masih terjadi. Kota-kota metropolitan masih(KTI) masih terjadi. Kota-kota metropolitan masih

terpusat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, danterpusat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan

hampir 70% penduduk perkotaan Indonesia tinggalhampir 70% penduduk perkotaan Indonesia tinggal

di Pulau Jawa dan Pulau Bali (World Bank, 2018). Didi Pulau Jawa dan Pulau Bali (World Bank, 2018). Di

tingkat lokal, ketersediaan infrastruktur dan layanantingkat lokal, ketersediaan infrastruktur dan layanan

dasar perkotaan menjadi salah satu isu strategisdasar perkotaan menjadi salah satu isu strategis

perkotaan. Pemerintah Daerah dihadapkan padaperkotaan. Pemerintah Daerah dihadapkan pada

tantangan pemenuhan layanan dasar bagi seluruhtantangan pemenuhan layanan dasar bagi seluruh

penduduk di perkotaan.penduduk di perkotaan.

Untuk metropolitan, setidaknya ada empatUntuk metropolitan, setidaknya ada empat

peraturan terkait yaitu Undang-Undang Nomorperaturan terkait yaitu Undang-Undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentangUndang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, Permendagri Nomor 69 tahunPenataan Ruang, Permendagri Nomor 69 tahun

2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan,2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2009dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2009 11

tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Implikasinya adalah: (a) dokumen RTR hanyaImplikasinya adalah: (a) dokumen RTR hanya

menjadi alat koordinasi, implementasi dilakukan olehmenjadi alat koordinasi, implementasi dilakukan oleh

masing-masing pemerintah kab/kota; (b) lembagamasing-masing pemerintah kab/kota; (b) lembaga

pengelola ditetapkan dalam bentuk kerjasamapengelola ditetapkan dalam bentuk kerjasama

antara daerah yang belum berjalan efektif; (c)antara daerah yang belum berjalan efektif; (c)

keterbatasan pembiayaan untuk pembangunanketerbatasan pembiayaan untuk pembangunan

infrastruktur metropolitan; dan (d) metropolitan tidakinfrastruktur metropolitan; dan (d) metropolitan tidak

menjadi bagian dari struktur pemerintahan.menjadi bagian dari struktur pemerintahan.

Arah kebijakan untuk pembangunan infrastrukturArah kebijakan untuk pembangunan infrastruktur

perkotaan 2020-2024 adalah: (a) meningkatkanperkotaan 2020-2024 adalah: (a) meningkatkan

pemenuhan layanan dasar perkotaan sesuai tipologipemenuhan layanan dasar perkotaan sesuai tipologi

kota; (b) menurunkan indeks risiko bencana di kota;kota; (b) menurunkan indeks risiko bencana di kota;

(c) menurunkan tingkat polusi lingkungan perkotaan;(c) menurunkan tingkat polusi lingkungan perkotaan;

dan (d) meningkatkan kualitas kelembagaandan (d) meningkatkan kualitas kelembagaan

perkotaan terutama metropolitan untuk menjaminperkotaan terutama metropolitan untuk menjamin

penyediaan layanan dasar.penyediaan layanan dasar.

Pembangunan Transportasi PerkotaanPembangunan Transportasi Perkotaan
Masih Belum MerataMasih Belum Merata

Transportasi perkotaan merupakan kunci mobilitasTransportasi perkotaan merupakan kunci mobilitas

dan produktivitas kota, karena baik atau buruknyadan produktivitas kota, karena baik atau buruknya

suatu kota sering ditentukan oleh seberapasuatu kota sering ditentukan oleh seberapa

baik sistem transportasi dapat mengakomodasibaik sistem transportasi dapat mengakomodasi

kehidupan sehari-hari warganya. Sampai saat ini,kehidupan sehari-hari warganya. Sampai saat ini,

transportasi perkotaan di Indonesia masih memilikitransportasi perkotaan di Indonesia masih memiliki

tantangan besar terkait kemacetan dan tantangan besar terkait kemacetan dan kompleksitkompleksitasas

persoalan yang mengikutinya, khususnya seiringpersoalan yang mengikutinya, khususnya seiring

tingginya tingkat urbanisasi. Diproyeksikan sekitartingginya tingkat urbanisasi. Diproyeksikan sekitar

66% dari total populasi akan tinggal di kawasan66% dari total populasi akan tinggal di kawasan

perkotaan pada tahun 2035. Di Pulau Jawa, tekananperkotaan pada tahun 2035. Di Pulau Jawa, tekanan

persoalan urbanisasi lebih tinggi dengan persentasepersoalan urbanisasi lebih tinggi dengan persentase

sekitar 82% orang akan tinggal di kota-kota dansekitar 82% orang akan tinggal di kota-kota dan

kawasan perkotaan. Di kawasan megapolitankawasan perkotaan. Di kawasan megapolitan

11 Pada saat laporan ditulis, RPP Perkotaan masih dalam proses konsultasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pada saat laporan ditulis, RPP Perkotaan masih dalam proses konsultasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan
Kementerian/Lembaga terkait.Kementerian/Lembaga terkait.
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Jabodetabek sendiri akan tinggal lebih dari 30 jutaJabodetabek sendiri akan tinggal lebih dari 30 juta

orang dalam jangka waktu dekat.orang dalam jangka waktu dekat.

Tingginya jumlah penduduk di perkotaan tersebutTingginya jumlah penduduk di perkotaan tersebut

tidak diikuti dengan tingginya pangsa angkutantidak diikuti dengan tingginya pangsa angkutan

umum yang saat ini masih sangat rendah. Misalnyaumum yang saat ini masih sangat rendah. Misalnya

seperti Jakarta yang masih di bawah 20% dan jauhseperti Jakarta yang masih di bawah 20% dan jauh

di bawah pangsa angkutan umum kota-kota didi bawah pangsa angkutan umum kota-kota di

Asia, seperti Bangkok (43%), Singapura (48%), danAsia, seperti Bangkok (43%), Singapura (48%), dan

Tokyo (51%). Dominasi kendaraan bermotor jugaTokyo (51%). Dominasi kendaraan bermotor juga

semakin meningkat disertai dengan eksternalitassemakin meningkat disertai dengan eksternalitas

lain seperti kecelakaan lalu lintas, kebisingan, danlain seperti kecelakaan lalu lintas, kebisingan, dan

polusi udara. Bahkan menurut BPS, jumlah sepedapolusi udara. Bahkan menurut BPS, jumlah sepeda

motor di Indonesia mencapai 105 juta unit dan mobilmotor di Indonesia mencapai 105 juta unit dan mobil

penumpang mencapai 14 juta unit pada tahun 2016penumpang mencapai 14 juta unit pada tahun 2016

yang berdampak pada tingginya tingkat lalu lintasyang berdampak pada tingginya tingkat lalu lintas

di wilayah perkotaan.di wilayah perkotaan.

Tingginya tingkat lalu lintas seperti Tingginya tingkat lalu lintas seperti di Jabodetabek,di Jabodetabek,

berdampak pada kecepatan rata-rata yang sangatberdampak pada kecepatan rata-rata yang sangat

rendah (8.3 km/jam) pada jam sibuk dan rata-ratarendah (8.3 km/jam) pada jam sibuk dan rata-rata

tahunan sebesar 15-20 km/jam. Kerugian ekonomitahunan sebesar 15-20 km/jam. Kerugian ekonomi

yang ditimbulkan juga sangat tinggi, ditaksiryang ditimbulkan juga sangat tinggi, ditaksir

mencapai lebih dari 5 miliar/tahun.Di Jakarta sendiri,mencapai lebih dari 5 miliar/tahun.Di Jakarta sendiri,

62.2% pergerakan dilakukan melalui transportasi62.2% pergerakan dilakukan melalui transportasi

pribadi seperti mobil dan sepeda motor, sementarapribadi seperti mobil dan sepeda motor, sementara

transportasi umum non-rel seperti BRT dan angkottransportasi umum non-rel seperti BRT dan angkot

(angkutan minibus) hanya menyumbang angka 12.9(angkutan minibus) hanya menyumbang angka 12.9

% dari % dari total transportasi.Bentuk transportastotal transportasi.Bentuk transportasi i lainnyalainnya

seperti bersepeda, taksi, bajaj dan berjalan kakiseperti bersepeda, taksi, bajaj dan berjalan kaki

menyumbang angka 22.6%.Transportasi perkotaanmenyumbang angka 22.6%.Transportasi perkotaan

di Indonesia masih banyak bertumpu padadi Indonesia masih banyak bertumpu pada

angkutan konvensional yaitu angkot, metromini, danangkutan konvensional yaitu angkot, metromini, dan

sejenisnya. Diantara 11 kota besar, 15 kota sedangsejenisnya. Diantara 11 kota besar, 15 kota sedang

dan 52 kota kecil yang ada di Indonesia, hanya 8dan 52 kota kecil yang ada di Indonesia, hanya 8

perkotaan yang memiliki sistem jaringan pelayananperkotaan yang memiliki sistem jaringan pelayanan

kereta api (Jabodetabek, Bandung, Medan,kereta api (Jabodetabek, Bandung, Medan,

Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Padang).Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Padang).

Selain kawasan megapolitan Jakarta yang telahSelain kawasan megapolitan Jakarta yang telah

berhasil mengoperasikan sistem Bus Rapid Transitberhasil mengoperasikan sistem Bus Rapid Transit

(BRT) sejak tahun 2004 dan saat ini sedang(BRT) sejak tahun 2004 dan saat ini sedang

membangun sistem Mass Rapid Transit (MRT) danmembangun sistem Mass Rapid Transit (MRT) dan

Light Rail Transit (LRT), kota-kota lain di IndonesiaLight Rail Transit (LRT), kota-kota lain di Indonesia

secara umum belum banyak yang mengoperasikansecara umum belum banyak yang mengoperasikan

sistem transportasi publik yang lebih modern dansistem transportasi publik yang lebih modern dan

sesuai dengan kebutuhan kotanya. Surabayasesuai dengan kebutuhan kotanya. Surabaya

yang saat ini dalam upaya membangun monorailyang saat ini dalam upaya membangun monorail

dan LRT (Tramway) pada kawasan bisnisnya jugadan LRT (Tramway) pada kawasan bisnisnya juga

memiliki tantangan dalam memobilisasi dukunganmemiliki tantangan dalam memobilisasi dukungan

nansial sehingga masih tertunda sampai saatnansial sehingga masih tertunda sampai saat

ini.Sistem BRT sebenarnya telah dikembangkanini.Sistem BRT sebenarnya telah dikembangkan

kabupaten/kota di 38 provinsi, namun hanya Jakartakabupaten/kota di 38 provinsi, namun hanya Jakarta

yang memiliki jalur khusus dan sistem terminalyang memiliki jalur khusus dan sistem terminal

untuk jaringan BRT-nya.Selain itu, kabupaten/kotauntuk jaringan BRT-nya.Selain itu, kabupaten/kota

tersebut memiliki kesulitan dalam mempertahankantersebut memiliki kesulitan dalam mempertahankan

keberlanjutan agar tetap beroperasi karena adanyakeberlanjutan agar tetap beroperasi karena adanya

kendala nansial dan pengelolaan yang belum baik.kendala nansial dan pengelolaan yang belum baik.

Banyak kota-kota sedang dan kecil masih tetapBanyak kota-kota sedang dan kecil masih tetap

mengoperasikan transportasi publik konvensionalmengoperasikan transportasi publik konvensional

seperti angkot, ojek, dan bentuk moda paratransitseperti angkot, ojek, dan bentuk moda paratransit

lainnya, namun kurang memiliki sistem pengelolaanlainnya, namun kurang memiliki sistem pengelolaan

lalu lintas yang baik untuk mengelola pergerakanlalu lintas yang baik untuk mengelola pergerakan

moda paratransit.Pergerakannya menambahmoda paratransit.Pergerakannya menambah

kerumitan dalam pembagian penggunaan ruangkerumitan dalam pembagian penggunaan ruang

jalan dengan kendaraan pribadi dan juga sistemjalan dengan kendaraan pribadi dan juga sistem

bus konvensional lainnya.Kompleksitas transportasibus konvensional lainnya.Kompleksitas transportasi

perkotaan bertambah lagi dengan beroperasinyaperkotaan bertambah lagi dengan beroperasinya

transportasi publik berbasis aplikasi (on-line) yangtransportasi publik berbasis aplikasi (on-line) yang

perlu diatur lebih bijak.perlu diatur lebih bijak.

Terbatasnya pengembangan angkutan umumTerbatasnya pengembangan angkutan umum

massal di perkotaan tidak terlepas dari belummassal di perkotaan tidak terlepas dari belum

adanya kebijakan atau rencana mobilitas kota-kotaadanya kebijakan atau rencana mobilitas kota-kota

di Indonesia serta keterbatasan skal pemerintahdi Indonesia serta keterbatasan skal pemerintah

daerah dalam mengembangkan angkutan umumdaerah dalam mengembangkan angkutan umum

massal perkotaan. Di sisi lain, belum ada koridormassal perkotaan. Di sisi lain, belum ada koridor
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dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerahdukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah

dalam pengembangan angkutan umum massaldalam pengembangan angkutan umum massal

perkotaan sehingga dukungan yang ada saat iniperkotaan sehingga dukungan yang ada saat ini

masih bersifat arbitrary. Oleh karena itu, payungmasih bersifat arbitrary. Oleh karena itu, payung

hukum mekanisme dukungan pemerintah pusathukum mekanisme dukungan pemerintah pusat

dalam pengembangan angkutan massal perkotaandalam pengembangan angkutan massal perkotaan

di daerah menjadi hal yang mendesak saat ini.di daerah menjadi hal yang mendesak saat ini.

Keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkanKeterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan

transportasi perkottransportasi perkotaan juga menjadi hal aan juga menjadi hal yang sangatyang sangat

penting, terutama terkait dengan keterbatasan skalpenting, terutama terkait dengan keterbatasan skal

daerah.daerah.

Isu lain yang juga masih menjadi tantangan besarIsu lain yang juga masih menjadi tantangan besar

yaitu pengembangan transportasi kota masihyaitu pengembangan transportasi kota masih

berbasis batas administratif (belum melihat wilayahberbasis batas administratif (belum melihat wilayah

perkotaan secara fungsional) dan terkait denganperkotaan secara fungsional) dan terkait dengan

aspek kelembagaan. Dengan kompleksnya masalahaspek kelembagaan. Dengan kompleksnya masalah

transportasi perkotaan, upaya pengelolaannya perlutransportasi perkotaan, upaya pengelolaannya perlu

ditangani dengan cara yang komprehensif danditangani dengan cara yang komprehensif dan

terkoordinasi. Pemerintah telah mendirikan Badanterkoordinasi. Pemerintah telah mendirikan Badan

Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yangPengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang

semestinya berfungsi sebagai integrator. Hanya saja,semestinya berfungsi sebagai integrator. Hanya saja,

keberhasilannya memang masih harus dilihat lagikeberhasilannya memang masih harus dilihat lagi

beberapa waktu kedepan. BPTJ bertanggungjawabbeberapa waktu kedepan. BPTJ bertanggungjawab

kepada Kementerian Perhubungan, dan dasarkepada Kementerian Perhubungan, dan dasar

hukum institusi tersebut dirasa kurang kuat untukhukum institusi tersebut dirasa kurang kuat untuk

menghadapi kompleksitas persoalan transportasimenghadapi kompleksitas persoalan transportasi

di beberapa wilayah yang termasuk dalam kawasandi beberapa wilayah yang termasuk dalam kawasan

Jabodetabek. Perlu adanya kebijakan yang mengaturJabodetabek. Perlu adanya kebijakan yang mengatur

terkait isu kelembagaan ini, misalnya pertimbanganterkait isu kelembagaan ini, misalnya pertimbangan

pembentukan otoritas transportasi perkotaan yangpembentukan otoritas transportasi perkotaan yang

memiliki fungsi kuat dalam pengelolaannya.memiliki fungsi kuat dalam pengelolaannya.

Permasalahan lain yang juga dihadapi olehPermasalahan lain yang juga dihadapi oleh

transportasi perkotaan yaitu sejak masa lalu,transportasi perkotaan yaitu sejak masa lalu,

pengembangan transportasi perkotaan belumpengembangan transportasi perkotaan belum

diintegrasikan dengan aspek tata guna lahandiintegrasikan dengan aspek tata guna lahan

seperti kawasan komersil atau perumahan. Salahseperti kawasan komersil atau perumahan. Salah

satu pendekatan utama yang bisa dilakukan adalahsatu pendekatan utama yang bisa dilakukan adalah

pengembangan kawasan berorientasi transit ataupengembangan kawasan berorientasi transit atau

transit oriented development (TOD) dalam upayatransit oriented development (TOD) dalam upaya

mengintegmengintegrasikan sistem transit rasikan sistem transit dan sistem tata dan sistem tata gunaguna

lahan yang terpadu, mixed use, dan keterhubunganlahan yang terpadu, mixed use, dan keterhubungan

antar fungsi dengan fasilitas transitantar fungsi dengan fasilitas transit . Pengguna beralih. Pengguna beralih

dari satu mode ke mode lainnya dengan cara yangdari satu mode ke mode lainnya dengan cara yang

aman, cepat, esien, serta dapat mencapai tujuanaman, cepat, esien, serta dapat mencapai tujuan

dengan radius berjalan kaki. Dengan pendekatandengan radius berjalan kaki. Dengan pendekatan

tersebut, diharapkan pangsa angkutan umum dapattersebut, diharapkan pangsa angkutan umum dapat

mengingkat, terutama di kota-kota utama sepertimengingkat, terutama di kota-kota utama seperti

Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar,Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar,

dan Medan, yang dinilai sangat penting untukdan Medan, yang dinilai sangat penting untuk

meningkatkan penggunaan angkutan umum danmeningkatkan penggunaan angkutan umum dan

mengembangkan skema pergeseran dari angkutanmengembangkan skema pergeseran dari angkutan

pribadi ke angkutan umum.pribadi ke angkutan umum.

Energi Berkelanjutan untuk PerkotaanEnergi Berkelanjutan untuk Perkotaan

Sampai saat ini pembangkit listrik di IndonesiaSampai saat ini pembangkit listrik di Indonesia

masih menggunakan energi fossil (minyak,masih menggunakan energi fossil (minyak,

batubara, dan gas bumi) dengan presentasebatubara, dan gas bumi) dengan presentase

sebesar 87,68%. Hal ini mengakibatkan dampaksebesar 87,68%. Hal ini mengakibatkan dampak

terhadap lingkungan. Oleh karena itu pemerintahterhadap lingkungan. Oleh karena itu pemerintah

menggunakan pendekatan lingkungan dan spasialmenggunakan pendekatan lingkungan dan spasial

dalam penyusunan skenario kebijakan dan strategidalam penyusunan skenario kebijakan dan strategi

pembangunan, khususnya untuk pembangunanpembangunan, khususnya untuk pembangunan

infrastruktur energi bagi pengembangan wilayahinfrastruktur energi bagi pengembangan wilayah

dan perkotaan.dan perkotaan.

Sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN)Sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN)

dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN),dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN),

pemerintah berupaya meningkatkan pangsa energipemerintah berupaya meningkatkan pangsa energi

baru terbarukan (EBT) pada bauran energi nasionalbaru terbarukan (EBT) pada bauran energi nasional

(energy mix), terutama untuk pembangkit listrik. Hal(energy mix), terutama untuk pembangkit listrik. Hal

ini juga didasari oleh masih rendahnya pemanfaatanini juga didasari oleh masih rendahnya pemanfaatan

potensi EBT di pembangkitan.potensi EBT di pembangkitan.

Pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik ini jugaPemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik ini juga

merupakan upaya untuk menurunkan intensitasmerupakan upaya untuk menurunkan intensitas

emisi CO2 yang sampai saat ini masih beradaemisi CO2 yang sampai saat ini masih berada
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pada kisaran 923,95 gCO2/kWh. Strategi ini sejalanpada kisaran 923,95 gCO2/kWh. Strategi ini sejalan

dengan kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksidengan kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi

Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Peningkatan kualitas infrastruktur energi harusPeningkatan kualitas infrastruktur energi harus

diikuti pada sisi penyalurannya, yaitu transmisidiikuti pada sisi penyalurannya, yaitu transmisi

dna distribusi. Saat ini susut energi di transmisidna distribusi. Saat ini susut energi di transmisi

dan distribusi masih sebesar 9,60%. Tingkat susutdan distribusi masih sebesar 9,60%. Tingkat susut

energi ini diupayakan untuk turun sehingga terdapatenergi ini diupayakan untuk turun sehingga terdapat

peningkatan kualitas pelayanan listrik.peningkatan kualitas pelayanan listrik.

Infrastruktur dan Ekosistem ICT PerkotaanInfrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan

Subbidang TIKSubbidang TIK

Di kota-kota besar dunia khususnya di negara maju,Di kota-kota besar dunia khususnya di negara maju,

infrastruktur dan pemanfaatan TIK menjadi bagianinfrastruktur dan pemanfaatan TIK menjadi bagian

penting dalam pembangunan perkotaan. Salah satupenting dalam pembangunan perkotaan. Salah satu

tujuan pembanguan perkotaan adalah mencapaitujuan pembanguan perkotaan adalah mencapai

pemenuhan konsep smart city, dimana salah satupemenuhan konsep smart city, dimana salah satu

aspek penting di dalamnya adalah pemanfaatanaspek penting di dalamnya adalah pemanfaatan

TIK yang handal dalam layanan perkotaan. HalTIK yang handal dalam layanan perkotaan. Hal

ini menjadi tantangan di Indonesia karena masihini menjadi tantangan di Indonesia karena masih

rendahnya pemanfaatan TIK di perkotaan sepertirendahnya pemanfaatan TIK di perkotaan seperti

masih sedikitnya kota yang terlayani sistem layananmasih sedikitnya kota yang terlayani sistem layanan

darurat 112 terintegrasi dan masih rendahnya kotadarurat 112 terintegrasi dan masih rendahnya kota

yang terintegrasi sistem pelaporan masyarakatyang terintegrasi sistem pelaporan masyarakat

terpadu seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduanterpadu seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan

Online Rakyat (LAPOR).Online Rakyat (LAPOR).

Rendahanya pemanfaatan TIK di perkotaan tidakRendahanya pemanfaatan TIK di perkotaan tidak

terlepas masih rendahnya penetrasi akses tetapterlepas masih rendahnya penetrasi akses tetap

pita lebar di perkotaan yaitu masih dibawah 9%.pita lebar di perkotaan yaitu masih dibawah 9%.

Kondisi ini membuat sekalipun pemerintah kotaKondisi ini membuat sekalipun pemerintah kota

telah membuat suatu dashboard layanan perkotaantelah membuat suatu dashboard layanan perkotaan

namun penggunaan dari masyarakat akan tetapnamun penggunaan dari masyarakat akan tetap

rendah.rendah.

Subbidang Perumahan, Air Minum dan SanitasiSubbidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

• • 12,1 juta 12,1 juta ruta (17,46%) ruta (17,46%) belum belum memiliki hunianmemiliki hunian

milik sendiri (2017)milik sendiri (2017)

• • 63,42% 63,42% ruta ruta menempati menempati hunian hunian yang yang memenuhimemenuhi

minimal satu aspek ketidaklayakan dan sebagianminimal satu aspek ketidaklayakan dan sebagian

diantaranya menempati permukiman kumuhdiantaranya menempati permukiman kumuh

(2017)(2017)

• • 56,3% 56,3% rumah rumah subsidi subsidi tidak tidak memenuhi memenuhi PedomanPedoman

Teknis Izin Mendirikan BangunanTeknis Izin Mendirikan Bangunan

• • Perumahan Perumahan dan dan permukiman permukiman semakin jauh semakin jauh daridari

pusat kota tanpa dukungan jaringan infrastrukturpusat kota tanpa dukungan jaringan infrastruktur

dan tidak sesuai dengan rencana tata ruangdan tidak sesuai dengan rencana tata ruang

(urban sprawl)(urban sprawl)

• • Keberlanjutan dan Keberlanjutan dan ketersediaan air ketersediaan air baku baku untukuntuk

air minum yang memenuhi aspek kuantitas danair minum yang memenuhi aspek kuantitas dan

kualitaskualitas

• • Masih terdapat potensi Masih terdapat potensi pemanfaatan saranapemanfaatan sarana

prasarana air baku dan IPA yang telahprasarana air baku dan IPA yang telah

terbangun yang saat ini belum terhubung hinggaterbangun yang saat ini belum terhubung hingga

sambungan rumah masyarakatsambungan rumah masyarakat

• • Rendahnya Rendahnya kapasitas kapasitas dan dan komitmen komitmen pemerintahpemerintah

daerah untuk sektor air minumdaerah untuk sektor air minum

• • Rendahnya Rendahnya kapasitas kapasitas penyelenggara penyelenggara sistem sistem airair

minumminum

• • Kurangnya Kurangnya kesadaran kesadaran masyarakat masyarakat dalamdalam

mengakses air aman dan perilaku hemat airmengakses air aman dan perilaku hemat air

• • Masih ada Masih ada gap gap capaian akses capaian akses sebesar 23,09%sebesar 23,09%

untuk mencapai akses universal (85% layak danuntuk mencapai akses universal (85% layak dan

15% dasar)15% dasar)

• Masih tingginya persentase penduduk yang• Masih tingginya persentase penduduk yang

melakukan Buang Air Besar Sembaranganmelakukan Buang Air Besar Sembarangan

(BABS), dengan angka mencapai 10,41%(BABS), dengan angka mencapai 10,41%

• • Masih ada Masih ada gap sekitar 39,37% gap sekitar 39,37% menuju 100%menuju 100%

sampah terkelola dengan baik di perkotaansampah terkelola dengan baik di perkotaan

• Belum optimalnya kondisi kelembagaan di• Belum optimalnya kondisi kelembagaan di

kabupaten/kota dalam memberikan layanankabupaten/kota dalam memberikan layanan

air limbah dan persampahan (baru 13,4%air limbah dan persampahan (baru 13,4%

persentase kabupaten/kota yang sudah memilikipersentase kabupaten/kota yang sudah memiliki

Lembaga layanan air limbah domestik dan 16,9%Lembaga layanan air limbah domestik dan 16,9%

persentase kabupaten/kota yang sudah memilikipersentase kabupaten/kota yang sudah memiliki

Lembaga layanan persampahan)Lembaga layanan persampahan)
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Sasaran Pembangunan Infrastruktur UntukSasaran Pembangunan Infrastruktur Untuk
Memenuhi Pelayanan Dasar Serta Memenuhi Pelayanan Dasar Serta MendukungMendukung
Pembangunan Ekonomi & PerkotaanPembangunan Ekonomi & Perkotaan

Sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024Sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunandisesuaikan dengan kebutuhan pembangunan

infrastruktur yaitu pada infrastruktur untuk memenuhiinfrastruktur yaitu pada infrastruktur untuk memenuhi

pelayanan dasar, infrastruktur untuk mendukungpelayanan dasar, infrastruktur untuk mendukung

pembangunan ekonomi dan perkotaan. Uraianpembangunan ekonomi dan perkotaan. Uraian

sasaran pembangunan infrastruktur dengan setiapsasaran pembangunan infrastruktur dengan setiap

indikatornya akan dijelaskan secara mendetail padaindikatornya akan dijelaskan secara mendetail pada

pada bagian lampiran. Berikut adalah sasaranpada bagian lampiran. Berikut adalah sasaran

pembangunan infrastruktur untuk memenuhipembangunan infrastruktur untuk memenuhi

pelayanan dasar serta mendukung pembangunanpelayanan dasar serta mendukung pembangunan

ekonomi & perkotaan:ekonomi & perkotaan:
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Akses Perumahan dan PermukimanAkses Perumahan dan Permukiman
yang Layak, Aman, dan yang Layak, Aman, dan TerjangkaTerjangkauu

• • Kota prioritaKota prioritas (metro, s (metro, besar, sedabesar, sedang ding di

luar Jawa) terkelola dengan baikluar Jawa) terkelola dengan baik

• • Terpenuhinya Terpenuhinya hunian layak hunian layak untuk rumauntuk rumahh

tanggatangga

• • Terpenuhinya Terpenuhinya akses layanakses layanan air minan air minumum

yang layak, aman dan yang layak, aman dan berkelanjutanberkelanjutan,,

serta pengelolaan air minum yang serta pengelolaan air minum yang handalhandal

Aksesibilitas Daerah Tertinggal,Aksesibilitas Daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Terdepan, dan TerluarTerluar

• • Terwujudnya Terwujudnya aksesibilitas aksesibilitas di daerah di daerah 3T3T

yang handal dan memadaiyang handal dan memadai

• • Terhubungnya Terhubungnya kawasan kawasan tertinggaltertinggal

dengan kawasan yang lebih majudengan kawasan yang lebih maju

• T• Terwujudnya erwujudnya penyelenggarpenyelenggaraanaan

transportasi perintis yang efektif dantransportasi perintis yang efektif dan

terpaduterpadu

• • Moda transpModa transportasi yang ortasi yang sesuai densesuai dengangan

karakteristik kawasan di daerah 3Tkarakteristik kawasan di daerah 3T

Keamanan danKeamanan dan
Keselamatan TransportasiKeselamatan Transportasi

• • Turunnya Turunnya rasio rasio fatalitas fatalitas kecelakaankecelakaan

lalu lintaslalu lintas

• • MeningkatnyMeningkatnya keselama keselamatan pelaatan pelayaranyaran

(Laut dan SDP)(Laut dan SDP)

• • MeningkatnyMeningkatnya ka keselamataneselamatan

penerbanganpenerbangan

• • MeningkatnyMeningkatnya ka keselamataneselamatan

perkeretaapianperkeretaapian

• • MeningkatnyMeningkatnya layanan a layanan pencarian dpencarian danan

pertolonganpertolongan

• • Tersedianya Tersedianya sistem infsistem informasi cuormasi cuacaaca

yang akurat dan modernyang akurat dan modern

Ketahanan KebencanaanKetahanan Kebencanaan
InfrastrukturInfrastruktur

Konektivitas Transportasi Laut, Transportasi Udara, Konektivitas Transportasi Laut, Transportasi Udara, JalurJalur
Utama Logistik dan Multimoda- AntarmodaUtama Logistik dan Multimoda- Antarmoda

• • IRBI (Indeks IRBI (Indeks Resiko Bencana Resiko Bencana Indonesia)Indonesia)

berkurangberkurang

• • Peningkatan Peningkatan Keandalan Keandalan Infrastruktur TerhadapInfrastruktur Terhadap

BencanaBencana

• • Peningkatan Peningkatan Ketangguhan Ketangguhan Kawasan Kawasan PerkotaanPerkotaan

dan Pusat Perekonomian terhadap Bencanadan Pusat Perekonomian terhadap Bencana

BanjirBanjir

• • Pengurangan Pengurangan Risiko Akibat Risiko Akibat BanjirBanjir

• • Pengurangan Pengurangan Risiko Akibat Risiko Akibat GempaGempa

• • Pengurangan Pengurangan Risiko Akibat Risiko Akibat LongsorLongsor

• • Pengurangan Risiko Pengurangan Risiko Letusan Gunung Letusan Gunung BerapiBerapi

• • Peningkatan Peningkatan Ketahanan Ketahanan Infrastruktur terhadapInfrastruktur terhadap

BencanaBencana

• • Pengendalian RPengendalian Risiko Bencana isiko Bencana secara Terpadusecara Terpadu

• • Pemulihan Pemulihan keseimbangan keseimbangan ekosistem ekosistem melaluimelalui

restorasi dan konservasi Wilayah Sungairestorasi dan konservasi Wilayah Sungai

• • Pengembangan Pengembangan Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Pengelolaan dandan

Pengembangan Rawa TerpaduPengembangan Rawa Terpadu

• • Penanganan penurunan Penanganan penurunan tanah di tanah di pesisir utarapesisir utara

jawajawa

• • Penanganan Rob Penanganan Rob di area pdi area pesisir utara jawaesisir utara jawa

• • Pemenuhan kebutuhan Pemenuhan kebutuhan air baku air baku perkotaan diperkotaan di

pesisir utara jawapesisir utara jawa

• • Pengelolaan air Pengelolaan air limbah perkotaan limbah perkotaan di pesisirdi pesisir

utara jawautara jawa

• • Meningkatnya kapasitas Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan pelabuhan lautpelabuhan laut

• • Meningkatnya rute Meningkatnya rute pelayaran pelayaran dan sarana dan sarana dan prasarana dan prasarana pelayaran nasionalpelayaran nasional

•• Meningkatnya esiensi pelayanan angkutan laut melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan handalMeningkatnya esiensi pelayanan angkutan laut melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan handal

• • Meningkatnya konektivitas Meningkatnya konektivitas dan pelayanan dan pelayanan transportasi udaratransportasi udara

• • Meningkatnya kapasitas Meningkatnya kapasitas sarana dan sarana dan prasarana transportasi udaraprasarana transportasi udara

• • Tercapainya standar Tercapainya standar jalan nasional jalan nasional dan daerahdan daerah

• • Terwujudnya konektivitas Terwujudnya konektivitas jalan utama jalan utama yang memadaiyang memadai

• • Terwujudnya Terwujudnya konektivitas konektivitas perkeretaapianperkeretaapian

• • Terwujudnya integrasi Terwujudnya integrasi antarmoda yang antarmoda yang optimaloptimal

• • Terwujudnya konektivitas kawasan Terwujudnya konektivitas kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) melalui penyelenggaraan transportasi perintis melalui penyelenggaraan transportasi perintis dan akses jalandan akses jalan

yang terpaduyang terpadu

• • Tercapainya penangTercapainya penanganan overloading anan overloading di jalandi jalan

• • Terwujudnya Terwujudnya konektivitas konektivitas penyeberanganpenyeberangan

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku sertaPengelolaan Air Tanah, Air Baku serta
Air Minum Aman BerkelanjutanAir Minum Aman Berkelanjutan

• • Penyediaan Air Penyediaan Air baku/Air Minum baku/Air Minum DenganDengan

Sumber Air TerlindungiSumber Air Terlindungi

• • Integrasi PeIntegrasi Penyediaan Ainyediaan Air Minum dr Minum danan

Pengelolaan Kualitas Air di PerkotaanPengelolaan Kualitas Air di Perkotaan

• • Pengendalian Pengendalian pencemaran pencemaran Sumber ASumber Airir

baku/Air minumbaku/Air minum

• • Penguatan Penguatan Pendanaan, Pendanaan, Regulasi,Regulasi,

Kapabilitas dan Kapabilitas dan Koordinasi KelembagaanKoordinasi Kelembagaan

Air baku, air minum dan air Air baku, air minum dan air tanahtanah

• • Penyediaan Penyediaan Air Baku/AiAir Baku/Air Minum Mr Minum Melaluielalui

Keterpaduan Sumber Air Keterpaduan Sumber Air (Conjunctive(Conjunctive

Use Air Tanah dan Air Use Air Tanah dan Air Permukaan)Permukaan)

• • Pengendalian Pengendalian Ekstraksi Ekstraksi Air TanahAir Tanah

•• Esiensi Pemanfaatan Air IrigasiEsiensi Pemanfaatan Air Irigasi
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Waduk Multipurpose danWaduk Multipurpose dan
Modernisasi IrigasiModernisasi Irigasi

Pembangunan Energi danPembangunan Energi dan
KetenagalistrikanKetenagalistrikan

Aksesibilitas Daerah Aksesibilitas Daerah Tertinggal,Tertinggal,
Terdepan, dan TerluarTerdepan, dan Terluar

Pembangunan Energi danPembangunan Energi dan
KetenagalistrikanKetenagalistrikan

Pembangunan TIKPembangunan TIK

Pembangunan TIKPembangunan TIK

• • Perencanaan tamPerencanaan tampungan multi-gupungan multi-guna untuk mendukuna untuk mendukung Kawasanng Kawasan

KEK/KI dan Industri Smelter di KEK/KI dan Industri Smelter di IndonesiaIndonesia

• • PengembangaPengembangan dan pemanfaatan tan dan pemanfaatan tampungan air multimpungan air multi--

guna secara terpadu untuk perkotaan, pertanian, danguna secara terpadu untuk perkotaan, pertanian, dan

ketenagalistrikanketenagalistrikan

• • Peningkatan KPeningkatan Kinerja Operasi inerja Operasi & Keamanan & Keamanan BendunganBendungan

•• Peningkatan Esiensi Penggunaaan Air IrigasiPeningkatan Esiensi Penggunaaan Air Irigasi

• • Pemanfaatan IPemanfaatan Irigasi untuk Kerigasi untuk Kegiatan Non-Pagiatan Non-Padidi

• • Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur Irigasi BarIrigasi Baruu

•• Peningkatan Esiensi dalam Operasi dan Peningkatan Esiensi dalam Operasi dan PemeliharaaPemeliharaan Irigasin Irigasi

• • Peningkatan KehPeningkatan Kehandalan Pasokan Aandalan Pasokan Air Irigasi Melalui Wadir Irigasi Melalui Wadukuk

• • PengembangaPengembangan dan Penerapan Tekn dan Penerapan Teknologi dalam Pengnologi dalam Pengelolaanelolaan

IrigasiIrigasi

• • Tercapainya aTercapainya akses ketenagakses ketenagalistrikan univelistrikan universalrsal

• • Meningkatnya Meningkatnya kualitas pekualitas pelayanan listrlayanan listrikik

• • KeterjangkauaKeterjangkauan layanan n layanan tenaga listtenaga listrikrik

• • MeningkatnyMeningkatnya a akses layanan akses layanan energi untuk energi untuk memasak yangmemasak yang

terjangkau, andal dan modernterjangkau, andal dan modern

• • MempertahankMempertahankan an kemampuan beli kemampuan beli masyarakat miskin masyarakat miskin untukuntuk

energi memasakenergi memasak

• • Meningkatnya Meningkatnya pemerataan pemerataan distribusi distribusi BBMBBM

• • Terwujudnya aTerwujudnya aksesibilitas di daerksesibilitas di daerah 3T yang handal danah 3T yang handal dan

memadaimemadai

• • TerhubungnTerhubungnya kawasan tertingya kawasan tertinggal dengan kawasagal dengan kawasan yang lebihn yang lebih

majumaju

• • Terwujudnya pTerwujudnya penyelenggaraenyelenggaraan transportasi peran transportasi perintis yang efektifintis yang efektif

dan terpadudan terpadu

• • Moda transporModa transportasi yang sesuai dengtasi yang sesuai dengan karakteristik kaan karakteristik kawasan diwasan di

daerah 3Tdaerah 3T

• • TercukupinyTercukupinya a pasokan listrik pasokan listrik untuk pertumbuhan untuk pertumbuhan ekonomiekonomi

• • Meningkatnya jaMeningkatnya jaminan pasokan baminan pasokan bahan bakar untuk transhan bakar untuk transportasiportasi

• • MeningkatnyMeningkatnya a jumlah cadangan jumlah cadangan energi strategisenergi strategis

• • MeningkatnyMeningkatnya pemanfaatan produksi a pemanfaatan produksi gas bumi gas bumi untuk kebutuhan dalam untuk kebutuhan dalam negerinegeri

•• Terkoneksinya jaringan xed broadband ke pusat pertumbuhan ekonomiTerkoneksinya jaringan xed broadband ke pusat pertumbuhan ekonomi

• • Optimalisasi pemaOptimalisasi pemanfaatan TIK untuk sektor pertumbnfaatan TIK untuk sektor pertumbuhan ekonomi strategisuhan ekonomi strategis

• • MeningkatnyMeningkatnya daya a daya saing industri dan saing industri dan SDM TIK SDM TIK dalam negeridalam negeri

• • Meratanya aksMeratanya akses layanan telekomes layanan telekomunikasi dan interneunikasi dan internet di desat di desa

• • MeningkatnyMeningkatnya pemanfaatan aksa pemanfaatan akses telekomunikaes telekomunikasi dan internet disi dan internet di

daerah non komersialdaerah non komersial

Pembangunan Angkutan UmumPembangunan Angkutan Umum
Massal PerkotaanMassal Perkotaan

Energi Berkelanjutan untukEnergi Berkelanjutan untuk
PerkotaanPerkotaan

Infrastruktur dan Ekosistem ICTInfrastruktur dan Ekosistem ICT
PerkotaanPerkotaan

• • Meningkatnya Meningkatnya PenngunaanPenngunaan

angkutan umum massalangkutan umum massal

perkotaanperkotaan

• • Meningkatnya Meningkatnya keberlanjutankeberlanjutan

pasokan tenaga listrikpasokan tenaga listrik

•• Meningkatnya esiensi pasokanMeningkatnya esiensi pasokan

dan pemanfaatan tenaga listrikdan pemanfaatan tenaga listrik

•• Meningkatnya penetrasi xedMeningkatnya penetrasi xed

broadband di perkotaanbroadband di perkotaan

• • Meningkatnya Meningkatnya implementasiimplementasi

smart city pada kota-kota sedangsmart city pada kota-kota sedang

dan besardan besar



142142 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan BerkesinambunganDan Berkesinambungan

Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi PembangunanPembangunan
InfrastrukturInfrastruktur

Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMNArah kebijakan dan strategi dalam RPJMN

2020 – 2024 disusun untuk mencapai sasaran2020 – 2024 disusun untuk mencapai sasaran

pembangunan infrastruktur untuk memenuhipembangunan infrastruktur untuk memenuhi

pelayanan dasar, mendukung pembangunanpelayanan dasar, mendukung pembangunan

ekonomi dan perkotaan. Uraian arah kebijakanekonomi dan perkotaan. Uraian arah kebijakan

dan strategi pembangunan infrastruktur tersebutdan strategi pembangunan infrastruktur tersebut

dijelaskan pada bagian selanjutnya.dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Infrastruktur untuk MemenuhiInfrastruktur untuk Memenuhi
Pelayanan DasarPelayanan Dasar

Akses Perumahan dan Permukiman yangAkses Perumahan dan Permukiman yang
Layak, Aman, dan TerjangkauLayak, Aman, dan Terjangkau

a. a. Peningkatan peran Peningkatan peran serta pemerintah, serta pemerintah, pemerintahpemerintah

daerah, masyarakat dan dunia usaha dalamdaerah, masyarakat dan dunia usaha dalam

penyediaan hunian layak, aman dan terjangkau;penyediaan hunian layak, aman dan terjangkau;

b. b. Peningkatan Peningkatan pengaturan, pengaturan, pembinaan pembinaan dandan

pengawasan dalam pembangunan perumahanpengawasan dalam pembangunan perumahan

dan permukiman termasuk penguatandan permukiman termasuk penguatan

implementasi standar keamanan bangunan;implementasi standar keamanan bangunan;

c. Fasilitasi penyediaan perumahan yang serasic. Fasilitasi penyediaan perumahan yang serasi

dengan tata ruang dan daya dukung lingkungandengan tata ruang dan daya dukung lingkungan

hidup;hidup;

d. d. Penyediaan Penyediaan layanan layanan infrastrukinfrastruktur tur dasardasar

permukiman;permukiman;

e. e. Perluasan Perluasan fasilitafasilitasi psi pembiayaan embiayaan perumahanperumahan

terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidakterutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak

tetap dan membangun rumah secara swadaya;tetap dan membangun rumah secara swadaya;

f. f. Pengembangan Pengembangan sistem sistem pembiayaan pembiayaan perumahanperumahan

dan pola subsidi yang lebih esien dandan pola subsidi yang lebih esien dan

berkelanjutan;berkelanjutan;

g. g. Peningkatan Peningkatan keterpaduan keterpaduan pembangunanpembangunan

perumahan masyarakat berpenghasilanperumahan masyarakat berpenghasilan

menengah kebawah dengan sistem transportasimenengah kebawah dengan sistem transportasi

melaluimelalui Transit Oriented Development Transit Oriented Development  (TOD); (TOD);

h. Peningkatan esiensi lahan perkotaan untukh. Peningkatan esiensi lahan perkotaan untuk

penyediaan perumahan melalui inclusive urbanpenyediaan perumahan melalui inclusive urban

renewal dalam rangka penanganan permukimanrenewal dalam rangka penanganan permukiman

kumuh;kumuh;

i. i. Pemanfaatan tanah Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN milik negara/BUMN untukuntuk

mendukung penyediaan perumahan bagi MBR;mendukung penyediaan perumahan bagi MBR;

j. j. Pembentukan dan Pembentukan dan peningkatan peran badanpeningkatan peran badan

perumahan publik dalam penyelenggaraanperumahan publik dalam penyelenggaraan

perumahan di perkotaan.perumahan di perkotaan.

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku serta AirPengelolaan Air Tanah, Air Baku serta Air
Minum Aman BerkelanjutanMinum Aman Berkelanjutan

Penyediaan layanan dasar infrastruktur SDA untukPenyediaan layanan dasar infrastruktur SDA untuk

kebutuhan masyarakat, industri, dan perkotaankebutuhan masyarakat, industri, dan perkotaan

dilaksanakan melalui pengelolaan terpadu sumberdilaksanakan melalui pengelolaan terpadu sumber

air baku yang aman dan berkelanjutan. Arahair baku yang aman dan berkelanjutan. Arah

kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah:kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah:

1. 1. Percepatan penPercepatan penyediaan air baku/air yediaan air baku/air minum yangminum yang

aman dari sumber air sampai dengan konsumenaman dari sumber air sampai dengan konsumen

sesuai kuantitas dan kualitas yang dibutuhkansesuai kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan

((Water Safety Plan Water Safety Plan ). Strategi yang ditempuh adalah:). Strategi yang ditempuh adalah:

a. a. OptimalisasOptimalisasi i sumber air sumber air baku dari baku dari bendungan.bendungan.

b. b. RehabilitasRehabilitasi i dan dan pembangunan pembangunan barubaru

infrastruktur penyedia air baku, Waterinfrastruktur penyedia air baku, Water

TreatmenTreatment Plant t Plant (WTP), serta sistem distribusi,(WTP), serta sistem distribusi,

terutama di wilayah agglomerasi perkotaan,terutama di wilayah agglomerasi perkotaan,

kawasan industri dan daerah dengan tingkatkawasan industri dan daerah dengan tingkat

kemiskinan yang tinggi.kemiskinan yang tinggi.

c. c. Pemanfaatan Pemanfaatan idle idle capacity capacity prasaranaprasarana

penyedia air baku dan optimalisasi WTPpenyedia air baku dan optimalisasi WTP

untuk air minum perkotaan.untuk air minum perkotaan.

d. Pengembangan jaringan distribusi baru aird. Pengembangan jaringan distribusi baru air

minum perkotaan.minum perkotaan.

e. e. Pembangunan tampungan Pembangunan tampungan air skala air skala kecil dankecil dan

penerapan teknologi pengolahan air minumpenerapan teknologi pengolahan air minum

di pulau terluar, termasuk pemanfaatandi pulau terluar, termasuk pemanfaatan

teknologiteknologi Sea Water Reverse Sea Water Reverse   Osmosis dan  Osmosis dan

Water Harvesting Water Harvesting ..

f. f. Pengembangan Pengembangan SPAM SPAM Regional dan Regional dan skemaskema

investasi yang melibatkan badan usaha.investasi yang melibatkan badan usaha.

g. g. Penyelesaian Penyelesaian regulasi regulasi dan dan penguatanpenguatan

kelembagaan pengelolaan air baku dan airkelembagaan pengelolaan air baku dan air
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minum.minum.

h. h. Peningkatan kesadaran Peningkatan kesadaran masyarakat masyarakat terhadapterhadap

perilaku hemat air.perilaku hemat air.

2. Peningkatan esiensi system penyediaan air2. Peningkatan esiensi system penyediaan air

dan keterpaduan sumber air permukaan dandan keterpaduan sumber air permukaan dan

air tanah (air tanah (conjunctive use conjunctive use ) melalui pemanfaatan) melalui pemanfaatan

teknologi (teknologi (Smart Water Management Smart Water Management ). Strategi). Strategi

yang ditempuh adalah:yang ditempuh adalah:

a. a. Penurunan Penurunan NRW NRW melalui penerapan melalui penerapan teknologiteknologi

monitoring distribusi air dan pemberianmonitoring distribusi air dan pemberian

insentif melalui skema investasi baru.insentif melalui skema investasi baru.

b. b. Konservasi, Konservasi, monitoring, monitoring, pencegahan danpencegahan dan

law enforcement terhadap pencemaran airlaw enforcement terhadap pencemaran air

permukaan dan air tanah.permukaan dan air tanah.

c. c. Penyediaan Penyediaan sumber sumber air air baku baku dandan

pengendalian ekstrasi air tanah untukpengendalian ekstrasi air tanah untuk

wilayah Aglomerasi Metropolitan, antarawilayah Aglomerasi Metropolitan, antara

lain: Jabodetabekpunjur, Bandunglain: Jabodetabekpunjur, Bandung

Raya, Kartamantul, Gerbangkartasusila,Raya, Kartamantul, Gerbangkartasusila,

Kedungsepur, Sarbagita, MamminasataKedungsepur, Sarbagita, Mamminasata

d. Peningkatan kinerja operator SPAM melalui:d. Peningkatan kinerja operator SPAM melalui:

integrasi operator air baku dan air minumintegrasi operator air baku dan air minum

untuk daerah yang tidak dapat memenuhi tarifuntuk daerah yang tidak dapat memenuhi tarif

Full Cost Recovery Full Cost Recovery   (FCR), penyesuaian tarif  (FCR), penyesuaian tarif

yang memenuhi FCR, terutama di 11 wilayahyang memenuhi FCR, terutama di 11 wilayah

agglomerasi perkotaan dan kawasan industri.agglomerasi perkotaan dan kawasan industri.

Proyek Prioritas dan LokusProyek Prioritas dan Lokus

oo Water Safety Plan Water Safety Plan  Wilayah Kantong Kemiskinan /  Wilayah Kantong Kemiskinan / 

StuntingStunting

Berikut ini adalah tahapan proyek dan lokusBerikut ini adalah tahapan proyek dan lokus

• • Tahap Tahap Pilot Pilot Project Project : : 20202020

Wilayah Aglomerasi Bandung Raya + Pulau-Wilayah Aglomerasi Bandung Raya + Pulau-

Pulau KecilPulau Kecil

• • Tahap Tahap 1 1 : : 2021-20222021-2022

Wilayah Aglomerasi Gerbang kertosusilaWilayah Aglomerasi Gerbang kertosusila

(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,

Sidoarjo dan Lamongan), Sidoarjo dan Lamongan), Jabodetabekpuncur,Jabodetabekpuncur,

Kedungsepur dan KartamantulKedungsepur dan Kartamantul

• • Tahap Tahap 2 2 : : 2023-20242023-2024

Wilayah Aglomerasi Sarbagita, Mebidangro,Wilayah Aglomerasi Sarbagita, Mebidangro,

Mimika, Kalimantan Utara dan PalangkarayaMimika, Kalimantan Utara dan Palangkaraya

oo Smart Water Management Smart Water Management   Untuk Pengelolaan  Untuk Pengelolaan

Air baku/Air Minum dari Sumber ke konsumen,Air baku/Air Minum dari Sumber ke konsumen,

pengendalian air tanah dan pencemaran sumberpengendalian air tanah dan pencemaran sumber

air bakuair baku

• Regulasi dan Tugas Tanggung jawab• Regulasi dan Tugas Tanggung jawab

Kelembagaan Terkait dengan Smart WaterKelembagaan Terkait dengan Smart Water

Management (SWM)Management (SWM)

• • Pengelolaan Pengelolaan Rencana Rencana Pengembangan Pengembangan SWMSWM

air di Indonesiaair di Indonesia

• • Gambaran Gambaran Penerapan Penerapan SWM SWM dengan dengan DiagramDiagram

Alir ProsesAlir Proses

• • Penetapan Penetapan Parameter Parameter dan dan indikatorindikator

•• Internet of Things Internet of Things   (IoT) dan Sensor untuk  (IoT) dan Sensor untuk

pengukuran, kontrol dan monitoringpengukuran, kontrol dan monitoring

• Validasi dan verikasi, Dokumentasi dan• Validasi dan verikasi, Dokumentasi dan

AuditAudit

Berikut ini adalah tahapan proyek dan lokusBerikut ini adalah tahapan proyek dan lokus

• • Tahap Tahap Pilot Pilot Project Project : : 20202020

Wilayah Agglomerasi Bandung RayaWilayah Agglomerasi Bandung Raya

• • Tahap Tahap 1 1 : : 2021-20222021-2022

Wilayah Agglomerasi GerbangkertosusilaWilayah Agglomerasi Gerbangkertosusila

(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,

Sidoarjo dan Lamongan), Sidoarjo dan Lamongan), Jabodetabekpuncur,Jabodetabekpuncur,

Kedungsepur dan KartamantulKedungsepur dan Kartamantul

• • Tahap Tahap 2 2 : : 2023-20242023-2024

Wilayah Agglomerasi Sarbagita, Mebidangro,Wilayah Agglomerasi Sarbagita, Mebidangro,

Mimika, Kalimantan Utara dan PalangkarayaMimika, Kalimantan Utara dan Palangkaraya

• • Penyediaan Air Baku Penyediaan Air Baku yang Memenuhi yang Memenuhi AspekAspek

Kuantitas dan KualitasKuantitas dan Kualitas

o Konservasi, monitoring, pencegahan dano Konservasi, monitoring, pencegahan dan

law enforcement terhadap pencemaran airlaw enforcement terhadap pencemaran air

permukaan dan air tanah;permukaan dan air tanah;

o o Penyediaan air Penyediaan air baku untuk baku untuk SPAM jaringanSPAM jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaanperpipaan dan bukan jaringan perpipaan

melalui bauran sumber air diantaranyamelalui bauran sumber air diantaranya

pemanfaatan potensi bendungan, embung,pemanfaatan potensi bendungan, embung,

serta sumber air lainnya termasuk pemanenanserta sumber air lainnya termasuk pemanenan

air hujan, grey water, dan pemanfaatanair hujan, grey water, dan pemanfaatan

kapasitas sarana dan prasarana air bakukapasitas sarana dan prasarana air baku

yang telah terbangun;yang telah terbangun;

o o Pengembangan Pengembangan SPAM SPAM Regional;Regional;

o Pengembangan teknologi pengolahan airo Pengembangan teknologi pengolahan air
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baku/air minum untuk pulau-pulau kecil danbaku/air minum untuk pulau-pulau kecil dan

daerah rawan air, diantaranya Sea Waterdaerah rawan air, diantaranya Sea Water

Reverse Osmosis (SWRO);Reverse Osmosis (SWRO);

o o Penyediaan Penyediaan Tampungan Tampungan Air Air untuk untuk AglomerasiAglomerasi

Air Baku Metropolitan: Jabodetabekpunjur,Air Baku Metropolitan: Jabodetabekpunjur,

Bandung Raya, Kartamantul,Bandung Raya, Kartamantul,

Gerbangkartasusila, Kedungsepur,Gerbangkartasusila, Kedungsepur,

Sarbagita, Mamminasata.Sarbagita, Mamminasata.

• • Percepatan Percepatan Pembangunan Pembangunan Sistem Sistem PenyediaanPenyediaan

Air MinumAir Minum

o o Penyusunan Penyusunan dok dok perencanaan perencanaan yangyang

terintegrasi dengan perencanaan lainnyaterintegrasi dengan perencanaan lainnya

yang terkait;yang terkait;

o Percepatan pembangunan SPAM dengano Percepatan pembangunan SPAM dengan

mengutamakan SPAM Jaringan Perpipaan,mengutamakan SPAM Jaringan Perpipaan,

termasuk sambungan rumah untuk air minum;termasuk sambungan rumah untuk air minum;

o o OptimalisasOptimalisasi i SPAM SPAM yang yang telah telah terbangun;terbangun;

o Penerapano Penerapan Water Safety Plan Water Safety Plan   dan  dan

Pengawasan Kualitas Air Minum;Pengawasan Kualitas Air Minum;

o o Pengembangan Pengembangan mekanisme mekanisme pendanaanpendanaan

alternatif untuk pembangunan SPAM.alternatif untuk pembangunan SPAM.

• • Perkuatan Perkuatan Kelembagaan Kelembagaan SPAMSPAM

o o Perkuatan Perkuatan peran peran pokja pokja PPAS/AMPL PPAS/AMPL ditingkatditingkat

pusat, provinsi, dan kabupaten;pusat, provinsi, dan kabupaten;

o o Pengembangan Pengembangan Badan Badan Regulator Regulator PengelolaPengelola

SPAM;SPAM;

o o Pengelolaan Pengelolaan data data dan dan informasi informasi yang yang terpadu.terpadu.

• • Perubahan Perubahan Perilaku Perilaku Masyarakat Masyarakat DalamDalam

Mengakses Air Minum AmanMengakses Air Minum Aman

o o Penyadaran masPenyadaran masyarakat yarakat dalam perildalam perilakuaku

hemat air;hemat air;

o Pengurangan pemanfaatan air tanah dio Pengurangan pemanfaatan air tanah di

daerah yang telah terlayani SPAM.daerah yang telah terlayani SPAM.

• • Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kapasitas Operator Operator Air Air MinumMinum

o Penurunan NRW dan penerapano Penurunan NRW dan penerapan EnergyEnergy

Efciency Efciency ;;

o o Perbaikan Perbaikan asset asset management;management;

o o Penerapan Penerapan tarif air tarif air minum minum minimal memenuhiminimal memenuhi

Full Cost Recovery Full Cost Recovery   yang didukung oleh  yang didukung oleh

Perda4. Peninjauan ulang terhadap bentukPerda4. Peninjauan ulang terhadap bentuk

kelembagaan operator air minum berkinerjakelembagaan operator air minum berkinerja

buruk;buruk;

o o Peningkatan Peningkatan kapasitas kapasitas penyedia penyedia dan dan operatoroperator

air minum berbasis masyarakat.air minum berbasis masyarakat.

b. b. Akses Sanitasi Layak dan Aman Akses Sanitasi Layak dan Aman (Air Limbah dan(Air Limbah dan

Sampah Domestik)Sampah Domestik)

Strategi Sektor SanitasStrategi Sektor Sanitasi (Air Limbah dan Sampah)i (Air Limbah dan Sampah)

• • Peningkatan Peningkatan komitmen komitmen kepala kepala daerah daerah untukuntuk

layanan sanitasi yang berkelanjutan;layanan sanitasi yang berkelanjutan;

• Peningkatan • Peningkatan kapasitas kapasitas institusi institusi pengelolapengelola

layanan sanitasi, termasuk pemastian fungsilayanan sanitasi, termasuk pemastian fungsi

regulator dan operator;regulator dan operator;

• • Peningkatan Peningkatan perubahan perubahan perilaku perilaku masyarakat;masyarakat;

• • Pengembangan Pengembangan teknologi dan teknologi dan infrastrukinfrastrukturtur

sanitasi yang esien dan efektif sesuaisanitasi yang esien dan efektif sesuai

dengan tipologi kota dan skala layanan;dengan tipologi kota dan skala layanan;

• Pengembangan pola kerjasama daerah• Pengembangan pola kerjasama daerah

dengan pihak lain, termasuk swasta;dengan pihak lain, termasuk swasta;

• • PeningkaPeningkatan efektitas tan efektitas dan sistem dan sistem retribusiretribusi

pelayanan sanitasi yang terintegrasi (pelayanan sanitasi yang terintegrasi (bundledbundled

services services ).).

Keamanan dan Keselamatan TransportasiKeamanan dan Keselamatan Transportasi

Untuk meningkatkan pembangunan keselamatanUntuk meningkatkan pembangunan keselamatan

transportasi yang handal dan merata, arah kebijakantransportasi yang handal dan merata, arah kebijakan

dan strategi yang dilakukan adalah:dan strategi yang dilakukan adalah:

1. 1. Penerapan sistem yang Penerapan sistem yang berkeselamatan dalamberkeselamatan dalam

rangka pengurangan fatalitas dan keparahanrangka pengurangan fatalitas dan keparahan

korban (korban (injury prevention injury prevention ););

a. a. Pemenuhan Pemenuhan fasilitas keselamatan fasilitas keselamatan transportasitransportasi

jalanjalan

b. b. Pendidikan Pendidikan dan dan peningkatan peningkatan kesadarankesadaran

penyelenggaraan transportasi yangpenyelenggaraan transportasi yang

berkeselamatan sejak usia diniberkeselamatan sejak usia dini

c. c. Penyusunan Penyusunan RUNK RUNK dan dan rencana rencana aksiaksi

keselamatan daerahkeselamatan daerah
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2. 2. Penegakan Penegakan aturan aturan standar standar keselamatankeselamatan

pelayaran; Pemenuhan kecukupan perlengkapanpelayaran; Pemenuhan kecukupan perlengkapan

sistem navigasi pelayaran;sistem navigasi pelayaran;

a. a. Penyediaan Penyediaan perlengkapan perlengkapan fasilitfasilitasas

keselamatan dan navigasi pelayarankeselamatan dan navigasi pelayaran

b. Meningkatkan frekuensi pengawasan sertab. Meningkatkan frekuensi pengawasan serta

penindakan terhadap pelanggaran standarpenindakan terhadap pelanggaran standar

keselamatan pelayarankeselamatan pelayaran

3. 3. Mempertahankan Mempertahankan tingkat tingkat keselamatankeselamatan

penerbangan (standar ICAO, UE, danpenerbangan (standar ICAO, UE, dan

Category I FAA); Implementasi PerformanceCategory I FAA); Implementasi Performance

Based Navigation; ImplementasiBased Navigation; Implementasi System WideSystem Wide

Information Management Information Management  (SWIM); (SWIM);

a. a. Pengadaan Pengadaan dan dan modernisasi modernisasi saranasarana

navigasi CNSA (navigasi CNSA (Communication Communication ,, Navigation Navigation ,,

Surveilance Surveilance  dan dan Automation Automation ) dan penguatan) dan penguatan

kapasitas SDMkapasitas SDM

b. b. Peningkatan Peningkatan fasilitfasilitas as keamanan keamanan penerbanganpenerbangan

dan pelayanan daruratdan pelayanan darurat

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaanc. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

kelaikan udara, serta penindakan terhadapkelaikan udara, serta penindakan terhadap

pelanggaran standar keselamatanpelanggaran standar keselamatan

penerbanganpenerbangan

d. d. Pengadaan Pesawat Pengadaan Pesawat Udara KalibrasiUdara Kalibrasi

4. 4. Pemenuhan Pemenuhan fasilitfasilitas as keselamatan dan keselamatan dan keamanankeamanan

perlengkapan keselamatan perkeretaapianperlengkapan keselamatan perkeretaapian

sesuai standar SNI dan SI;sesuai standar SNI dan SI;

a. a. Pemenuhan Pemenuhan alokasi alokasi kebutuhan kebutuhan IMOIMO

PerkeretaapianPerkeretaapian

b. b. Pemasangan perlengkapan Pemasangan perlengkapan keselamatan dankeselamatan dan

keamanan perkeretaapiankeamanan perkeretaapian

5. 5. Pemenuhan kecukupan sarana Pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana,dan prasarana,

serta jumlah dan kompetensi SDM pencarianserta jumlah dan kompetensi SDM pencarian

dan pertolongan;dan pertolongan;

a. a. Peningkatan kompetensi dan Peningkatan kompetensi dan kuantitas SDMkuantitas SDM

serta perlengkapan (sarana dan prasarana)serta perlengkapan (sarana dan prasarana)

pencarian dan pertolongan kejadianpencarian dan pertolongan kejadian

kecelakaan penerbangan dan pelayarankecelakaan penerbangan dan pelayaran

6. 6. Penguatan Penguatan sistem sistem informasi informasi cuaca cuaca dalamdalam

mendukung keselamatan transportasi;mendukung keselamatan transportasi;

a. a. Penyediaan fasilitas (sarana dan Penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana)prasarana)

yang memadai dan peningkatan sistemyang memadai dan peningkatan sistem

informasi cuaca dalam mendukunginformasi cuaca dalam mendukung

keselamatan transportasikeselamatan transportasi

Ketahanan Kebencanaan InfrastrukturKetahanan Kebencanaan Infrastruktur

Disaster Disaster Resilience Resilience Infrastructure, Infrastructure, NorthNorth

Java Integrated Coastal Development, GreenJava Integrated Coastal Development, Green

Infrastructure Infrastructure 

Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkanPembangunan infrastruktur untuk meningkatkan

ketangguhan terhadap bencana alam dan bencanaketangguhan terhadap bencana alam dan bencana

lingkungan dilaksanakan melalui peningkatanlingkungan dilaksanakan melalui peningkatan

keandalan infrastruktur terhadap bencana,keandalan infrastruktur terhadap bencana,

pengelolaan terpadu perkotaan pesisir, danpengelolaan terpadu perkotaan pesisir, dan

pengembangan infrastruktur hijau. Arah kebijakanpengembangan infrastruktur hijau. Arah kebijakan

dan strategi yang dilakukan adalah:dan strategi yang dilakukan adalah:

1. 1. Menerapkan Menerapkan sistem sistem peringatan peringatan dini dini (early(early

warning system) untuk bencana.warning system) untuk bencana.

a. a. Menambah jumlah Menambah jumlah daerah yang daerah yang memiliki earlymemiliki early

warning system untuk bencana.warning system untuk bencana.

b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalamb. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

menghadapi bencana.menghadapi bencana.

2. Meningkatkan keandalan infrastruktur melalui2. Meningkatkan keandalan infrastruktur melalui

peningkatan kualitas material konstruksi,peningkatan kualitas material konstruksi,

peringatan dini, danperingatan dini, dan building code building code  yang tepat. yang tepat.

a. a. Meningkatkan standar Meningkatkan standar SNI gempa SNI gempa terbaru.terbaru.

b. b. Meningkatkan Meningkatkan pengawasan pengawasan terhadapterhadap

pembangunan bangunan negara.pembangunan bangunan negara.

c. Mengkaji daerah-daerah rawan terjadinyac. Mengkaji daerah-daerah rawan terjadinya

perpindahan bangunan.perpindahan bangunan.

d. Meningkatkan stok dan rantai pasok untukd. Meningkatkan stok dan rantai pasok untuk

menurunkan harga material pasca bencanamenurunkan harga material pasca bencana

dan mempercepat rekonstruksi.dan mempercepat rekonstruksi.

e. e. Membuat jembatan Membuat jembatan bailey per bailey per Kabupaten.Kabupaten.

f. Membuatf. Membuat air trafc control air trafc control  non permanen. non permanen.

3. 3. Menurunkan risiko Menurunkan risiko banjir di banjir di kota-kota besar.kota-kota besar.

a. a. Meningkatkan standar periode ulang Meningkatkan standar periode ulang desaindesain

bangunan pengamanan banjir menjadi 50bangunan pengamanan banjir menjadi 50

tahun.tahun.

b. b. Mengurangi Mengurangi area area genangan genangan banjir banjir didi

perkotaan melalui peningkatan luas daerahperkotaan melalui peningkatan luas daerah

resapan dan manajemen air.resapan dan manajemen air.
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4. 4. DRI DRI untuk Bencana untuk Bencana Banjir.Banjir.

a. a. Konservasi Konservasi DAS.DAS.

b. Pembangunanb. Pembangunan ood control ood control   dan  dan coastalcoastal

protection protection  di lokasi perekonomian tinggi. di lokasi perekonomian tinggi.

c. Penerapan Integratedc. Penerapan Integrated Flood ManagementFlood Management

pada Daerah Aliran Sungai.pada Daerah Aliran Sungai.

d. Pemetaan Resiko Banjir di Wilayah Rawand. Pemetaan Resiko Banjir di Wilayah Rawan

Banjir untuk meminimalisir kerugian jiwa.Banjir untuk meminimalisir kerugian jiwa.

5. 5. DRI untuk DRI untuk Bencana Bencana Gempa.Gempa.

a. a. Modikasi Modikasi Bangunan Bangunan (Retort).(Retort).

b. b. Pengecekkan/inPengecekkan/inspeksi speksi terhadap terhadap kekuatankekuatan

struktur bangunan terhadap bencana.struktur bangunan terhadap bencana.

c. c. Penyusunan Penyusunan peta peta mikrozonasi mikrozonasi dalamdalam

mendukung perencanaan tata ruang.mendukung perencanaan tata ruang.

6. 6. DRI DRI untuk Bencana untuk Bencana Longsor.Longsor.

a. a. Pemetaan Resiko Pemetaan Resiko longsor dalam longsor dalam mendukungmendukung

perencanaan tata ruang.perencanaan tata ruang.

7. 7. DRI untuk DRI untuk Bencana Gunung Bencana Gunung Berapi.Berapi.

a. a. Pemetaan Resiko Banjir Lahar Pemetaan Resiko Banjir Lahar Dingin dalamDingin dalam

mendukung perencanaan tata ruang danmendukung perencanaan tata ruang dan

mengurangi potensi kerugian.mengurangi potensi kerugian.

8. Restorasi Sungai di Asahan, Siak, Musi, Way8. Restorasi Sungai di Asahan, Siak, Musi, Way

Sekampung, Citarum, Ciliwung, Cisadane,Sekampung, Citarum, Ciliwung, Cisadane,

Bengawan Solo, Serayu, Brantas, Moyo, Kapuas,Bengawan Solo, Serayu, Brantas, Moyo, Kapuas,

Jeneberang, Saddang, Limboto.Jeneberang, Saddang, Limboto.

a. a. Regulasi Regulasi ZonasiZonasi

b. b. Monitoring Monitoring Kualitas Kualitas AirAir

c. c. Pengelolaan Pengelolaan Air Air LimbahLimbah

d. d. Pengelolaan Pengelolaan Limbah Limbah PadatPadat

e. e. Konservasi Air Konservasi Air dan dan TanahTanah

f. f. Manajemen Manajemen Aliran Aliran ((Flow Management Flow Management ))

9. 9. Restorasi Danau di Rawapening, Rawa Restorasi Danau di Rawapening, Rawa Danau,Danau,

Batur, Toba, Kerinci, Maninjau, Singkarak, Poso,Batur, Toba, Kerinci, Maninjau, Singkarak, Poso,

Cascade Mahakam-Semayang, Melintang -Cascade Mahakam-Semayang, Melintang -

Tondano, Tondano, Tempe Tempe - - Matano, Limboto Matano, Limboto Sentarum,Sentarum,

Jempang dan Sentani.Jempang dan Sentani.

a. a. Regulasi Regulasi ZonasiZonasi

b. b. Monitoring Monitoring Kualitas Kualitas AirAir

c. c. Pengelolaan Pengelolaan Air Air LimbahLimbah

d. d. Pengelolaan Pengelolaan Limbah Limbah PadatPadat

e. e. Konservasi Air Konservasi Air dan dan TanahTanah

f. f. Manajemen Manajemen Aliran Aliran ((Flow Management Flow Management ))

10. 10. Restorasi Restorasi Rawa Rawa di di Sumatera Sumatera bagian bagian Selatan,Selatan,

Kalimantan dan Papua.Kalimantan dan Papua.

a. a. Regulasi Regulasi ZonasiZonasi

b. b. Monitoring Monitoring Kualitas AKualitas Airir

c. c. Pengelolaan Pengelolaan Air Air LimbahLimbah

d. d. Perbaikan Pengelolaan Perbaikan Pengelolaan AirAir

11. 11. Restorasi Restorasi Lahan GamLahan Gambut but di di Sumatera Sumatera bagianbagian

Selatan, Kalimantan dan Papua.Selatan, Kalimantan dan Papua.

a. a. Regulasi Regulasi ZonasiZonasi

b. b. Monitoring Kualitas Air Monitoring Kualitas Air dan dan UdaraUdara

c. c. Pengelolaan Pengelolaan Air Air LimbahLimbah

d. d. Manajemen Manajemen Aliran (Aliran (Flow Management Flow Management ))

e. Perbaikan Pengelolaan Lahan dan Air die. Perbaikan Pengelolaan Lahan dan Air di

RawaRawa

12. 12. Jakarta Jakarta Bay Bay Integrated Integrated Coastal Coastal Development;Development;

Kedungsepur Integrated Coastal Development;Kedungsepur Integrated Coastal Development;

Gerbang Kertosusila Integrated CoastalGerbang Kertosusila Integrated Coastal

DevelopmentDevelopment

a. a. Revitalisasi Revitalisasi sungai sungai terpaduterpadu

b. Penerapan manajemen pengelolaan banjirb. Penerapan manajemen pengelolaan banjir

terintegrasiterintegrasi

c. c. Pembangunan Pembangunan ood control ood control dan coastdan coastalal

protection di lokasi perekonomian tinggiprotection di lokasi perekonomian tinggi

d. Peningkatan kapasitas desain pengendaliand. Peningkatan kapasitas desain pengendalian

banjir menjadi 10-100 tahunbanjir menjadi 10-100 tahun

e. e. Penyediaan room Penyediaan room for for riverriver

f. f. Penanganan Penanganan lahan lahan kritis di kritis di daerah daerah huluhulu

g. g. Intensikasi laIntensikasi lahan irigahan irigasi eksistingsi eksisting

h. h. Peningkatan kapasitas desain Peningkatan kapasitas desain pengendalianpengendalian

banjir menjadi 10-100 tahunbanjir menjadi 10-100 tahun

i. i. Penyediaan Penyediaan room room for for riverriver

j. j. Penanganan Penanganan lahan lahan kritis di kritis di daerah daerah huluhulu

k. k. Intensikasi Intensikasi lahan lahan irigasi irigasi eksistingeksisting

l. l. Pengembangan Pengembangan SPAM SPAM RegionalRegional
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m. m. Pengembangan Pengembangan Sanitasi Sanitasi dan dan PengolahanPengolahan

limbah industry Regionallimbah industry Regional

n. n. Penataan ruang Penataan ruang wilayah Aglomerasi wilayah Aglomerasi terpaduterpadu

Proyek Prioritas dan LokusProyek Prioritas dan Lokus

o o Flood Flood Risk Risk Mapping Mapping ProgramProgram

• Aceh, Jakarta, West Java, Semarang,• Aceh, Jakarta, West Java, Semarang,

SurabayaSurabaya

o o River Basin Water River Basin Water ConservatioConservation Program n Program forfor

FloodFlood

• Aceh, Jakarta, West Java, Semarang,• Aceh, Jakarta, West Java, Semarang,

SurabayaSurabaya

o o Cold Cold Lava Lava Flood Flood Risk Mapping Risk Mapping ProgramProgram

• Active Volcanoes Area: Java, Sumatera,• Active Volcanoes Area: Java, Sumatera,

Sulawesi, Bali, Nusa TenggaraSulawesi, Bali, Nusa Tenggara

o o Hydraulic Hydraulic Structures Structures Quake Quake AssessmentAssessment

• Active Volcanoes Area: Java, Sumatera,• Active Volcanoes Area: Java, Sumatera,

Sulawesi, Bali, Nusa TenggaraSulawesi, Bali, Nusa Tenggara

o o Emergency Emergency Response Response System System and and InfrastructInfrastructureure

Development ProgramDevelopment Program

• • Disaster Disaster Prone Prone AreasAreas

o o Land Land Slide Slide Risk Risk Mapping Mapping ProgramProgram

• Java• Java

Waduk Multipurpose dan ModernisasiWaduk Multipurpose dan Modernisasi
IrigasiIrigasi

Water for Food Security and Nutrition & Multi PurposeWater for Food Security and Nutrition & Multi Purpose

Storage for Water Food Flood EnergyStorage for Water Food Flood Energy

Dalam upaya pencapaian sasaran terkaitDalam upaya pencapaian sasaran terkait

Tampungan Air Multi Guna Untuk Air Baku, Pangan,Tampungan Air Multi Guna Untuk Air Baku, Pangan,

Pengendalian Bencana, dan Penyediaan Energi,Pengendalian Bencana, dan Penyediaan Energi,

disusun empat arah kebijakan dan strategi, yaitu:disusun empat arah kebijakan dan strategi, yaitu:

1. 1. Mengutamakan Mengutamakan pembangunan pembangunan multi-purposemulti-purpose

storage yang disinergisasikan dengan kebutuhanstorage yang disinergisasikan dengan kebutuhan

pengembangan kasawan KEK/KI dan industripengembangan kasawan KEK/KI dan industri

smelter.smelter.

a. a. Large Scale Large Scale Low Cost Low Cost Hydropower Hydropower forfor

Industry (a.l PLTA di Industry (a.l PLTA di Kaltara).Kaltara).

b. b. Pemanfaatan Pemanfaatan potensi potensi International International GridGrid

(HVDC) dengan harga bersaing untuk(HVDC) dengan harga bersaing untuk

supply energi ke luar dan ke dalam negeri.supply energi ke luar dan ke dalam negeri.

Dan tindak lanjut border InterconnectionDan tindak lanjut border Interconnection

Indonesia-Malaysia di Kalimantan-Sumatera.Indonesia-Malaysia di Kalimantan-Sumatera.

c. c. Membuat link Membuat link & & match potensi match potensi multi-purposemulti-purpose

storage dengan kebutuhan pengembanganstorage dengan kebutuhan pengembangan

Kawasan KEK/KI dan industri smelter.Kawasan KEK/KI dan industri smelter.

2. Pembangunan dan pemanfaatan bendungan2. Pembangunan dan pemanfaatan bendungan

tepat sasaran berdasarkan analisa kebutuhantepat sasaran berdasarkan analisa kebutuhan

dan analisa pilihan, serta pengembangan skemadan analisa pilihan, serta pengembangan skema

KPBU.KPBU.

a. a. Penilaian Penilaian kelayakan kelayakan pembangunanpembangunan

menggunakan protokol atau panduan yangmenggunakan protokol atau panduan yang

berstandar internasional.berstandar internasional.

b. b. Dukungan Dukungan penyelesaian penyelesaian program program 6565

bendungan baru.bendungan baru.

c. c. Penyederhanaan Penyederhanaan ijin ijin pembangunanpembangunan

bendungan baru.bendungan baru.

d. d. Membuat Membuat investment investment guidelineguideline

pengembangan multi-purpose storagepengembangan multi-purpose storage

dengan pertimbangan fungsi dan stake-dengan pertimbangan fungsi dan stake-

holder.holder.

e. e. Penerapan Penerapan skema skema KPBU untuk KPBU untuk pembangunanpembangunan

bendungan baru dan pemanfaatanbendungan baru dan pemanfaatan

bendungan eksisting.bendungan eksisting.

f. Pengkajian ulang esiensi pemanfaatanf. Pengkajian ulang esiensi pemanfaatan

bendungan eksisting untuk irigasi karenabendungan eksisting untuk irigasi karena

dampak alih fungsi lahan.dampak alih fungsi lahan.

g. Penambahan manfaat bendungan eksistingg. Penambahan manfaat bendungan eksisting

untuk air baku dan energi listrik.untuk air baku dan energi listrik.

3. 3. Peningkatan Peningkatan manajemen manajemen OP, OP, konservasikonservasi

kawasan hulu bendungan, dan penerapankawasan hulu bendungan, dan penerapan

teknologi baru.teknologi baru.

a. a. Pengelolaan Pengelolaan konservasi konservasi DAS DAS bendunganbendungan

oleh berbagai stakeholder terkait, khususnyaoleh berbagai stakeholder terkait, khususnya

masyarakat.masyarakat.

b. Penerapan teknologi dam upgrading untukb. Penerapan teknologi dam upgrading untuk

penambahan volume bendungan.penambahan volume bendungan.

c. c. Registrasi aset bendungan sebagai BMN Registrasi aset bendungan sebagai BMN didi

Kementerian Keuangan untuk mempermudahKementerian Keuangan untuk mempermudah

inisiasi penerapan performance-basedinisiasi penerapan performance-based

contract pengelolaan bendungan.contract pengelolaan bendungan.

d. d. Sinkronisasi data dan Sinkronisasi data dan penerbitan Ijin Operasipenerbitan Ijin Operasi

bagi bendungan-bendungan di Indonesia.bagi bendungan-bendungan di Indonesia.
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e. Perkuatan kelembagaan bendungan melaluie. Perkuatan kelembagaan bendungan melalui

peningkatan kualitas SDM, sarana prasaranapeningkatan kualitas SDM, sarana prasarana

dan SOP pengelola bendungan sesuaidan SOP pengelola bendungan sesuai

dengan Permen PUPR tentang pedomandengan Permen PUPR tentang pedoman

pembentukan UPB.pembentukan UPB.

f. f. Penataan Penataan ulang ulang RTRW RTRW dari dari mulai mulai hulu hulu hinggahingga

ke hilir bendungan untuk memaksimalkanke hilir bendungan untuk memaksimalkan

konservasi, pemanfaatan dan mitigasi risikokonservasi, pemanfaatan dan mitigasi risiko

kegagalan bendungan.kegagalan bendungan.

Dalam upaya pencapaian sasaran terkaitDalam upaya pencapaian sasaran terkait

ketersediaan air untuk ketahanan pangan danketersediaan air untuk ketahanan pangan dan

nutrisi, disusun arah kebijakan dan strategi nutrisi, disusun arah kebijakan dan strategi sebagaisebagai

berikut.berikut.

1. Peningkatan Esiensi Penggunaan Air untuk1. Peningkatan Esiensi Penggunaan Air untuk

Irigasi.Irigasi.

a. Pengembangan dan penerapan teknologia. Pengembangan dan penerapan teknologi

untuk meningkatkan esiensi air irigasi a.luntuk meningkatkan esiensi air irigasi a.l

water accounting dan allocation.water accounting dan allocation.

b. Secara bertahap melaksanakan modernisasib. Secara bertahap melaksanakan modernisasi

irigasi pada DI premium.irigasi pada DI premium.

2. 2. Diversikasi Diversikasi PemanfaaPemanfaatan Irigatan Irigasi.si.

a. Pengembangan irigasi untuk pertanian non-a. Pengembangan irigasi untuk pertanian non-

padi (hortikultura).padi (hortikultura).

b. b. Pengembangan Pengembangan irigasi irigasi untuk untuk perikananperikanan

budidaya, peternakan dan tambak (termasukbudidaya, peternakan dan tambak (termasuk

tambak garam).tambak garam).

3. 3. Pembangunan dan Pembangunan dan peningkatan peningkatan infrastruktinfrastrukturur

irigasi dalam mendukung ekstensikasiirigasi dalam mendukung ekstensikasi

Pertanian.Pertanian.

a. a. Percepatan pemanfaatan Percepatan pemanfaatan infrastruktinfrastruktur ur irigasiirigasi

pada waduk baru terbangun.pada waduk baru terbangun.

b. Pengembangan irigasi di luar Jawa sebagaib. Pengembangan irigasi di luar Jawa sebagai

antisipasi alih fungsi lahan beririgasi.antisipasi alih fungsi lahan beririgasi.

4. 4. Penguatan OperasPenguatan Operasi dan i dan Pemeliharaan Pemeliharaan (OP)(OP)

Irigasi.Irigasi.

a. a. Penerapan Single Penerapan Single Management untuk Management untuk daerahdaerah

irigasi.irigasi.

b. Peningkatan partisipasi petani dalam O/Pb. Peningkatan partisipasi petani dalam O/P

irigasi.irigasi.

c. c. Peningkatan Peningkatan pemanfaatan lpemanfaatan layanan irigasayanan irigasii

non-padi (tambak garam, hortikultura,non-padi (tambak garam, hortikultura,

perternakan, dan perikanan darat).perternakan, dan perikanan darat).

d. Peningkatan kinerja kelembagaan dan SDMd. Peningkatan kinerja kelembagaan dan SDM

pengelola irigasi.pengelola irigasi.

5. Peningkatan jumlah dan esiensi waduk untuk5. Peningkatan jumlah dan esiensi waduk untuk

irigasi.irigasi.

a. a. Dukungan Dukungan penyelesaian penyelesaian program program 6565

bendungan Kemen-PUPR.bendungan Kemen-PUPR.

b. b. PeningkaPeningkatan tan esiensi esiensi alokasi alokasi air air wadukwaduk

ssuntuk irigasi.ssuntuk irigasi.

6. Penambahan instrumentasi operasi di saluran6. Penambahan instrumentasi operasi di saluran

irigasi.irigasi.

a. a. Penambahan alat Penambahan alat ukur debit ukur debit di saluran di saluran irigasi.irigasi.

Proyek Prioritas dan LokusProyek Prioritas dan Lokus

o Dam Operational, Improvement and Safetyo Dam Operational, Improvement and Safety

ProjectProject

• • Aceh, Batam, Aceh, Batam, Lampung, Jawa Lampung, Jawa Barat, JawaBarat, Jawa

Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,

Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku,Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku,

NTB, dan NTTNTB, dan NTT

o o Upgrading Upgrading Bendungan Bendungan EksistiEksistingng

• • Jawa Jawa Timur, Timur, Jawa Jawa Tengah, Tengah, Batam, Batam, NTBNTB

o o Multipurpose Multipurpose & & Cascading Cascading Storage Storage DevelopmentDevelopment

• • Sumatera Sumatera Selatan, Selatan, Kalimantan Kalimantan Tengah,Tengah,

Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo,Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo,

Maluku, PapuaMaluku, Papua

o o Modernisasi Modernisasi Irigasi Irigasi Padi Padi & & non non PadiPadi

• Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,• Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, SumateraSulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Aceh,Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Aceh,

Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat,Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara Timur

Aksesibilitas DaeAksesibilitas Daerah Tertinggal, Trah Tertinggal, Terdepan,erdepan,
dan Terluardan Terluar

Untuk mewujudkan aksesibilitas yang terintegrasiUntuk mewujudkan aksesibilitas yang terintegrasi

dan merata di seluruh daerah tertinggal, arahdan merata di seluruh daerah tertinggal, arah

kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah:kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah:
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1. 1. Pengembangan Pengembangan aksesibiliaksesibilitas tas transportasitransportasi

di kawasan 3T yang mempertimbangkandi kawasan 3T yang mempertimbangkan

karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda,karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda,

dan mendukung kawasan yang lebih majudan mendukung kawasan yang lebih maju

(mengurangi ketimpangan wilayah);(mengurangi ketimpangan wilayah);

a. a. Pengembangan Pengembangan aksesibilaksesibilitas itas transportasitransportasi

yang disesuaikan dengan karakter wilayahyang disesuaikan dengan karakter wilayah

(karakter pegunungan, kepulauan, daratan,(karakter pegunungan, kepulauan, daratan,

sungai) dan tata ruangsungai) dan tata ruang

b. b. Memperkuat antarmoda Memperkuat antarmoda keperintisan laut dankeperintisan laut dan

udara serta jalan lintasudara serta jalan lintas

c. Memperkuat akses jalan penghubung lintasc. Memperkuat akses jalan penghubung lintas

dari daerah 3T ke daerah yang lebih majudari daerah 3T ke daerah yang lebih maju

d. d. Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja kemantapan jalan kemantapan jalan daerahdaerah

(jalan provinsi, kabupaten/kota)(jalan provinsi, kabupaten/kota)

e. e. PeningkataPeningkatan n kesiapan kesiapan aksesibilitasaksesibilitas

transportasi di daerah 3Ttransportasi di daerah 3T

f. f. PembangPembangunan unan aksesibilitas aksesibilitas transportatransportasisi

kawasan tertinggal dengan Kawasankawasan tertinggal dengan Kawasan

Strategis atau Pusat-Pusat KegiatanStrategis atau Pusat-Pusat Kegiatan

2. Peningkatan jumlah coverage dan frekuensi2. Peningkatan jumlah coverage dan frekuensi

pelayanan angkutan perintis yang komprehensifpelayanan angkutan perintis yang komprehensif

a. a. Penyediaan Penyediaan pelayanan pelayanan angkutan angkutan perintisperintis

secara komprehensif dan saling melengkapisecara komprehensif dan saling melengkapi

(terpadu antar layanan perintis)(terpadu antar layanan perintis)

b. b. Penguatan Penguatan kapasitas kapasitas operator operator pelayananpelayanan

perintisperintis

c. c. Penentuan rute subsidi perintis yang Penentuan rute subsidi perintis yang sesuaisesuai

dengan kebutuhan pemenuhan wilayah 3Tdengan kebutuhan pemenuhan wilayah 3T

d. Penyediaan dukungan pembiayaan kepadad. Penyediaan dukungan pembiayaan kepada

Badan Usaha Pelayaran dan PemerintahBadan Usaha Pelayaran dan Pemerintah

DaerahDaerah

Pembangunan Energi dan KetenagalistrikanPembangunan Energi dan Ketenagalistrikan

Untuk meningkatkan ketersediaan energi danUntuk meningkatkan ketersediaan energi dan

ketenagalistrikan agar semakin luas dan merataketenagalistrikan agar semakin luas dan merata

arah kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah:arah kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah:

1. Pengembangan mini/micro off grid berbasis1. Pengembangan mini/micro off grid berbasis

energi energi bersih;Peningkbersih;Peningkatan atan layanan layanan jaringan jaringan onon

grid; Penyediaan dukungan pendanaan untukgrid; Penyediaan dukungan pendanaan untuk

akses tenaga listrik bagi masyarakat yang tidakakses tenaga listrik bagi masyarakat yang tidak

mampu;mampu;

a. a. Pengembangan Pengembangan mini/micro mini/micro grid grid berbasisberbasis

energi bersih;energi bersih;

b. b. Percepatan pembangunan Percepatan pembangunan jaringan transmisijaringan transmisi

dan distribusi di daerah 3T;dan distribusi di daerah 3T;

c. Penyediaan sambungan pasang listrik baruc. Penyediaan sambungan pasang listrik baru

listrik untuk masyarakat tidak mampu;listrik untuk masyarakat tidak mampu;

d. d. Pemanfaatan Pemanfaatan alternatif pembiayaan.alternatif pembiayaan.

2. 2. Peningkatan jaringan Peningkatan jaringan dan dan gardu gardu distribusidistribusi

a. a. Rehabilitasi jaringan Rehabilitasi jaringan tua;tua;

b. b. Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas pemeliharaan;pemeliharaan;

c. c. Peningkatan Peningkatan kongurasi kongurasi jaringan.jaringan.

3. Peningkatan kualitas penyaluran subsidi listrik3. Peningkatan kualitas penyaluran subsidi listrik

tepat sasaran melalui subsidi langsungtepat sasaran melalui subsidi langsung

a. a. Penyaluran Penyaluran subsidi langsung subsidi langsung listriklistrik

Pembangunan TIKPembangunan TIK

1. Optimalisasi dana Universal Service Obligation1. Optimalisasi dana Universal Service Obligation

(USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas(USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas

layanan akses telekomunikasi dan internet;layanan akses telekomunikasi dan internet;

Penyediaan layanan telekomunikasi dan internetPenyediaan layanan telekomunikasi dan internet

yang dapat dijangkau masyarakatyang dapat dijangkau masyarakat

a. a. Penyediaan BTS Penyediaan BTS untuk desa untuk desa non non komersil;komersil;

b. Penyediaan satelit multifungsi untuk aksesb. Penyediaan satelit multifungsi untuk akses

internet;internet;

c. c. Pemberian Pemberian kemudahan kemudahan perijinan perijinan penggelaranpenggelaran

infrastruktur telekomunikasi dan internet.infrastruktur telekomunikasi dan internet.

2. Perluasan layanan bantuan sosial non tunai,2. Perluasan layanan bantuan sosial non tunai,

konten digital pendidikan, konten digital informasikonten digital pendidikan, konten digital informasi

publik, layanan digital kesehatan serta informasipublik, layanan digital kesehatan serta informasi

pertanianpertanian

a. Pemberian insentif startup yang fokus padaa. Pemberian insentif startup yang fokus pada

layanan sosial, pendidikan, kesehatan,layanan sosial, pendidikan, kesehatan,

informasi publik serta informasi pertanian;informasi publik serta informasi pertanian;

b. b. PeningkaPeningkatan literasi digtan literasi digital masyarakital masyarakat.at.
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Infrastruktur untuk MendukungInfrastruktur untuk Mendukung
Pembangunan EkonomiPembangunan Ekonomi

Konektivitas Transportasi Laut, TransportasiKonektivitas Transportasi Laut, Transportasi

Udara, Jalur Utama Logistik dan Multimoda-Udara, Jalur Utama Logistik dan Multimoda-

AntarmodaAntarmoda

Pembangunan Konektivitas Transportasi LautPembangunan Konektivitas Transportasi Laut

Untuk mewujudkan konektivitas transportasiUntuk mewujudkan konektivitas transportasi

laut yang terintegrasi dan dapat mendoronglaut yang terintegrasi dan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan dan strategipertumbuhan ekonomi, arah kebijakan dan strategi

yang dilakukan adalah:yang dilakukan adalah:

1. 1. Standarisasi Standarisasi layanan layanan pelabuhan-pelabuhanpelabuhan-pelabuhan

utama mendukung logistik;utama mendukung logistik;

a. a. Integrasi layanan Integrasi layanan pelabuhan hub pelabuhan hub strategis Tolstrategis Tol

LautLaut

b. b. Penyesuaian Penyesuaian kedalaman kedalaman alur dan alur dan kolamkolam

pelabuhan denganpelabuhan dengan throughput throughput   (atau ukuran  (atau ukuran

kapal optimal)kapal optimal)

2. Peningkatan dan pengembangan pelabuhan2. Peningkatan dan pengembangan pelabuhan

pengumpul dan pengumpan sesuai denganpengumpul dan pengumpan sesuai dengan

standar layanan yang ditetapkan;standar layanan yang ditetapkan;

a. a. Penyesuaian Penyesuaian kerangka kerangka regulasi regulasi StandarStandar

Kinerja Operasional Pelabuhan denganKinerja Operasional Pelabuhan dengan

standarisasi khusus untuk untuk pelabuhan-standarisasi khusus untuk untuk pelabuhan-

pelabuhan hub strategis Tol Laut berdasarkanpelabuhan hub strategis Tol Laut berdasarkan

naskah akademik yang kuatnaskah akademik yang kuat

3. 3. Pembangunan Pembangunan pelabuhan pelabuhan untuk untuk medukungmedukung

aktivitas pariwisataaktivitas pariwisata

4. 4. Pengintegrasian Pengintegrasian jasa jasa pelayaran pelayaran komersialkomersial

dengan sistem pelayaran non-komersialdengan sistem pelayaran non-komersial

5. 5. Pengintegrasian jasa Pengintegrasian jasa pelayaran lokal pelayaran lokal (pelayaran(pelayaran

rakyat) dengan sistem pelayaran nasional;rakyat) dengan sistem pelayaran nasional;

a. Integrasi sistem keperintisan, sistem PSOa. Integrasi sistem keperintisan, sistem PSO

angkutan barang dengan sistem logistikangkutan barang dengan sistem logistik

nasionalnasional

b. Penyediaan dukungan pembiayaan kepadab. Penyediaan dukungan pembiayaan kepada

Badan Usaha Pelayaran dan PemerintahBadan Usaha Pelayaran dan Pemerintah

DaerahDaerah

6. 6. Pengembangan Pengembangan sistem sistem teknologi teknologi informasiinformasi

yang dapat mendukung kelancaran aktivitasyang dapat mendukung kelancaran aktivitas

pelayanan angkutan lautpelayanan angkutan laut

a. a. Digitalisasi reDigitalisasi regulasi serta gulasi serta digitalisasi intedigitalisasi integrasigrasi

proses bisnis rantai pasok logistik (proses bisnis rantai pasok logistik (e-logistic e-logistic ))

b. b. Perencanaan Perencanaan pemanfaatan pemanfaatan platform platform TIKTIK

yang berfungsi untuk pengintegrasianyang berfungsi untuk pengintegrasian

dan pemantauan proses usaha jasadan pemantauan proses usaha jasa

kepelabuhanan, pelayaran, dan jasa logistikkepelabuhanan, pelayaran, dan jasa logistik

lainnyalainnya

Pembangunan Konektivitas Transportasi UdaraPembangunan Konektivitas Transportasi Udara

Untuk mewujudkan konektivitas transportasiUntuk mewujudkan konektivitas transportasi

udara yang terintegrasi dan dapat mendorongudara yang terintegrasi dan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan dan strategipertumbuhan ekonomi, arah kebijakan dan strategi

yang dilakukan adalah:yang dilakukan adalah:

1. Implementasi standar pelayanan jasa bandara,1. Implementasi standar pelayanan jasa bandara,

penumpang kelas ekonomi, perizinan online,penumpang kelas ekonomi, perizinan online,

dan bandara ramah lingkungan;dan bandara ramah lingkungan;

a. a. Standarisasi Standarisasi pelayanan pelayanan penerbanganpenerbangan

(sertikasi bandara, pemenuhan dan(sertikasi bandara, pemenuhan dan

modernisasi sarana dan prasarana)modernisasi sarana dan prasarana)

2. 2. Peningkatan Peningkatan cakupan cakupan layanan layanan angkutanangkutan

udara perintis (penumpang dan kargo) sertaudara perintis (penumpang dan kargo) serta

implementasi Program Jembatan Udaraimplementasi Program Jembatan Udara

terintegrasi dengan tol laut;terintegrasi dengan tol laut;

a. a. Penyediaan Penyediaan pelayanan pelayanan angkutan angkutan udaraudara

perintis (penumpang dan cargo) danperintis (penumpang dan cargo) dan

jembatan udarajembatan udara

3. 3. Penyesuaian Penyesuaian kerangka kerangka regulasi regulasi tentangtentang

rencana induk pelayanan transportasi udararencana induk pelayanan transportasi udara

(Revisi PM 88/2013 tentang Jaringan dan Rute(Revisi PM 88/2013 tentang Jaringan dan Rute

Penerbangan);Penerbangan);

a. Revisi berbagai rencana induk transportasia. Revisi berbagai rencana induk transportasi

udara (tatanan kebandarudaraan, jaringanudara (tatanan kebandarudaraan, jaringan

dan rute penerbangan, dan pelayanandan rute penerbangan, dan pelayanan

penerbangan)penerbangan)

4. Peningkatan kualitas dan Kapasitas SDM dan4. Peningkatan kualitas dan Kapasitas SDM dan

penataan kelembagaan;penataan kelembagaan;



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan DasarPelayanan Dasar 151151

a. Diklat transportasi berbasis teknologi tinggi/a. Diklat transportasi berbasis teknologi tinggi/

mutakhir memenuhi standar internasionalmutakhir memenuhi standar internasional

5. 5. Pembangunan/pengembangan Pembangunan/pengembangan bandara bandara didi

kawasan prioritas (destinasi prioritas/KSPN, KEK,kawasan prioritas (destinasi prioritas/KSPN, KEK,

perbatasan & rawan bencana, serta Papua);perbatasan & rawan bencana, serta Papua);

a. a. Pembangunan 25 Pembangunan 25 bandara barubandara baru

b. b. RehabilitasRehabilitasi i dan dan pengembangan 165 pengembangan 165 bandarabandara

c. Pembangunanc. Pembangunan waterbase airport waterbase airport  ( (sea plane sea plane ))

mendukung destinasi wilayah kepulauanmendukung destinasi wilayah kepulauan

6. 6. Mendorong Mendorong pendanaan pendanaan alternatif alternatif ((creativecreative

nancing nancing ) dan keterlibatan swasta dalam) dan keterlibatan swasta dalam

pembangunan/ pengembangan, danpembangunan/ pengembangan, dan

pengoperasian bandara;pengoperasian bandara;

a. a. Meningkatkan Meningkatkan penyiapan penyiapan proyek proyek dandan

memperluas skema KPBU Bandaramemperluas skema KPBU Bandara

7. 7. Pengembangan dan Pengembangan dan sertikassertikasi i pesawat N219pesawat N219

Pembangunan Konektivitas Jalur Utama Logistik,Pembangunan Konektivitas Jalur Utama Logistik,

Multimoda dan AntarmodaMultimoda dan Antarmoda

Untuk mewujudkan konektivitas jalur utama logistik,Untuk mewujudkan konektivitas jalur utama logistik,

multimoda dan antarmoda yang optimal dan dapatmultimoda dan antarmoda yang optimal dan dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi, arah kebijakanmendorong pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan

dan strategi yang dilakukan adalah:dan strategi yang dilakukan adalah:

1. Preservasi kondisi jalan sesuai dengan lebar1. Preservasi kondisi jalan sesuai dengan lebar

dan daya dukung standar; Meningkatkandan daya dukung standar; Meningkatkan

kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi,kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi,

kabupaten/kota);kabupaten/kota);

a. a. Dukungan pendanaan Dukungan pendanaan DAK Bidang DAK Bidang JalanJalan

b. Peningkatan dan memperluas pelaksanaanb. Peningkatan dan memperluas pelaksanaan

skema pendanaan hibah jalan daerah yangskema pendanaan hibah jalan daerah yang

difokuskan pada perbaikan tata kelola dalamdifokuskan pada perbaikan tata kelola dalam

pemeliharaan jalan daerahpemeliharaan jalan daerah

2. 2. Pembangunan jaringan jalan Pembangunan jaringan jalan tol di jalur tol di jalur logistiklogistik

utama;utama;

a. Penyiapana. Penyiapan readiness criteriareadiness criteria serta kebutuhan serta kebutuhan

trase pada koridor jalan nasionaltrase pada koridor jalan nasional

3. Pembangunan jaringan utama jalan nasional3. Pembangunan jaringan utama jalan nasional

non tol di tiap Pulau Utama menuju KEK, KI, dannon tol di tiap Pulau Utama menuju KEK, KI, dan

KSPNKSPN

4. 4. Pembangunan jalan Pembangunan jalan akses dan akses dan jalan perbatasanjalan perbatasan

Kalimantan dan Papua, dan daerah 3 T;Kalimantan dan Papua, dan daerah 3 T;

Penyediaan layanan transportasi yangPenyediaan layanan transportasi yang

menjangkau daerah 3T dan Kawasan strategis;menjangkau daerah 3T dan Kawasan strategis;

a. a. Penyelesaian Penyelesaian pembangunan pembangunan jalan jalan aksesakses

daerah 3T dan jalan paralel perbatasandaerah 3T dan jalan paralel perbatasan

Kalimantan dan PapuaKalimantan dan Papua

b. Pembangunan layanan transportasi lokal keb. Pembangunan layanan transportasi lokal ke

kawasan strategis dan daerah 3Tkawasan strategis dan daerah 3T

c. c. Dukungan Dukungan pendanaan pendanaan DAK DAK TransportasiTransportasi

bidang perhubunganbidang perhubungan

5. 5. Pengembangan Pengembangan kereta kereta api api barang barang (trans(trans

Sumatera, Pantura, trans Sulawesi, Kalimantan),Sumatera, Pantura, trans Sulawesi, Kalimantan),

short sea shipping short sea shipping ; Pembangunan jalur KA; Pembangunan jalur KA

Trans Sumatera dan Sulawesi serta jalur gandaTrans Sumatera dan Sulawesi serta jalur ganda

reaktivasi KA di Pulau Jawa dan Sumaterareaktivasi KA di Pulau Jawa dan Sumatera

6. 6. Mendorong peran Mendorong peran swasta swasta dalam peladalam pelayananyanan

dan penyelenggaraan layanan multimoda, dandan penyelenggaraan layanan multimoda, dan

mendorong penyiapan lahan melalui BLU LMAN;mendorong penyiapan lahan melalui BLU LMAN;

a. Peningkatan keterlibatan skema pendanaana. Peningkatan keterlibatan skema pendanaan

KPBU dan privat (PINA) untuk mendukungKPBU dan privat (PINA) untuk mendukung

pembangunan rel kereta api, Jalan, danpembangunan rel kereta api, Jalan, dan

multimodamultimoda

7. 7. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Sistem TransportasiTransportasi

Antarmoda dan Multimoda; Pembangunan jalanAntarmoda dan Multimoda; Pembangunan jalan

akses dan jalur KA menuju simpul pelabuhan,akses dan jalur KA menuju simpul pelabuhan,

bandara danbandara dan dry port dry port   serta pusat kegiatan  serta pusat kegiatan

logistik;logistik;

a. Penyelenggaraan layanan subsidi perintisa. Penyelenggaraan layanan subsidi perintis

yang terintegrasi antarmoda serta bersifatyang terintegrasi antarmoda serta bersifat

tahun jamaktahun jamak

b. b. Penyediaan Penyediaan sarana sarana dan dan prasaranaprasarana

transportasi perintistransportasi perintis

8. 8. Pengembangan Pengembangan penyelenggaraan penyelenggaraan jembatanjembatan

timbang di jalur utama logistik (Pantura, Lintastimbang di jalur utama logistik (Pantura, Lintas

timur Sumatera);timur Sumatera);

a. a. PeningkaPeningkatan tan efektitas efektitas fungsifungsi

penyelenggaraan jembatan timbang melaluipenyelenggaraan jembatan timbang melalui

penerapan teknologi dan skema pendanaanpenerapan teknologi dan skema pendanaan

KPBUKPBU
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Pembangunan Energi dan KetenagalistrikanPembangunan Energi dan Ketenagalistrikan

Energi dan KetenagalistrikanEnergi dan Ketenagalistrikan

Arah kebijakan ketenagalistrikan untuk mendukungArah kebijakan ketenagalistrikan untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi adalah: (i) Pengembanganpertumbuhan ekonomi adalah: (i) Pengembangan

pelayanan ketenagalistrikan untuk pusatpelayanan ketenagalistrikan untuk pusat

pertumbuhan ekonomi (KEK, KI, KSPN); (ii)pertumbuhan ekonomi (KEK, KI, KSPN); (ii)

Pemanfaatan pelayanan ketenagalistrikan untukPemanfaatan pelayanan ketenagalistrikan untuk

selain rumah tangga; (iii) Peningkatan tata kelolaselain rumah tangga; (iii) Peningkatan tata kelola

ketenagalistrikan nasional. Untuk mencapainya,ketenagalistrikan nasional. Untuk mencapainya,

strategi yang dilakukan antara lain:strategi yang dilakukan antara lain:

a. Integrasi pembangunan PLTA dengan industria. Integrasi pembangunan PLTA dengan industri

padat energi (seperti industri aluminium);padat energi (seperti industri aluminium);

b. Peningkatan independensi pengelola jaringanb. Peningkatan independensi pengelola jaringan

transmisi (terutama wilayah Jawa dan Sumatra);transmisi (terutama wilayah Jawa dan Sumatra);

c. c. RegionalisasRegionalisasi badan usaha ki badan usaha ketenagalistetenagalistrikanrikan

dengan dengan perhitungan tarif perhitungan tarif listrik secara listrik secara nasional;nasional;

d. d. Peningkatan fungsi Peningkatan fungsi regulator regulator ketenagalistketenagalistrikan.rikan.

Sedangkan untuk sektor energi, arah kebijakan danSedangkan untuk sektor energi, arah kebijakan dan

strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. 1. Penyediaan Penyediaan dukungan dukungan insentif insentif untukuntuk

pengembangan infrastruktur energi (kilangpengembangan infrastruktur energi (kilang

minyak); Peningkatan pemanfataan biominyak); Peningkatan pemanfataan bio fuel fuel  dan dan

gas bumi; Pengembangan transportasi berbasisgas bumi; Pengembangan transportasi berbasis

listrik. Dengan strategi antara lain:listrik. Dengan strategi antara lain:

a. Peningkatan kapasitas kilang minyak baika. Peningkatan kapasitas kilang minyak baik

pembangunan baru maupun revitalisasi;pembangunan baru maupun revitalisasi;

b. b. Pemanfaatan B20 Pemanfaatan B20 untuk untuk transportasitransportasi;;

c. c. PengembangaPengembangan infrastruktur n infrastruktur dan konverdan konverter kit;ter kit;

d. d. Pengembangan Pengembangan transportasi massal transportasi massal berbasisberbasis

listrik.listrik.

2. 2. Penyediaan Penyediaan infrastrukinfrastruktur tur cadangan cadangan energienergi

strategis.strategis.

a. Peningkatan fasilitas penyimpanan strategisa. Peningkatan fasilitas penyimpanan strategis

BBM.BBM.

3. 3. Peningkatan Peningkatan pemanfaatan gpemanfaatan gas bumi as bumi dalamdalam

negerinegeri

a. a. Peningkatan infrastruktur Peningkatan infrastruktur gas gas bumi;bumi;

b. b. Pengembangan kebijakan harga Pengembangan kebijakan harga dan alokasidan alokasi

prioritas gas bumi.prioritas gas bumi.

Pembangunan TIKPembangunan TIK

Untuk mewujudkan jaringan TIK yang andalUntuk mewujudkan jaringan TIK yang andal

dan esien, arah kebijakan dan strategi yangdan esien, arah kebijakan dan strategi yang

dilaksanakan antara lain adalah:dilaksanakan antara lain adalah:

1. 1. Penggelaran Penggelaran infrastruktinfrastrukturur xed broadbandxed broadband

kawasan pariwisata strategis, kawasan industri,kawasan pariwisata strategis, kawasan industri,

perguruan tinggi, dllperguruan tinggi, dll

a. a. Pemberian Pemberian kemudahan kemudahan perijinan perijinan penggelaranpenggelaran

infrastrukturinfrastruktur xed broadband xed broadband ;;

b. b. Peningkatan Peningkatan kapasitas kapasitas industri industri lokallokal

pendukung xed broadband (kabel, kapalpendukung xed broadband (kabel, kapal

penanam kabel).penanam kabel).

2. 2. Perluasan pemanfaatan TIK Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektorpada sektor-sektor

pertumbuhan dalam rangka peningkatanpertumbuhan dalam rangka peningkatan

esiensi, produktivitas, nilai tambah, danesiensi, produktivitas, nilai tambah, dan

penciptaan permintaan.penciptaan permintaan.

a. Peningkatan produktivitas sektor ekonomia. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi

dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektordengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor

ekonomi);ekonomi);

b. b. PeningkataPeningkatan n kapasitas kapasitas industri industri lokallokal

pendukungpendukung xed broadband xed broadband   (kabel, kapal  (kabel, kapal

penanam kabel).penanam kabel).

3. 3. Peningkatan kemandirian industri dan SDM Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIKTIK

dalam negeri.dalam negeri.

a. Harmonisasi kebijakan dan regulasi untuka. Harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk

mendorong pengembangan industri TIKmendorong pengembangan industri TIK

dalam negeri;dalam negeri;

b. Peningkatan kapasitas SDM TIK yang tepatb. Peningkatan kapasitas SDM TIK yang tepat

sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalamsasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam

negeri.negeri.

Infrastruktur untuk Mendukung PerkotaanInfrastruktur untuk Mendukung Perkotaan

Arah kebijakan untuk pembangunan infrastrukturArah kebijakan untuk pembangunan infrastruktur

perkotaan 2020-2024 adalah: (a) meningkatkanperkotaan 2020-2024 adalah: (a) meningkatkan

pemenuhan layanan dasar perkotaan sesuai tipologipemenuhan layanan dasar perkotaan sesuai tipologi

kota; (b) menurunkan indeks risiko bencana di kota;kota; (b) menurunkan indeks risiko bencana di kota;

(c) menurunkan tingkat polusi lingkungan perkotaan;(c) menurunkan tingkat polusi lingkungan perkotaan;

dan (d) meningkatkan kualitas kelembagaandan (d) meningkatkan kualitas kelembagaan

perkotaan terutama metropolitan untuk menjaminperkotaan terutama metropolitan untuk menjamin

penyediaan layanan dasar.penyediaan layanan dasar.
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Pembangunan Angkutan Umum MassalPembangunan Angkutan Umum Massal

PerkotaanPerkotaan

Untuk mewujudkan pembangunan angkutan umumUntuk mewujudkan pembangunan angkutan umum

massal perkotaan yang terintegrasi dan optimal,massal perkotaan yang terintegrasi dan optimal,

arah kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah:arah kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah:

1. 1. Pengembangan angkPengembangan angkutan massutan massal perkotal perkotaanaan

berbasis rel yang aman, terjangkau, mudahberbasis rel yang aman, terjangkau, mudah

diakses dan berkelanjutan;diakses dan berkelanjutan;

a. Percepatan pembangunan angkutan umuma. Percepatan pembangunan angkutan umum

massal perkotaanmassal perkotaan

b. b. Pengembangan Pengembangan mekanisme mekanisme koridorkoridor

dukungan Pemerintah dalam pembangunandukungan Pemerintah dalam pembangunan

angkutan umum massal perkotaanangkutan umum massal perkotaan

2. 2. Menerapkan Menerapkan strategistrategi Transport DemandTransport Demand

ManagementManagement (TDM) beserta Penguatan integrasi(TDM) beserta Penguatan integrasi

antara guna lahan dan perencanaaan transitantara guna lahan dan perencanaaan transit

3. Pengembangan3. Pengembangan Transit Oriented Development Transit Oriented Development 

(TOD), Penguatan integrasi antara guna lahan(TOD), Penguatan integrasi antara guna lahan

dan perencanaaan transit;dan perencanaaan transit;

a. Penyusunana. Penyusunan guidelines guidelines  /pedo /pedoman man kebijkebijakanakan

mobilitas perkotaan: terpadu dan berkelanjutanmobilitas perkotaan: terpadu dan berkelanjutan

4. 4. Pengembangan Pengembangan mekanisme mekanisme dukungandukungan

pemerintah pusat untuk penyediaan angkutanpemerintah pusat untuk penyediaan angkutan

umum masal perkotaan berbasis transit (skemaumum masal perkotaan berbasis transit (skema

KPBU);KPBU);

a. Penguatan sinergi antar stakeholder untuka. Penguatan sinergi antar stakeholder untuk

sharing pendanaan transportasi perkotaan;sharing pendanaan transportasi perkotaan;

b. Pembagian peran pembiayaan transportasib. Pembagian peran pembiayaan transportasi

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dan swasta;dan swasta;

c. c. Penyediaan Penyediaan dukungan dukungan pembiayaan pembiayaan dandan

dukungan teknis penyiapan kepadadukungan teknis penyiapan kepada

Pemerintah Daerah;Pemerintah Daerah;

d. d. Peningkatan Peningkatan kapasitas kapasitas kelembagaan kelembagaan dandan

SDM pemerintah daerah dalam penyiapanSDM pemerintah daerah dalam penyiapan

penyelenggarapenyelenggaraan angkutan Umum dan an angkutan Umum dan KPBU;KPBU;

Energi Berkelanjutan untuk PerkotaanEnergi Berkelanjutan untuk Perkotaan

Energi dan KetenagalistrikanEnergi dan Ketenagalistrikan

Untuk mendukung infrastruktur dan pembangunanUntuk mendukung infrastruktur dan pembangunan

perkotaan, arah kebijakan dan strategi dalam sektorperkotaan, arah kebijakan dan strategi dalam sektor

energy dan ketenagalistrikan yang ditempuh adalahenergy dan ketenagalistrikan yang ditempuh adalah

sebagai berikut:sebagai berikut:

1. 1. Pengembangan Pengembangan pembangkit pembangkit berbasis berbasis EBT;EBT;

Penyediaan pendanaan dan insentif untukPenyediaan pendanaan dan insentif untuk

menurunkan biaya modal bagi pemanfaatanmenurunkan biaya modal bagi pemanfaatan

energi baru dan terbarukan (EBT).energi baru dan terbarukan (EBT).

a. a. Penyusunan Penyusunan kebijakan kebijakan harga harga yangyang

mencerminkan keekonomian;mencerminkan keekonomian;

b. Pengembanganb. Pengembangan smart grid smart grid ;;

c. Pengembanganc. Pengembangan waste to energy waste to energy ;;

d. d. Pembatasan pembPembatasan pembangkit batangkit batubara sesuaiubara sesuai

daya dukung lingkungan;daya dukung lingkungan;

e. e. Penyiapan Penyiapan pemanfaatan pemanfaatan nuklir nuklir untukuntuk

pembangpembangkit kit listrik.listrik.

2. Peningkatan efesiensi energi; Pengembangan2. Peningkatan efesiensi energi; Pengembangan

insentif dan disinsentif esiensi di sisi pasokan daninsentif dan disinsentif esiensi di sisi pasokan dan

pemanfaatan. Dengan strategi sebagai berikut:pemanfaatan. Dengan strategi sebagai berikut:

a.a. Promosi energi esiensi di sisi supplyPromosi energi esiensi di sisi supply

(pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga(pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga

listrik);listrik);

b. b. Pengembangan Pengembangan energyenergy service company service company ;;

c. c. Penyediaan Penyediaan pendanaan pendanaan untuk untuk esiensiesiensi

energi:energi: green building green building , PV, PV roof top roof top ,, cooling cooling 

system system ;;

d. d. Pengelolaan Pengelolaan sisi sisi permintaan;permintaan;

e. e. Pengembangan Pengembangan transportasi berbasis transportasi berbasis listriklistrik..

Infrastruktur dan Ekosistem ICT PerkotaanInfrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan

1. 1. Penggelaran Penggelaran infrastrukturinfrastruktur xed broadband xed broadband  untuk untuk

perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi,perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi,

pusat pendidikan).pusat pendidikan).

a. a. Pemberian kemPemberian kemudahan perijinan udahan perijinan penggelaranpenggelaran

infrastrukturinfrastruktur xed broadband xed broadband ;;

b. b. Meningkatkan Meningkatkan kapasitas kapasitas industri industri lokallokal

pendukungpendukung xed broadband xed broadband ..

2. Pengembangan smart city yang disesuaikan2. Pengembangan smart city yang disesuaikan

dengan karakteristik dan keunggulan kota.dengan karakteristik dan keunggulan kota.

a. Penyusunan konsep pengembangana. Penyusunan konsep pengembangan smartsmart

citycity sesuai dengan pemetaan karakteristiksesuai dengan pemetaan karakteristik

dan permasalahan perkotaan yang dapatdan permasalahan perkotaan yang dapat

dibantu dengan infrastruktur TIK.dibantu dengan infrastruktur TIK.
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Strategi Pengembangan Infrastruktur 2020-2024Strategi Pengembangan Infrastruktur 2020-2024

Penyediaan Penyediaan Pelayanan Pelayanan Dasar Dasar Infrastruktur Infrastruktur MendukMenduk

KonektivitasKonektivitas

Tol LautTol Laut ++  Antarmoda  Antarmoda

Pengembangan Wilayah/Pengembangan Wilayah/
Pusat PertumbuhanPusat Pertumbuhan

TOL LAUTTOL LAUT

KawasanKawasan
TerbangunTerbangun

AreaArea
PelabuhanPelabuhan

AreaArea
PelabuhanPelabuhan

PEMERATPEMERATAAN AAN (3T)(3T)
PUPU

PPERTUERTU

Energi, KetenagalistrikaEnergi, Ketenagalistrika

Pembangunan Energi dan KetenagalistrikanPembangunan Energi dan Ketenagalistrikan

••

••

••

••

••

••

WaduWaduk Multipurpose dan k Multipurpose dan ModernisasModernisas

Aksesibilitas Daerah TertinggalAksesibilitas Daerah Tertinggal

Pengembangan Terpadu Wilayah PesPengembangan Terpadu Wilayah Pes

Akses Perumahan danAkses Perumahan dan
Permukiman yangPermukiman yang
Layak dan TerjangkauLayak dan Terjangkau

Pengelolaan Air Tanah,Pengelolaan Air Tanah,
Air Baku dan Air MinumAir Baku dan Air Minum
BerkelanjutanBerkelanjutan

KetahananKetahanan
KebencanaanKebencanaan
InfrastrukturInfrastruktur

Keamanan danKeamanan dan
KeselamatanKeselamatan
TransportasiTransportasi

Akses Sanitasi AmanAkses Sanitasi Aman

Energy Equity: Rasio Elektrifikasi danEnergy Equity: Rasio Elektrifikasi dan
Kualitasnya(SAIDKualitasnya(SAIDI dan I dan SAIFI) sertaSAIFI) serta
Bahan Bakar untuk MemasakBahan Bakar untuk Memasak

Restrukturisasi sektorRestrukturisasi sektor
ketenagalistrikanketenagalistrikan
(redefinisi tupoksi PT(redefinisi tupoksi PT
PLN)PLN)

Kebijakan harga danKebijakan harga dan
subsidisubsidi

Insentif daerah (bagiInsentif daerah (bagi
hasil darihasil dari
pembangunanpembangunan
infrastruktur energi)infrastruktur energi)

Energy Security: PembangunanEnergy Security: Pembangunan
Infrastruktur Energi (Pembangkit litsrik,Infrastruktur Energi (Pembangkit litsrik,
Smart Grid, Jaringan pipa gas, dan Smart Grid, Jaringan pipa gas, dan kilang)kilang)

Environmental Sustainibility: PengembanganEnvironmental Sustainibility: Pengembangan
EBT dan Efesiensi EnergiEBT dan Efesiensi Energi
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ng ng Sektor Sektor Unggulan Unggulan Infrastruktur Infrastruktur Perkotaan Perkotaan (Smart (Smart City)City)

Sektor UnggulanSektor Unggulan

engembangan Wilayah/engembangan Wilayah/
Pusat PertumbuhanPusat Pertumbuhan

KTI / DaerahKTI / Daerah
TertinggalTertinggal

Pertanian-Perkebunan-Pertanian-Perkebunan-
Kelautan PerikananKelautan Perikanan

Industri PengolahanIndustri Pengolahan

Jasa dan PariwisataJasa dan Pariwisata
Jaringan yangJaringan yang
MendukungMendukung

EfisiensiEfisiensi
PerjalananPerjalanan

AvoidAvoid

PeningkatanPeningkatan
Pangsa AngkutanPangsa Angkutan

UmumUmum

PeningkatanPeningkatan
PemanfaatanPemanfaatan
TeknologiTeknologi

Shift ImproveShift Improve

URBANURBAN
ATAT

BUHANBUHAN

Pembangunan TIKPembangunan TIK

••

•• Pemanfaatan:Pemanfaatan:

oo

oo

•• Pendukung:Pendukung:

oo

n dan TIKn dan TIK

EnergiEnergi Bangunan dBangunan d
PerumahanPerumahan

Air Minum danAir Minum dan
Sanitasi (UrbanSanitasi (Urban
WatershedWatershed
Management)Management)

LayananLayanan
PublikPublik

MobilitasMobilitas

 Irigasi Irigasi

sirsir

Infrastruktur TIK: fixed dan wirelessInfrastruktur TIK: fixed dan wireless
broadband, pemerataan akses TIKbroadband, pemerataan akses TIK

Pemerintah: E-government,Pemerintah: E-government,
E-pendidikan, E-Kesehatan, danE-pendidikan, E-Kesehatan, dan
E-SosialE-Sosial

Pengembangan industriPengembangan industri
dan SDM TIK, keamanandan SDM TIK, keamanan
data dan informasi, literasidata dan informasi, literasi
masyarakatmasyarakat

Swasta: E-commerce,Swasta: E-commerce,
E-Pengadaan, E-LogistikE-Pengadaan, E-Logistik

TIC  TIC  KET  KET  S  S  

 A  A I I RPL RPL  AN  AN E  E  
 PAS PASSS POR POR T T

??
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MembangunMembangun
Lingkungan Hidup,Lingkungan Hidup,
MeningkatkanMeningkatkan
Ketahanan Bencana,Ketahanan Bencana,
& Perubahan Iklim& Perubahan Iklim

Capaian Pembangunan 2015 - 2019Capaian Pembangunan 2015 - 2019

Lingkungan StrategisLingkungan Strategis

Sasaran, Target, dan IndikatorSasaran, Target, dan Indikator

Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi
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Capaian Pembangunan 2015-2019Capaian Pembangunan 2015-2019

Keterbatasan sumber daya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensiKeterbatasan sumber daya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi

menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditasmenghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas

dan sumber daya alam. Selain itu, dan sumber daya alam. Selain itu, karaktekarakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggiristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi

serta adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, danserta adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan

kerusakan yang lebih besar di masa mendatang, baik secara ekonomi maupun non-ekonomikerusakan yang lebih besar di masa mendatang, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi

apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Dengan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahananDengan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan

bencana, dan perubahan iklim ditetapkabencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMNn sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN

2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas tersebut dijabarkan pada tiga kelompok kebijakan,2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas tersebut dijabarkan pada tiga kelompok kebijakan,

yakni: (1) peningkatan daya dukung yakni: (1) peningkatan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;daya tampung lingkungan hidup;

(2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) penanganan perubapenanganan perubahan iklim melaluihan iklim melalui

pembangunan rendah karbon.pembangunan rendah karbon.

Peningkatan Daya Dukung Sumber DayaPeningkatan Daya Dukung Sumber Daya
Alam dan Daya Tampung Lingkungan HidupAlam dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secaraKualitas lingkungan hidup di Indonesia secara

umum relatif stagnan sehingga diperlukan upayaumum relatif stagnan sehingga diperlukan upaya

perbaikan yang lebih progresif untuk mencapaiperbaikan yang lebih progresif untuk mencapai

hasil yang diharapkan di masa depan. Trenhasil yang diharapkan di masa depan. Tren

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasionalIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional

menunjukkan kualitas air semakin buruk, kualitasmenunjukkan kualitas air semakin buruk, kualitas

tutupan lahan secara absolut menurun, serta hanyatutupan lahan secara absolut menurun, serta hanya

kualitas udara yang sedikit mengalami perbaikankualitas udara yang sedikit mengalami perbaikan

(Gambar 7.1).(Gambar 7.1).

Penanganan sumber pencemar tergolong belumPenanganan sumber pencemar tergolong belum

optimal. Realisasi penanganan dan penguranganoptimal. Realisasi penanganan dan pengurangan

sampah domestik masih di bawah target RPJMN.sampah domestik masih di bawah target RPJMN.

Begitu pula kinerja pengendalian pencemaranBegitu pula kinerja pengendalian pencemaran

sampah plastik dan limbah industri masih perlusampah plastik dan limbah industri masih perlu

lebih ditingkatkan.lebih ditingkatkan.

Rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahanRehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahan

kritis di dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH)kritis di dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH)

dan daerah aliran sungai (DAS) belum memenuhidan daerah aliran sungai (DAS) belum memenuhi

target akibat hambatan utama berupa masih banyaktarget akibat hambatan utama berupa masih banyak

lahan kritis yang belum jelas statusnya (belum clearlahan kritis yang belum jelas statusnya (belum clear

and clean). Namun demikian, laju deforestasi diand clean). Namun demikian, laju deforestasi di

dalam kawasan hutan telah berhasil diturunkan.dalam kawasan hutan telah berhasil diturunkan.

Luas hutan dan lahan terbakar juga telah dapatLuas hutan dan lahan terbakar juga telah dapat

dikurangi secara signikan melalui penanggulangandikurangi secara signikan melalui penanggulangan

yang efektif.yang efektif.

Upaya konservasi kawasan untuk mendukungUpaya konservasi kawasan untuk mendukung

pelestarian keanekaragaman hayati menunjukkanpelestarian keanekaragaman hayati menunjukkan

capaian yang positif. Luas serta efektitascapaian yang positif. Luas serta efektitas

pengelolaan kawasan hutan konservasi maupunpengelolaan kawasan hutan konservasi maupun



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan IklimMembangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 159159

kawasan konservasi laut telah kawasan konservasi laut telah berhasil ditingkatkan.berhasil ditingkatkan.

Selain itu, juga telah dilakukan pembinaan terhadapSelain itu, juga telah dilakukan pembinaan terhadap

kawasan ekosistem esensial (KEE) seperti karst,kawasan ekosistem esensial (KEE) seperti karst,

kawasan mangrove, koridor hidupan liar, dankawasan mangrove, koridor hidupan liar, dan

taman kehati. Hingga 2018, terdapat 35 unit KEEtaman kehati. Hingga 2018, terdapat 35 unit KEE

yang sudah ditetapkan dengan luas total mencapaiyang sudah ditetapkan dengan luas total mencapai

1,447,576.3 ha sehingga ~73 persen dari target1,447,576.3 ha sehingga ~73 persen dari target

kumulatif sampai tahun 2019 (48 unit) sudahkumulatif sampai tahun 2019 (48 unit) sudah

tercapai.tercapai.

Capaian kinerja penegakan hukum untukCapaian kinerja penegakan hukum untuk

mendukung pengelolaan lingkungan hidup danmendukung pengelolaan lingkungan hidup dan

kehutanan semakin meningkat dalam aspekkehutanan semakin meningkat dalam aspek

penanganan pengaduan, pengawasan izin;penanganan pengaduan, pengawasan izin;

pemberian sanksi administratif, serta penyelesaianpemberian sanksi administratif, serta penyelesaian

sengketa di luar pengadilan. Namun, potensisengketa di luar pengadilan. Namun, potensi

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yangpenerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang

cukup besar dari denda maupun nilai pengganticukup besar dari denda maupun nilai pengganti

kerugian dan pemulihan masih sulit direalisasikankerugian dan pemulihan masih sulit direalisasikan

akibat proses eksekusi putusan pengadilan yangakibat proses eksekusi putusan pengadilan yang

belum berhasil dilaksanakan.belum berhasil dilaksanakan.

Gambar 7.1. Capaian Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya TampungGambar 7.1. Capaian Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup 2015-2019Lingkungan Hidup 2015-2019

Draft JPG Draft JPG 
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Gambar 7.2. Capaian Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim serta Pembangunan Rendah Karbon 2015-2019Gambar 7.2. Capaian Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim serta Pembangunan Rendah Karbon 2015-2019

Peningkatan Ketahanan Bencana dan IklimPeningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Dalam rangka meningkatkan ketahanan bencana,Dalam rangka meningkatkan ketahanan bencana,

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada pusat-Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada pusat-

pusat pertumbuhan nasional telah berhasil diturunkanpusat pertumbuhan nasional telah berhasil diturunkan

(Gambar 7.2). Indeks tersebut diproyeksikan(Gambar 7.2). Indeks tersebut diproyeksikan

semakin menurun sebagai hasil pelaksanaansemakin menurun sebagai hasil pelaksanaan

program dan kegiatan penanggulangan bencanaprogram dan kegiatan penanggulangan bencana

yang dilakukan oleh K/L bekerjasama denganyang dilakukan oleh K/L bekerjasama dengan

pemerintah daerah, masyarakat, relawan, danpemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan

pelaku usaha.pelaku usaha.

Kelembagaan penanggulangan bencana yangKelembagaan penanggulangan bencana yang

telah terbentuk di daerah semakin meningkat.telah terbentuk di daerah semakin meningkat.

Selain itu pada beberapa lokasi juga telahSelain itu pada beberapa lokasi juga telah

dilakukan berbagai upaya pengurangan risikodilakukan berbagai upaya pengurangan risiko

bencana meliputi penyusunan kajian dan peta risikobencana meliputi penyusunan kajian dan peta risiko

bencana, penyusunan rencana penanggulanganbencana, penyusunan rencana penanggulangan

bencana (RPB), penyusunan rencana kontingensi,bencana (RPB), penyusunan rencana kontingensi,

pembentukan desa tangguh bencana, penguatanpembentukan desa tangguh bencana, penguatan

sumber daya penanggulangan bencana,sumber daya penanggulangan bencana,

pembentukan dan pemberian bantuan peralatanpembentukan dan pemberian bantuan peralatan

pusat pengendalian dan operasi, serta instalasipusat pengendalian dan operasi, serta instalasi

sistem peringatan dini multiancaman bencana.sistem peringatan dini multiancaman bencana.

Upaya peningkatan ketahanan bencana belumUpaya peningkatan ketahanan bencana belum

didukung anggaran yang memadai, khususnyadidukung anggaran yang memadai, khususnya

untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkanuntuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan

pemantauan dan evaluasi program 2016 terdapatpemantauan dan evaluasi program 2016 terdapat

30 kementerian/lembaga yang terlibat pada30 kementerian/lembaga yang terlibat pada

penanggulangan bencana dengan total anggaranpenanggulangan bencana dengan total anggaran

Rp19,980 triliun. Anggaran ini paling besarRp19,980 triliun. Anggaran ini paling besar

digunakan untuk prabencana sebesar Rp13,927digunakan untuk prabencana sebesar Rp13,927

triliun, tanggap darurat sebesar Rp5,892 triliun, dantriliun, tanggap darurat sebesar Rp5,892 triliun, dan

pascabencana hanya sebesar Rp160 miliar.pascabencana hanya sebesar Rp160 miliar.

Dalam rangka peningkatan ketahanan iklimDalam rangka peningkatan ketahanan iklim

telah dilakukan implementasi rencana adaptasitelah dilakukan implementasi rencana adaptasi

perubahan iklim pada daerah percontohan. Selainperubahan iklim pada daerah percontohan. Selain

itu juga telah dilakukan kajian bahaya perubahanitu juga telah dilakukan kajian bahaya perubahan

iklim pada sektor-sektor prioritas. Peningkataniklim pada sektor-sektor prioritas. Peningkatan

ketahanan iklim juga didukung dengan penyediaanketahanan iklim juga didukung dengan penyediaan

informasi iklim yang cepat dan akurat melaluiinformasi iklim yang cepat dan akurat melalui

program pengembangan dan pembinaanprogram pengembangan dan pembinaan

Meteorologi, Klimatologi dan Geosika yang jugaMeteorologi, Klimatologi dan Geosika yang juga

berperan mendukung pengurangan risiko bencana.berperan mendukung pengurangan risiko bencana.

Draft JPG Draft JPG 
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Pembangunan Rendah KarbonPembangunan Rendah Karbon

Capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)Capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

semakin mendekati target penurunan emisi GRKsemakin mendekati target penurunan emisi GRK

26 persen di tahun 2019. Pencapaian tersebut26 persen di tahun 2019. Pencapaian tersebut

didukung dengan pelaksanaan aksi mitigasididukung dengan pelaksanaan aksi mitigasi

perubahan iklim oleh K/L dan daerah yang tercatatperubahan iklim oleh K/L dan daerah yang tercatat

di sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporandi sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

(PEP) online Kementerian PPN/Bappenas sebagai(PEP) online Kementerian PPN/Bappenas sebagai

implementasi dari Rencana Aksi Nasional danimplementasi dari Rencana Aksi Nasional dan

Rencana Aksi Daerah penurunan emisi GRK (RAN/ Rencana Aksi Daerah penurunan emisi GRK (RAN/ 

RAD GRK).RAD GRK).



162162 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi YMenengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambunganambungan

Peningkatan Daya Dukung Sumber DayaPeningkatan Daya Dukung Sumber Daya
Alam dan Daya Tampung LingkunganAlam dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup.Hidup.
Deplesi Sumber Daya Alam dan DegradasiDeplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi
Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup 

Tutupan hutan Indonesia cenderung selaluTutupan hutan Indonesia cenderung selalu

mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-ratamengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata

laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017

mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun lajumencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju

deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektardeforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar

di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti,di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti,

pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibatpengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat

tekanan pembangunan.tekanan pembangunan.

Berdasarkan hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-Berdasarkan hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-

2024, tutupan hutan diperkirakan berkurang dari2024, tutupan hutan diperkirakan berkurang dari

50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 201750 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017

menjadi sekitar 38 persen di tahun 2045. Hal inimenjadi sekitar 38 persen di tahun 2045. Hal ini

akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air,akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air,

khususnya pada wilayah dengan tutupan hutankhususnya pada wilayah dengan tutupan hutan

sangat rendah, seperti Jawa, Bali dan Nusasangat rendah, seperti Jawa, Bali dan Nusa

Tenggara.Tenggara.

Cadangan air nasional secara keseluruhan masihCadangan air nasional secara keseluruhan masih

dalam kategori aman, namun masih terdapatdalam kategori aman, namun masih terdapat

permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas,permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas,

dan juga kualitas yang belum memenuhi standar.dan juga kualitas yang belum memenuhi standar.

Proporsi luas wilayah krisis air secara nasionalProporsi luas wilayah krisis air secara nasional

diproyeksikan akan meningkat dari 6,0% di tahundiproyeksikan akan meningkat dari 6,0% di tahun

2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Hal ini akibat2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Hal ini akibat

ketidakseimbangan neraca air akibat kondisiketidakseimbangan neraca air akibat kondisi

daerah hulu tangkapan air yang kritis sertadaerah hulu tangkapan air yang kritis serta

eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama dieksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di

daerah perkotaan. Beberapa wilayah seperti Pulaudaerah perkotaan. Beberapa wilayah seperti Pulau

Jawa yang sudah berstatus langka, dan Bali-NusaJawa yang sudah berstatus langka, dan Bali-Nusa

Tenggara yang berstatus tertekan membutuhkanTenggara yang berstatus tertekan membutuhkan

perhatian khusus.perhatian khusus.

Kualitas air diperkirakan terus menurun signikan.Kualitas air diperkirakan terus menurun signikan.

Kandungan BOD & COD rata-rata (mg/L)Kandungan BOD & COD rata-rata (mg/L)

diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024

dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisidan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi

tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan CODtahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD

tersebut belum melampaui standar baku mutu,tersebut belum melampaui standar baku mutu,

namun nilai BOD sudah mendekati ambang batasnamun nilai BOD sudah mendekati ambang batas

sehingga perlu diperhatikan.sehingga perlu diperhatikan.

Daya tampung lingkungan hidup juga semakinDaya tampung lingkungan hidup juga semakin

merosot akibat tingginya pencemaran dan upayamerosot akibat tingginya pencemaran dan upaya

penanganannya yang belum optimal. Saat inipenanganannya yang belum optimal. Saat ini

tingkat penanganan sampah secara nasional barutingkat penanganan sampah secara nasional baru

mencapai 67 persen dari total proyeksi timbulanmencapai 67 persen dari total proyeksi timbulan

sampah sementara tingkat pengurangan sampahsampah sementara tingkat pengurangan sampah

hanya mencapai 2,26 persen.hanya mencapai 2,26 persen.

Tingkat kebocoran sampah plastik ke perairanTingkat kebocoran sampah plastik ke perairan

sungai hingga laut bahkan diprediksi telahsungai hingga laut bahkan diprediksi telah

mencapai lebih dari 70 persen jumlah timbulan.mencapai lebih dari 70 persen jumlah timbulan.

Selain menimbulkan pencemaran lingkungan,Selain menimbulkan pencemaran lingkungan,

kondisi ini mengakibatkan gangguan serius bagikondisi ini mengakibatkan gangguan serius bagi

kehidupan biota laut. Semakin banyak kejadiankehidupan biota laut. Semakin banyak kejadian

penyu, burung, hingga mamalia laut mati akibatpenyu, burung, hingga mamalia laut mati akibat

menelan sampah plastik. Selain itu, kandunganmenelan sampah plastik. Selain itu, kandungan

mikroplastik yang semula terakumulasi pada air danmikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan

tubuh hewan kini ditemukan juga di tubuh manusiatubuh hewan kini ditemukan juga di tubuh manusia

sehingga diprediksi akan menimbulkan banyaksehingga diprediksi akan menimbulkan banyak

masalah kesehatan di kemudian hari.masalah kesehatan di kemudian hari.

Luas habitat ideal satwa langka terancam punah diLuas habitat ideal satwa langka terancam punah di

empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan danempat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan

Sulawesi) diperkirakSulawesi) diperkirakan menyusut dari 80,3% di an menyusut dari 80,3% di tahuntahun

Lingkungan StrategisLingkungan Strategis
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2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045. Hal ini antara2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045. Hal ini antara

lain didorong oleh peningkatan luas perkebunanlain didorong oleh peningkatan luas perkebunan

monokultur khususnya kelapa sawit yang semakinmonokultur khususnya kelapa sawit yang semakin

menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkanmenekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan

peningkatan kehilangan keanekaragaman hayatipeningkatan kehilangan keanekaragaman hayati

apabila tidak segera dilakukan penanganan.apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum SumberMeningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Tingginya kerusakan lingkungan hidup di IndonesiaTingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia

tidak lepas dari masih maraknya pelanggarantidak lepas dari masih maraknya pelanggaran

hukum di bidang SDA dan lingkungan hidup;hukum di bidang SDA dan lingkungan hidup;

seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan,seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan,

penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut,penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut,

perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-

prosedural, dan pencemaran limbah B3.prosedural, dan pencemaran limbah B3.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahunTemuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun

2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun

2003-2014 akibat indikasi tidak tercatatnya produksi2003-2014 akibat indikasi tidak tercatatnya produksi

kayu secara akurat yang bersumber dari danakayu secara akurat yang bersumber dari dana

reboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitarreboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitar

7,24 T/tahun, serta dari nilai komersial produk kayu7,24 T/tahun, serta dari nilai komersial produk kayu

sekitar 66,8 T/tahun. Selain kerugian negara, kasussekitar 66,8 T/tahun. Selain kerugian negara, kasus

kejahatan SDA dan lingkungan hidup juga dapatkejahatan SDA dan lingkungan hidup juga dapat

mengakibatkan bencana ekologis, serta ancamanmengakibatkan bencana ekologis, serta ancaman

terhadap kepastian hukum, kewibawaan negara,terhadap kepastian hukum, kewibawaan negara,

dan ketahanan nasional.dan ketahanan nasional.

Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasusUpaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus

SDA dan lingkungan hidup akan menghadapiSDA dan lingkungan hidup akan menghadapi

beberapa tantangan berupa beragamnya tipologibeberapa tantangan berupa beragamnya tipologi

kejahatan; skala kejahatan yang masif dan lokasikejahatan; skala kejahatan yang masif dan lokasi

kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayahkejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah

administrasi; besarnya dampak dan nilai kerugianadministrasi; besarnya dampak dan nilai kerugian

yang ditimbulkan; serta modus kejahatan yangyang ditimbulkan; serta modus kejahatan yang

semakin dinamis dan terorganisir.semakin dinamis dan terorganisir.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan IklimPeningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Tingginya Risiko Bencana di IndonesiaTingginya Risiko Bencana di Indonesia

Dalam World Risk Report (2016), IndonesiaDalam World Risk Report (2016), Indonesia

dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risikodikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko

bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkanbencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan

karena tingginya tingkat keterpaparan (exposure)karena tingginya tingkat keterpaparan (exposure)

dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana.dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana.

Bahkan hampir 75% infrastruktur industri danBahkan hampir 75% infrastruktur industri dan

konektivitas dasar di Indonesia, termasuk saranakonektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana

pendukungnya dibangun pada zona rentan/bahaya.pendukungnya dibangun pada zona rentan/bahaya.

Sebagian besar kejadian bencana 5 tahun terakhirSebagian besar kejadian bencana 5 tahun terakhir

merupakan bencana hidrometeorologi yang eratmerupakan bencana hidrometeorologi yang erat

kaitannya dengan faktor iklim, yaitu kejadiankaitannya dengan faktor iklim, yaitu kejadian

bencana akibat puting beliung, banjir, dan longsor,bencana akibat puting beliung, banjir, dan longsor,

kebakaran hutan dan kekeringan. Namun tidakkebakaran hutan dan kekeringan. Namun tidak

hanya itu, karakteristik geologi yang berada dihanya itu, karakteristik geologi yang berada di

pertemuan antar lempeng menjadikan Indonesiapertemuan antar lempeng menjadikan Indonesia

menjadi kawasan yang rawan dengan bencanamenjadi kawasan yang rawan dengan bencana

geologis seperti gempa bumi, dan letusan gununggeologis seperti gempa bumi, dan letusan gunung

api beserta potensi tsunami yang ditimbulkan.api beserta potensi tsunami yang ditimbulkan.

Secara frekuensi bencana geologi ini memang lebihSecara frekuensi bencana geologi ini memang lebih

jarang namun berpotensi menimbulkan korban jiwajarang namun berpotensi menimbulkan korban jiwa

maupun kerugian ekonomi dalam skala besar.maupun kerugian ekonomi dalam skala besar.
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Grafik 7.1. Dampak Bencana Alam pada Tahun 2010-2017Grafik 7.1. Dampak Bencana Alam pada Tahun 2010-2017
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Gempabumi sudah dapat sangat merusak padaGempabumi sudah dapat sangat merusak pada

percepatan goncangan 0.1 g (setara dg intensitaspercepatan goncangan 0.1 g (setara dg intensitas

VI Skala Mercalli atau Modied Mercally Intensity/ VI Skala Mercalli atau Modied Mercally Intensity/ 

MMI). Dengan overlay peta bahaya goncanganMMI). Dengan overlay peta bahaya goncangan

percepatan puncak di batuan dasar (SB) untukpercepatan puncak di batuan dasar (SB) untuk

probabilitas 10% pada 50 tahun, maka ditemukanprobabilitas 10% pada 50 tahun, maka ditemukan

bahwa sejumlah 216.816.932 (77%) penduduk dibahwa sejumlah 216.816.932 (77%) penduduk di

Indonesia terpapar bahaya gempa lebih dari 0.1 g,Indonesia terpapar bahaya gempa lebih dari 0.1 g,

Dari 216 juta jiwa tersebut, 4 jt (1.5%) diantaranyaDari 216 juta jiwa tersebut, 4 jt (1.5%) diantaranya

tinggal pada jarak 1 Km dari sesar.tinggal pada jarak 1 Km dari sesar.

Risiko tinggi karena goncangan yang tinggi (>0.5 g)Risiko tinggi karena goncangan yang tinggi (>0.5 g)

diestimasdiestimasi pada i pada wilayah Sumatera, Sulawesi, Malukuwilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku

dan Papua yang diberi warna merah. Sedangkandan Papua yang diberi warna merah. Sedangkan

wilayah berisiko tinggi dengan bahaya goncanganwilayah berisiko tinggi dengan bahaya goncangan

lebih dari 0.1 g dan memiliki densitas populasi tinggilebih dari 0.1 g dan memiliki densitas populasi tinggi

yaitu pada Ibukota Jakarta, Bandung, Semarang,yaitu pada Ibukota Jakarta, Bandung, Semarang,

Yogyakarta, Surabaya, Sumatera Utara, SumatraYogyakarta, Surabaya, Sumatera Utara, Sumatra

Barat dan Aceh.Barat dan Aceh.

Penduduk terbanyak yang terdampak oleh gempaPenduduk terbanyak yang terdampak oleh gempa

bumi adalah wilayah Pulau Jawa dan Bali, yaknibumi adalah wilayah Pulau Jawa dan Bali, yakni

sekitar 50% penduduk Indonesia, tepatnya sejumlahsekitar 50% penduduk Indonesia, tepatnya sejumlah

129.548.325 orang. Selanjutnya, Pulau Sumatera129.548.325 orang. Selanjutnya, Pulau Sumatera

dan Pulau Sulawesi menempati urutan kedua dandan Pulau Sulawesi menempati urutan kedua dan

ketiga jumlah penduduk terdampak gempa bumiketiga jumlah penduduk terdampak gempa bumi

tertinggi, yaitu 47.591.906 orang dan 20.714.832tertinggi, yaitu 47.591.906 orang dan 20.714.832

orang. Kemudian, diikuti Kepulauan Nusa Tenggaraorang. Kemudian, diikuti Kepulauan Nusa Tenggara

yang memiliki jumlah penduduk terdampak gempayang memiliki jumlah penduduk terdampak gempa

bumi sejumlah, 7.078.626 orang; Kepulauanbumi sejumlah, 7.078.626 orang; Kepulauan

Maluku sejumlah 5.964.062 orang; dan PulauMaluku sejumlah 5.964.062 orang; dan Pulau

Papua sejumlah 3.782.871 orang. Sementara, PulauPapua sejumlah 3.782.871 orang. Sementara, Pulau

Kalimantan memiliki jumlah penduduk terdampakKalimantan memiliki jumlah penduduk terdampak

gempa bumi paling sedikit, yakni 2.136.310 orang.gempa bumi paling sedikit, yakni 2.136.310 orang.

Kerugian sik dianalisis pada fasilitas umum yaituKerugian sik dianalisis pada fasilitas umum yaitu

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitasfasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas

transportasi. Fasilitas pendidikan meliputi Sekolahtransportasi. Fasilitas pendidikan meliputi Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan SekolahDasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah

Menengah Atas, serta Sekolah Luar Biasa. FasilitasMenengah Atas, serta Sekolah Luar Biasa. Fasilitas

Kesehatan meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas,Kesehatan meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas,

kemudian fasilitas transportasi meliputi terminal,kemudian fasilitas transportasi meliputi terminal,

stasiun kereta api, pelabuhan, serta analisis ruasstasiun kereta api, pelabuhan, serta analisis ruas

jalan provinsi, jalan tol an jalur kereta api yangjalan provinsi, jalan tol an jalur kereta api yang

melewati sesar aktif. Analisis melewati sesar aktif. Analisis dilakukan pada jumlahdilakukan pada jumlah

fasum terpapar di zona sesar dengan buffer 1 Km,fasum terpapar di zona sesar dengan buffer 1 Km,

serta jumlah fasum terpapar bahaya goncanganserta jumlah fasum terpapar bahaya goncangan

gempa.gempa.

Sejumlah 140.821 unit bangunan sekolah berpotensiSejumlah 140.821 unit bangunan sekolah berpotensi

terdampak oleh hazard gempa bumi percepatanterdampak oleh hazard gempa bumi percepatan

puncak di batuan dasar untuk probabilitaspuncak di batuan dasar untuk probabilitas

terlampaui 10% dalam 50 tahun. Bangunan sekolahterlampaui 10% dalam 50 tahun. Bangunan sekolah

ini meliputi tingkat dasar, menengah pertama, danini meliputi tingkat dasar, menengah pertama, dan

menengah atas serta sekolah luar biasa. Bangunanmenengah atas serta sekolah luar biasa. Bangunan

sekolah yang paling banyak terdampak beradasekolah yang paling banyak terdampak berada

di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah 81.195di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah 81.195

bangunan. Setelah Pulau Jawa dan Bali, Pulaubangunan. Setelah Pulau Jawa dan Bali, Pulau

Sumatera merupakan pulau yang memiliki jumlahSumatera merupakan pulau yang memiliki jumlah

sekolah terdampak hazard gempa bumi terbanyaksekolah terdampak hazard gempa bumi terbanyak

kedua, yaitu sejumlah 27.177 unit bangunan.kedua, yaitu sejumlah 27.177 unit bangunan.

Selanjutnya, sebanyak 18.125 bangunan sekolah diSelanjutnya, sebanyak 18.125 bangunan sekolah di

Sulawesi berpotensi terdampak oleh hazard gempaSulawesi berpotensi terdampak oleh hazard gempa

bumi dan menjadikannya sebagai pulau denganbumi dan menjadikannya sebagai pulau dengan

jumlah sekolah terbanyak ketiga. Sementara untukjumlah sekolah terbanyak ketiga. Sementara untuk

jumlah sekolah yang berpotensi terdampak hazardjumlah sekolah yang berpotensi terdampak hazard

gempa bumi di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku,gempa bumi di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku,

dan Papua sudah sangat berkurang dibandingkandan Papua sudah sangat berkurang dibandingkan

dengan ketiga pulau sebelumnya, yaitu 5.375,dengan ketiga pulau sebelumnya, yaitu 5.375,

4.626, dan 4.313 unit bangunan secara berurutan.4.626, dan 4.313 unit bangunan secara berurutan.

Jumlah bangunan sekolah paling sedikit berpotensiJumlah bangunan sekolah paling sedikit berpotensi

terdampak hazard gempa bumi ditemukan di Pulauterdampak hazard gempa bumi ditemukan di Pulau

Kalimantan, yaitu sejumlah 389 unit bangunanKalimantan, yaitu sejumlah 389 unit bangunan

sekolah. Selain itu terdapat 2,890 Sekolah padasekolah. Selain itu terdapat 2,890 Sekolah pada

zona Buffer 1 Km dari sesar, 1,134 di P. Jawa &zona Buffer 1 Km dari sesar, 1,134 di P. Jawa &

1,055 di P. Sumatera. Sebagian besar adalah SD.1,055 di P. Sumatera. Sebagian besar adalah SD.

Total bangunan fasilitas kesehatan terdampakTotal bangunan fasilitas kesehatan terdampak

gempa bumi berupa percepatan puncak di batuangempa bumi berupa percepatan puncak di batuan

dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10% dalamdasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam

50 tahun pada kelas PGA lebih dari 0,1 di Indonesia50 tahun pada kelas PGA lebih dari 0,1 di Indonesia

sebesar 7.422 unit. Fasilitas kesehatan yangsebesar 7.422 unit. Fasilitas kesehatan yang

dipetakan meliputi rumah sakit dan puskesmas.dipetakan meliputi rumah sakit dan puskesmas.

Sebagian besar bangunan terdampak terdapatSebagian besar bangunan terdampak terdapat

di Pulau Jawa Bali sebesar 3.152 unit dan Pulaudi Pulau Jawa Bali sebesar 3.152 unit dan Pulau
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Gambar 7.4. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana GempabumiGambar 7.4. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Gempabumi

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peta Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar (SB) Untuk Probabilitas Terlampaui 10%Peta Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar (SB) Untuk Probabilitas Terlampaui 10%
dalam 50 Tahun Indonesiadalam 50 Tahun Indonesia
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Sumatera sebesar 2.038 unit. Selanjutnya disusulSumatera sebesar 2.038 unit. Selanjutnya disusul

oleh Pulau Sulawesi sebesar 966 unit, Pulau Nusaoleh Pulau Sulawesi sebesar 966 unit, Pulau Nusa

Tenggara sebesar 515 unit, Pulau Papua sebesarTenggara sebesar 515 unit, Pulau Papua sebesar

420 unit, dan Pulau Maluku sebesar 301 unit.420 unit, dan Pulau Maluku sebesar 301 unit.

Yang terakhir, total terdampak paling kecil terletakYang terakhir, total terdampak paling kecil terletak

di Pulau Kalimantan yaitu 30 unit dikarenakandi Pulau Kalimantan yaitu 30 unit dikarenakan

sebagian besar bangunan terdampak pada kelassebagian besar bangunan terdampak pada kelas

PGA dibawah 0,1. Selain itu, terdapat 266 FasilitasPGA dibawah 0,1. Selain itu, terdapat 266 Fasilitas

Kesehatan (RS & Puskesmas) pada zona Buffer 1Kesehatan (RS & Puskesmas) pada zona Buffer 1

Km dari sesar. 61 di P. SumatKm dari sesar. 61 di P. Sumatera & 56 di P. Jawa (25era & 56 di P. Jawa (25

RS di P. Jawa, terutama Surabaya).RS di P. Jawa, terutama Surabaya).

Untuk fasilitas transportasi, terdapat 11 Pelabuhan,Untuk fasilitas transportasi, terdapat 11 Pelabuhan,

21 Terminal, 2 Stasiun, 237 ruas (652,3 km) Jalan21 Terminal, 2 Stasiun, 237 ruas (652,3 km) Jalan

Provinsi, 15 ruas (20,1 km) Jalan Tol, 31 ruas (83,3Provinsi, 15 ruas (20,1 km) Jalan Tol, 31 ruas (83,3

km) Jalur Kereta Api. 384 Km diantaranya beradakm) Jalur Kereta Api. 384 Km diantaranya berada

di P. Sumatera. Total bangunan terdampak olehdi P. Sumatera. Total bangunan terdampak oleh

hazard gempa bumi berupa percepatan puncakhazard gempa bumi berupa percepatan puncak

di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampauidi batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui

10% dalam 50 tahun pada kelas PGA lebih dari 0,110% dalam 50 tahun pada kelas PGA lebih dari 0,1

di Indonesia sebesar 8.992 unit. Fasilitas tersebutdi Indonesia sebesar 8.992 unit. Fasilitas tersebut

meliputi pelabuhan, stasiun, dan terminal. Sebagianmeliputi pelabuhan, stasiun, dan terminal. Sebagian

besar bangunan terdampak terdapat di Pulau Jawabesar bangunan terdampak terdapat di Pulau Jawa

dan Bali sebanyak 8.070 unit. Kemudian disusuldan Bali sebanyak 8.070 unit. Kemudian disusul

oleh pulau lainnya dengan jumlah terdampak yangoleh pulau lainnya dengan jumlah terdampak yang

sangat sedikit. Total bangunan terdampak di Pulausangat sedikit. Total bangunan terdampak di Pulau

Sumatera sebesar 455 unit, Pulau Nusa TenggaraSumatera sebesar 455 unit, Pulau Nusa Tenggara

sebesar 179 unit, Pulau Sulawesi sebesar 148 unit,sebesar 179 unit, Pulau Sulawesi sebesar 148 unit,

Pulau Papua sebesar 86 unit, Pulau KalimantanPulau Papua sebesar 86 unit, Pulau Kalimantan

sebesar 40 unit dan Pulau Maluku sebesar 14 unit.sebesar 40 unit dan Pulau Maluku sebesar 14 unit.

Sedikitnya total bangunan terdampak pada kelimaSedikitnya total bangunan terdampak pada kelima

pulau tersebut dikarenakan keterbatasan datapulau tersebut dikarenakan keterbatasan data

fasilitas transportasi yang di fasilitas transportasi yang di peroleh.peroleh.

Indonesia adalah negara yang rawan tsunami,Indonesia adalah negara yang rawan tsunami,

karena merupakan daerah pertemuan tiga lempengkarena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng

tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia,tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia,

Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasik.Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasik.

Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapanSejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan

langsung dengan zona penunjaman antar lempenglangsung dengan zona penunjaman antar lempeng

ini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatanini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatan

Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua,Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua,

serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasanserta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan

yang sangat rawan tsunami.yang sangat rawan tsunami.

Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkanCatatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan

bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalambahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam

kurun waktu kurun waktu antara tahun antara tahun 1600–2012. 1600–2012. BerdasarkanBerdasarkan

sumber pembangkitnya diketahui bahwa 90%sumber pembangkitnya diketahui bahwa 90%

dari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitasdari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitas

gempabumi tektonik, 9% akibat aktivitas vulkanikgempabumi tektonik, 9% akibat aktivitas vulkanik

dan 1% oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuhdan 1% oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuh

air (danau atau laut) maupun longsoran dari daratair (danau atau laut) maupun longsoran dari darat

yang masuk ke dalam tubuh air.yang masuk ke dalam tubuh air.

Antara tahun 1990–2010 terjadi sedikitnya sepuluhAntara tahun 1990–2010 terjadi sedikitnya sepuluh

kejadian bencana tsunami di Indonesia. Sembilankejadian bencana tsunami di Indonesia. Sembilan

di antaranya merupakan tsunami yang merusakdi antaranya merupakan tsunami yang merusak

dan menimbulkan korban jiwa serta material, yaitudan menimbulkan korban jiwa serta material, yaitu

tsunami di Flores (1992); Banyuwangi, Jawa Timurtsunami di Flores (1992); Banyuwangi, Jawa Timur

(1994); Biak (1996); Maluku (1998); Banggai;(1994); Biak (1996); Maluku (1998); Banggai;

Sulawesi Utara (2000); Aceh (2004); Nias (2005);Sulawesi Utara (2000); Aceh (2004); Nias (2005);

Jawa Barat (2006); Bengkulu (2007); dan MentawaiJawa Barat (2006); Bengkulu (2007); dan Mentawai

(2010). Dampak yang ditimbulkan tsunami tersebut(2010). Dampak yang ditimbulkan tsunami tersebut

adalah sekitar 170 ribu orang meninggal dunia.adalah sekitar 170 ribu orang meninggal dunia.

Daerah dengan ancaman tsunami yang sangatDaerah dengan ancaman tsunami yang sangat

tinggi dan tinggi tersebar pada hampir seluruhtinggi dan tinggi tersebar pada hampir seluruh

wilayah Indonesia, mulai dari pantai Barat Aceh,wilayah Indonesia, mulai dari pantai Barat Aceh,

Sumatera Barat, Bengkulu, selatan Jawa, NusaSumatera Barat, Bengkulu, selatan Jawa, Nusa

Tenggara, Sulawesi bagian tengah dan utara,Tenggara, Sulawesi bagian tengah dan utara,

Maluku dan Maluku utara serta Papua bagian baratMaluku dan Maluku utara serta Papua bagian barat

dan utara.dan utara.

Hampir seluruh Kabupaten/Kota di garis pantaiHampir seluruh Kabupaten/Kota di garis pantai

masuk dalam tingkat risiko Sangat Tinggi dan Tinggimasuk dalam tingkat risiko Sangat Tinggi dan Tinggi

karena perkiraan tinggi gelombang di atas tigakarena perkiraan tinggi gelombang di atas tiga

meter. Ada empat kawasan utama yang memilikimeter. Ada empat kawasan utama yang memiliki

risiko dan probabilitas tsunami tinggi, al: risiko dan probabilitas tsunami tinggi, al: MegathruMegathrustst

Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan JawaMentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa

bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusabagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa

Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara.Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara.
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Gambar 7.5. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana TsunamiGambar 7.5. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Tsunami

Lokasi Kejadian Gempabumi dan TsunamiLokasi Kejadian Gempabumi dan Tsunami

Peta Risiko Tsunami IndonesiaPeta Risiko Tsunami Indonesia

Draft JPG Draft JPG 

Draft JPG Draft JPG 





170170 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi YMenengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambunganambungan

Kabupaten/Kota Terpapar Bahaya TsunamiKabupaten/Kota Terpapar Bahaya Tsunami

Ada 3,7 juta jiwa yang berpotensi terpapar bahayaAda 3,7 juta jiwa yang berpotensi terpapar bahaya

bencana tsunami pada 2015, pada 2030 jadi 4,4bencana tsunami pada 2015, pada 2030 jadi 4,4

juta jiwa (naik 19% atau 0,7 juta jiwa).juta jiwa (naik 19% atau 0,7 juta jiwa).

Potensi kerugian sik sebagai dampak bahayaPotensi kerugian sik sebagai dampak bahaya

bencana tsunami pada 2015 mencapai Rp71.494,8bencana tsunami pada 2015 mencapai Rp71.494,8

Miliar, pada 2030 jadi Rp85.527,0 Miliar (naik 20%Miliar, pada 2030 jadi Rp85.527,0 Miliar (naik 20%

atau Rp14.032,1 Miliar).atau Rp14.032,1 Miliar).

Potensi kerugian ekonomi sebagai dampak bahayaPotensi kerugian ekonomi sebagai dampak bahaya

bencana tsunami pada 2015 mencapai Rp7.976,4bencana tsunami pada 2015 mencapai Rp7.976,4

Miliar, pada 2030 jadi Rp9.219,3 Miliar (naik 16%Miliar, pada 2030 jadi Rp9.219,3 Miliar (naik 16%

atau Rp1.243,0 Miliar).atau Rp1.243,0 Miliar).

Potensi kerusakan lingkungan sebagai dampakPotensi kerusakan lingkungan sebagai dampak

bahaya bencana tsunami pada 2015 mencapaibahaya bencana tsunami pada 2015 mencapai

119,7 Ribu Ha, pada 2030 jadi 146,1 Ribu Ha (naik119,7 Ribu Ha, pada 2030 jadi 146,1 Ribu Ha (naik

22% atau 26,4 Ribu Ha).22% atau 26,4 Ribu Ha).

Ada 36 kabupaten/kota dengan bahaya sangat tinggiAda 36 kabupaten/kota dengan bahaya sangat tinggi

(H>8 meter), 57 kabupaten/kota dengan bahaya(H>8 meter), 57 kabupaten/kota dengan bahaya

tinggi (8m>H>4m), 37 kabupaten/kota dengantinggi (8m>H>4m), 37 kabupaten/kota dengan

bahaya sedang (4m>H>1m), dan 16 kabupaten/ bahaya sedang (4m>H>1m), dan 16 kabupaten/ 

kota dengan bahaya rendah (H<1m). Selain itu adakota dengan bahaya rendah (H<1m). Selain itu ada

16 ibukota provinsi yang berhadapan langsung16 ibukota provinsi yang berhadapan langsung

dengan bahaya tsunami, yaitu sangat tinggidengan bahaya tsunami, yaitu sangat tinggi

(Banda Aceh, Padang, Denpasar, Ternate), tinggi(Banda Aceh, Padang, Denpasar, Ternate), tinggi

(Mataram, Kupang, Manado, Ambon, Manokwari,(Mataram, Kupang, Manado, Ambon, Manokwari,

dan Jayapura), sedang (Lampung, Palu, Makassar,dan Jayapura), sedang (Lampung, Palu, Makassar,

Kendari, dan Mamuju), serta rendah (Jakarta).Kendari, dan Mamuju), serta rendah (Jakarta).

Draft JPG Draft JPG 
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Di Indonesia tersebar sebanyak 127 gunungapiDi Indonesia tersebar sebanyak 127 gunungapi

(sekitar 13% gunungapi di dunia). Gunungapi(sekitar 13% gunungapi di dunia). Gunungapi

tersebut membentuk busur kepulauan yangtersebut membentuk busur kepulauan yang

membentang dari ujung barat sampai timur, yaitumembentang dari ujung barat sampai timur, yaitu

dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara,dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara,

Maluku, Maluku Utara, Sulawesi bagian utara, danMaluku, Maluku Utara, Sulawesi bagian utara, dan

Kepulauan Sangir Talaud.Kepulauan Sangir Talaud.

Sebanyak 76 gunungapi dinyatakan sangat aktifSebanyak 76 gunungapi dinyatakan sangat aktif

ditandai pernah erupsi sejak tahun 1600 sampaiditandai pernah erupsi sejak tahun 1600 sampai

sekarang disebut sebagai Gunungapi Tipe-A, tigasekarang disebut sebagai Gunungapi Tipe-A, tiga

diantaranya berada di bawah laut (Buana Wuhu/ diantaranya berada di bawah laut (Buana Wuhu/ 

Sangir, Hobal dan Emperor of China /Flores), hinggaSangir, Hobal dan Emperor of China /Flores), hingga

saat ini hanya 68 gunungapi dipantau secarasaat ini hanya 68 gunungapi dipantau secara

menerus melalui 75 pos pengamatan gunungapi,menerus melalui 75 pos pengamatan gunungapi,

sebagai salah satu mitigasi erupsi gunungapi.sebagai salah satu mitigasi erupsi gunungapi.

Erupsi gunungapi dapat menyebabkan bencanaErupsi gunungapi dapat menyebabkan bencana

bagi penduduk di sekitarnya, tibagi penduduk di sekitarnya, tidak kurang dari 5 jutadak kurang dari 5 juta

jiwa bermukim dan beraktivitas di sekitar gunungapijiwa bermukim dan beraktivitas di sekitar gunungapi

aktif, sehingga risiko bencana erupsi gunungapiaktif, sehingga risiko bencana erupsi gunungapi

sangat besar.sangat besar.

Dalam beberapa tahun ke depan potensi risikoDalam beberapa tahun ke depan potensi risiko

bencana gunungapi yang perlu mendapat perhatianbencana gunungapi yang perlu mendapat perhatian

adalah Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunungadalah Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunung

Soputan, Gunung Agung, dan Gunung Lokon.Soputan, Gunung Agung, dan Gunung Lokon.

Sedangkan kawah gunungapi yang perlu mendapatSedangkan kawah gunungapi yang perlu mendapat

perhatian khusus adalah kawah Gunung Ijen danperhatian khusus adalah kawah Gunung Ijen dan

Gunung Dempo.Gunung Dempo.

Gambar 7.6. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana TsunamiGambar 7.6. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Tsunami

Sumber: PVMBG (per April 2018)Sumber: PVMBG (per April 2018)

Draft JPG Draft JPG 
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Tabel 7.1. Gunungapi Aktif di IndonesiaTabel 7.1. Gunungapi Aktif di Indonesia

NNoo KKaatteeggoorrii
Jumlah Gunungapi AktifJumlah Gunungapi Aktif

JumlahJumlah
TTiippe  e  AA TTiippe  e  BB TTiippe  e  CC

11 SSuummaatteerraa 1133 1111 66 3300

22 JJaawwaa 1199 1100 55 3344

33 LLoommbbookk 11 -- -- 11

44 BBaallii 22 -- -- 22

55 SSuummbbaawwaa 22 -- -- 22

66 FFlloorreess 1177 33 55 2255

77 LLaauut  t  BBaannddaa 77 22 -- 99

88 SSuullaawweessii 66 22 55 1133

99 KKeeppuullaauuaan  n  SSaannggiihhee 55 -- -- 55

1100 HHaallmmaahheerraa 55 11 -- 66

JJuummllaahh 7777 2299 2211 112277

Pembangunan Rendah KarbonPembangunan Rendah Karbon
Peningkatan Potensi Dampak dan BahayaPeningkatan Potensi Dampak dan Bahaya
Perubahan Iklim Perubahan Iklim 

Perubahan iklim diprediksi menyebabkan temperaturPerubahan iklim diprediksi menyebabkan temperatur

permukaan di wilayah Indonesia meningkatpermukaan di wilayah Indonesia meningkat

secara konsisten. Pada skenario RCP4.5, suhu disecara konsisten. Pada skenario RCP4.5, suhu di

Indonesia tahun 2100 diproyeksikan meningkatIndonesia tahun 2100 diproyeksikan meningkat

sekitar 1,5°C dibandingkan tren historis, sedangkansekitar 1,5°C dibandingkan tren historis, sedangkan

pada skenario terburuk (RCP 8.5), peningkatanpada skenario terburuk (RCP 8.5), peningkatan

temperatur maksimum diproyeksikan mencapaitemperatur maksimum diproyeksikan mencapai

sekitar 3.5°. Nilai proyeksi ini sejalan dengan hasilsekitar 3.5°. Nilai proyeksi ini sejalan dengan hasil

proyeksi IPCC untuk kenaikan suhu global antaraproyeksi IPCC untuk kenaikan suhu global antara

1.5°C – 4°C hingga tahun 2100.1.5°C – 4°C hingga tahun 2100.

Perubahan iklim juga menyebabkan berubahnyaPerubahan iklim juga menyebabkan berubahnya

curah hujan bulanan di Indonesia. Dalam Skenariocurah hujan bulanan di Indonesia. Dalam Skenario

RCP4.5, penurunan curah hujan periode 2020RCP4.5, penurunan curah hujan periode 2020

–2035 diproyeksikan mencapai 2 mm/hari pada–2035 diproyeksikan mencapai 2 mm/hari pada

bulan Januari di pulau Sumatera, Jawa-Bali,bulan Januari di pulau Sumatera, Jawa-Bali,

NusaTenggara, Sulawesi dan Papua serta padaNusaTenggara, Sulawesi dan Papua serta pada

bulan Mei hingga Juli di pulau Jawa hingga Nusabulan Mei hingga Juli di pulau Jawa hingga Nusa

Tenggara Timur. Sebaliknya, sebagian besar wilayahTenggara Timur. Sebaliknya, sebagian besar wilayah

Indonesia juga akan mengalami peningkatan curahIndonesia juga akan mengalami peningkatan curah

hujan yang berkisar antara 1–2.5 mm/hari padahujan yang berkisar antara 1–2.5 mm/hari pada

bulan Agustus dan September.bulan Agustus dan September.

Sementara dengan menggunakan SkenarioSementara dengan menggunakan Skenario

RCP8.5, pada periode 2020–2035 diproyeksikanRCP8.5, pada periode 2020–2035 diproyeksikan

sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curahsebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah

hujan lebih rendah dibandingkan dengan skenariohujan lebih rendah dibandingkan dengan skenario

RCP4.5. Penurunan curah hujan antara 0 – 2.5 mm/ RCP4.5. Penurunan curah hujan antara 0 – 2.5 mm/ 

hari akan terjadi pada bulan Maret di sebagian besarhari akan terjadi pada bulan Maret di sebagian besar

wilayah Indonesia bagian selatan. Hasil prediksiwilayah Indonesia bagian selatan. Hasil prediksi
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Gambar 7.5. Proyeksi Perubahan Suhu dan Curah Hujan di IndonesiaGambar 7.5. Proyeksi Perubahan Suhu dan Curah Hujan di Indonesia

Proyeksi Perubahan Curah Hujan Bulanan (Skenario RCP4.5* Periode 2020-2035)Proyeksi Perubahan Curah Hujan Bulanan (Skenario RCP4.5* Periode 2020-2035)

• Penurunan• Penurunan curah hujan hingga 2 mm/hari curah hujan hingga 2 mm/hari

• • Januari: Januari: Sumatera, Sumatera, Jawa, Jawa, Bali, Bali, Nusa Nusa Tenggara, Tenggara, Sulawesi Sulawesi dan dan PapuaPapua

• • Mei-Juli: Mei-Juli: Jawa Jawa hingga hingga NTTNTT

• Peningkatan• Peningkatan curah hujan antara 1-2,5 mm/hari curah hujan antara 1-2,5 mm/hari

• • Agustus Agustus dan dan September: September: di di sebagian sebagian besar besar wilayah wilayah IndonesiaIndonesia

Sumber: BMKG dalam kaji ulang RAN-APISumber: BMKG dalam kaji ulang RAN-API

Draft JPG Draft JPG 
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Proyeksi Perubahan Curah Hujan Bulanan (Skenario RCP4.5 Periode 2030-2045)Proyeksi Perubahan Curah Hujan Bulanan (Skenario RCP4.5 Periode 2030-2045)

• • Penurunan Penurunan curah curah hujan hujan antara antara 1-2,5 1-2,5 mm/harimm/hari

• • Mei-Agustus: Mei-Agustus: di di sebagian sebagian besar besar wilayah wilayah IndonesiaIndonesia

• • Kondisi Kondisi yang yang lebih lebih kering kering di di sebagian sebagian besar besar wilayah wilayah IndonesiaIndonesia

Sumber: BMKG dalam kaji ulang RAN-APISumber: BMKG dalam kaji ulang RAN-API

Draft JPG Draft JPG 
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Proyeksi Suhu hingga 2100Proyeksi Suhu hingga 2100

• • Skenario Skenario RCP4.5* RCP4.5* mendekati mendekati 1,5 1,5 °C °C hinggahingga

akhir abad ke-21akhir abad ke-21

• • Skenario Skenario RCP8.5 RCP8.5 meningkat meningkat mencapai mencapai sekitarsekitar

3,5 °C di akhir abad ke-21.3,5 °C di akhir abad ke-21.

Proyeksi Suhu 2020-2034Proyeksi Suhu 2020-2034

• • Skenario Skenario RCP4.5 RCP4.5 antara antara 0,3-1,3 0,3-1,3 °C°C

• • Skenario Skenario RCP8.5 RCP8.5 antara antara 0,5-1,5 0,5-1,5 °C °C ProyeksiProyeksi

Suhu 2030-2045Suhu 2030-2045

• • Skenario Skenario RCP4.5 RCP4.5 dan dan Skenario Skenario RCP8.5 RCP8.5 relatifrelatif

sama 0,6-1,5 °Csama 0,6-1,5 °C

Sumber: BMKG dalam kaji ulang RAN-APISumber: BMKG dalam kaji ulang RAN-API

Sumber: BMKG dan BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)Sumber: BMKG dan BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Gambar 7.6. Proyeksi Perubahan Suhu dan Curah Hujan di IndonesiaGambar 7.6. Proyeksi Perubahan Suhu dan Curah Hujan di Indonesia

TTaahhuun  n  22002200 TTaahhuun  n  22002211

TTaahhuun  n  22002222 TTaahhuun  n  22002233

TTaahhuun  n  22002244 TTaahhuun  n  22002200

Draft JPG Draft JPG 

Draft JPG Draft JPG 
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iklim dasawarsa untuk Indonesia menunjukkaniklim dasawarsa untuk Indonesia menunjukkan

bahwa di masa akan datang akan terjadi penurunanbahwa di masa akan datang akan terjadi penurunan

curah hujan yang signikan pada saat El Ninocurah hujan yang signikan pada saat El Nino

berlangsung, baik secara independen atau saat Elberlangsung, baik secara independen atau saat El

Nino berbarengan dengan fenomena Indian OceanNino berbarengan dengan fenomena Indian Ocean

Dipole (IOD) positif. Prediksi dasawarsa untukDipole (IOD) positif. Prediksi dasawarsa untuk

periode RPJMN juga menunjukkan kejadian iklimperiode RPJMN juga menunjukkan kejadian iklim

ekstrem kering akan lebih sering berpeluang di atasekstrem kering akan lebih sering berpeluang di atas

normal (AN), yang diprediksi akan mendominasinormal (AN), yang diprediksi akan mendominasi

sebagian besar wilayah Indonesia, terutama disebagian besar wilayah Indonesia, terutama di

Sumatera, Kalimantan dan PapuaSumatera, Kalimantan dan Papua (Gambar 7.6). (Gambar 7.6).

Kondisi tersebut sangat penting untuk perencanaanKondisi tersebut sangat penting untuk perencanaan

antisipasi dan mitigasi resiko bencana. Prioritasantisipasi dan mitigasi resiko bencana. Prioritas

ditujukan terutama pada wilayah-wilayah yangditujukan terutama pada wilayah-wilayah yang

berpotensi besar mengalami bencana sepertiberpotensi besar mengalami bencana seperti

kebakaran hutan, kegagalan panen dan kekurangankebakaran hutan, kegagalan panen dan kekurangan

air bersih, serta untuk antisipasi dampak turunanair bersih, serta untuk antisipasi dampak turunan

Sumber: BMKG dan BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)Sumber: BMKG dan BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Gambar 7.7 Prediksi peluang kejadian iklim ekstrem basah tahun 2020-2025 (a-f)Gambar 7.7 Prediksi peluang kejadian iklim ekstrem basah tahun 2020-2025 (a-f)

TTaahhuun  n  22002200 TTaahhuun  n  22002211

TTaahhuun  n  22002222 TTaahhuun  n  22002233

TTaahhuun  n  22002244 TTaahhuun  n  22002200

Draft JPG Draft JPG 
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lainnya yang mungkin terjadi terkait denganlainnya yang mungkin terjadi terkait dengan

masalah polusi udara, kesehatan dan keselamatanmasalah polusi udara, kesehatan dan keselamatan

transportasi, khususnya akibat gangguan asap.transportasi, khususnya akibat gangguan asap.

Sementara itu, prediksi indeks ekstrem basahSementara itu, prediksi indeks ekstrem basah

padapada Gambar 7.7Gambar 7.7  menunjukkan adanya variasi  menunjukkan adanya variasi

selama periode RPJMN, dimana beberapa wilayahselama periode RPJMN, dimana beberapa wilayah

diprediksi akan lebih sering berada dalam kondisidiprediksi akan lebih sering berada dalam kondisi

di atas normal (AN) terutama di wilayah selatandi atas normal (AN) terutama di wilayah selatan

Indonesia, meliputi bagian selatan SumateraIndonesia, meliputi bagian selatan Sumatera

dan Sulawesi, sebagian besar Pulau Jawa dandan Sulawesi, sebagian besar Pulau Jawa dan

sebagian sebagian Nusa Nusa Tenggara Tenggara dan dan Maluku. Maluku. IndikasiIndikasi

semakin menguatnya peluang kejadian indekssemakin menguatnya peluang kejadian indeks

ektrim basah di beberapa wilayah tersebut dalamektrim basah di beberapa wilayah tersebut dalam

periode tahun 2020-2025, dapat menjadi infomasiperiode tahun 2020-2025, dapat menjadi infomasi

penting untuk pengambilan langkah antisipasi danpenting untuk pengambilan langkah antisipasi dan

mitigasi bencana hidrometeorologis seperti banjirmitigasi bencana hidrometeorologis seperti banjir

dan longsor di berbagai wilayah tersebut.dan longsor di berbagai wilayah tersebut.

Temperatur permukaan laut diproyeksikan naikTemperatur permukaan laut diproyeksikan naik

1oC dan 2oC dibandingkan dengan tahun 20001oC dan 2oC dibandingkan dengan tahun 2000

dan 1961. Sementara itu, salinitas permukaan terusdan 1961. Sementara itu, salinitas permukaan terus

menurun dari 33.2psu pada tahun 2000 menjadimenurun dari 33.2psu pada tahun 2000 menjadi

32.1psu pada 2040. Kondisi lautan yang semakin32.1psu pada 2040. Kondisi lautan yang semakin

panas dan asam memicu timbulnya berbagaipanas dan asam memicu timbulnya berbagai

gangguan terhadap organisme laut, khususnyagangguan terhadap organisme laut, khususnya

pemutihan terumbu karang. Diperkirakan luaspemutihan terumbu karang. Diperkirakan luas

terumbu karang akan berkurang sebesar 70-90%terumbu karang akan berkurang sebesar 70-90%

hingga tahun 2030-2045 bila terdapat kenaikan 1.5hingga tahun 2030-2045 bila terdapat kenaikan 1.5

C (IPCC, 2018).C (IPCC, 2018).

Selain meningkatkan peristiwa cuaca ekstrem,Selain meningkatkan peristiwa cuaca ekstrem,

perubahan temperatur permukaan laut jugaperubahan temperatur permukaan laut juga

menyebabkan peningkatan tinggi gelombangmenyebabkan peningkatan tinggi gelombang

laut, terutama pada Laut Banda, Laut Sulawesi,laut, terutama pada Laut Banda, Laut Sulawesi,

Selatan Jawa, barat Sumatra dan bagian selatanSelatan Jawa, barat Sumatra dan bagian selatan

Laut Tiongkok Selatan. Kenaikan luasan wilayahLaut Tiongkok Selatan. Kenaikan luasan wilayah

yang memiliki tinggi gelombang rata-rata di atas 1yang memiliki tinggi gelombang rata-rata di atas 1

meter per tahun akan mengurangi daya jelajah ataumeter per tahun akan mengurangi daya jelajah atau

wilayah tangkap ikan nelayan dan membahayakanwilayah tangkap ikan nelayan dan membahayakan

keselamatan pelayaran dengan ukuran kapal dikeselamatan pelayaran dengan ukuran kapal di

bawah 10 GT.bawah 10 GT.

Peningkatan tinggi gelombang akan mendorongPeningkatan tinggi gelombang akan mendorong

perubahan kemiringan lereng pantai danperubahan kemiringan lereng pantai dan

lingkungan pantai akibat banjir dan perubahanlingkungan pantai akibat banjir dan perubahan

suplai sedimen. Tinggi muka air laut pada tahunsuplai sedimen. Tinggi muka air laut pada tahun

2040 juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan2040 juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan

hingga 50 cm dibandingkan tahun 2000. Kondisihingga 50 cm dibandingkan tahun 2000. Kondisi

ini meningkatkan panjang pantai rentan terhadapini meningkatkan panjang pantai rentan terhadap

dampak perubahan iklim menjadi 1.820 KM di tahundampak perubahan iklim menjadi 1.820 KM di tahun

2045.2045.

Bahaya lain yang ditimbulkan oleh perubahan suhuBahaya lain yang ditimbulkan oleh perubahan suhu

dan curah hujan secara ekstrem meliputi perubahandan curah hujan secara ekstrem meliputi perubahan

neraca air yang mempengaruhi analisis dalamneraca air yang mempengaruhi analisis dalam

memproyeksikan bahaya banjir, ketersediaanmemproyeksikan bahaya banjir, ketersediaan

air, dan kekeringan air; peningkatan bahayaair, dan kekeringan air; peningkatan bahaya

penerbangan; penurunan produksi pertanian;penerbangan; penurunan produksi pertanian;

hingga meningkatkan perkembangbiakan vektorhingga meningkatkan perkembangbiakan vektor

penyakit DBD dan potensi heat-stress di wilayahpenyakit DBD dan potensi heat-stress di wilayah

perkotaan. Kondisi tersebut turut andil terhadapperkotaan. Kondisi tersebut turut andil terhadap

meningkatnya risiko kejadian bencana di Indonesia.meningkatnya risiko kejadian bencana di Indonesia.
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HistorisHistoris

ProyeksiProyeksi

Gambar 7.8. Peta bahaya iklim gelombang untuk keselamatan pelayaran (99 persentil) (a) kondisi historis dan (b)Gambar 7.8. Peta bahaya iklim gelombang untuk keselamatan pelayaran (99 persentil) (a) kondisi historis dan (b)
proyeksi hingga Tahun 2045 di Indonesiaproyeksi hingga Tahun 2045 di Indonesia

Draft JPG Draft JPG 

Draft JPG Draft JPG 
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Sasaran, Target dan IndikatorSasaran, Target dan Indikator

Sasaran, target, dan indikator outcome untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkanSasaran, target, dan indikator outcome untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan

ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:

Peningkatan Daya Dukung Sumber DayaPeningkatan Daya Dukung Sumber Daya
Alam dan Daya Alam dan Daya TTampung Lingkungan Hidupampung Lingkungan Hidup

Peningkatan Ketahanan BencanaPeningkatan Ketahanan Bencana
dan Iklimdan Iklim

Pembangunan Rendah KarbonPembangunan Rendah Karbon

Pengelolaan SumberPengelolaan Sumber
Daya AirDaya Air
Peningkatan wilayahPeningkatan wilayah
aman air sebesar ...%aman air sebesar ...%

Peningkatan Kualitas Lingkungan HidupPeningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
mencapai ...mencapai ...

Pelestarian Keanekaragaman HayatiPelestarian Keanekaragaman Hayati
Peningkatan luas habitat ideal jenisPeningkatan luas habitat ideal jenis
terancam punah seluas .. juta ha (…. %terancam punah seluas .. juta ha (…. %
luas daratan) dan 30 juta ha (...% luasluas daratan) dan 30 juta ha (...% luas
perairan laut Indonesia)perairan laut Indonesia)

Konservasi SumberKonservasi Sumber
Daya HutanDaya Hutan
DipertahankannyaDipertahankannya
tutupan hutantutupan hutan
seluas...seluas...

Penanggulangan BencanaPenanggulangan Bencana
Mengurangi kerugian langsungMengurangi kerugian langsung
ekonomi akibat bencanaekonomi akibat bencana
sebesar …% terhadap PDBsebesar …% terhadap PDB

Ketahanan IklimKetahanan Iklim
Penurunan potensi kerugian,Penurunan potensi kerugian,
kehilangan, dan kerusakan padakehilangan, dan kerusakan pada
sektor dan wilayahsektor dan wilayah terdampakterdampak
dalam rangka ketahanan iklimdalam rangka ketahanan iklim
(climate resilience) sebesar....(climate resilience) sebesar....

Pembangunan Rendah KarbonPembangunan Rendah Karbon
Penurunan emisi GRKPenurunan emisi GRK
sebesar 24%. Penurunan intensitas emisisebesar 24%. Penurunan intensitas emisi
GRK sebesar ….. %GRK sebesar ….. %
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Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangunArah kebijakan untuk prioritas nasional membangun

lingkungan hidup, meningkatkan ketahananlingkungan hidup, meningkatkan ketahanan

bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (1)bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (1)

Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya AlamPeningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam

dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; (2)dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; (2)

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; danPeningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan

(3) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk(3) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk

mewujudkan masing-masing arah kebijakanmewujudkan masing-masing arah kebijakan

diuraikan sebagai berikut:diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan Daya Dukung Sumber DayaPeningkatan Daya Dukung Sumber Daya
Alam dan Daya Tampung Lingkungan HidupAlam dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Strategi untuk Kebijakan Peningkatan Daya DukungStrategi untuk Kebijakan Peningkatan Daya Dukung

Sumber Daya Alam dan Daya Tampung LingkunganSumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

Hidup pada RPJMN 2020-2024 mencakup:Hidup pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

i. i. Pencegahan Pencegahan Kerusakan Kerusakan Sumber Sumber Daya Daya AlamAlam

dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakandan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan

dengan: (1) Pemantauan Kualitas Air, Airdengan: (1) Pemantauan Kualitas Air, Air

Laut, dan Udara; (2) Penyediaan InformasiLaut, dan Udara; (2) Penyediaan Informasi

Cuaca dan Iklim; (3) Pencegahan KebakaranCuaca dan Iklim; (3) Pencegahan Kebakaran

Lahan dan Hutan; (4) Peningkatan KesadaranLahan dan Hutan; (4) Peningkatan Kesadaran

dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dandan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; sertaMasyarakat terhadap Lingkungan Hidup; serta

(5) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman(5) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman

Hayati.Hayati.

ii. ii. Penanggulangan Kerusakan Penanggulangan Kerusakan Sumber Sumber DayaDaya

Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakanAlam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan

dengan: (1) Penanganan Pencemaran di Pesisirdengan: (1) Penanganan Pencemaran di Pesisir

dan Laut; (2) Penanganan Sampah Domestik,dan Laut; (2) Penanganan Sampah Domestik,

Industri, dan Plastik; serta (3) PenanggulanganIndustri, dan Plastik; serta (3) Penanggulangan

Sampah Spesik dan Limbah B3Sampah Spesik dan Limbah B3

iii. iii. RehabilitasRehabilitasi i dan dan Pemulihan Pemulihan Kerusakan Kerusakan SumberSumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yangDaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang

dilaksanakan dengan: (1) Restorasi Dandilaksanakan dengan: (1) Restorasi Dan

Pemulihan Lahan Gambut; (2) ReforestasiPemulihan Lahan Gambut; (2) Reforestasi

Kawasan Hutan; (3) Restorasi Lahan BekasKawasan Hutan; (3) Restorasi Lahan Bekas

Tambang; (4) Pemulihan Kualitas Air SungaiTambang; (4) Pemulihan Kualitas Air Sungai

Dan Danau; (5) Konservasi Dan RestorasiDan Danau; (5) Konservasi Dan Restorasi

Kawasan Pesisir Dan Laut; Serta (6)Kawasan Pesisir Dan Laut; Serta (6)

Pembangunan Kawasan Konservasi EksituPembangunan Kawasan Konservasi Eksitu

Dan Insitu.Dan Insitu.

iv. iv. Penegakan Penegakan Hukum Hukum di di Bidang Bidang SumberSumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yangDaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang

dilaksanakan dengan: (1) Penguatandilaksanakan dengan: (1) Penguatan

transparansi data dan pelaporan pengelolaantransparansi data dan pelaporan pengelolaan

SDALH; (2) Pembentukan sistem pengawasanSDALH; (2) Pembentukan sistem pengawasan

dan pencegahan pelanggaran dan kejahatandan pencegahan pelanggaran dan kejahatan

SDALH terintegrasi; (3) PeningkatanSDALH terintegrasi; (3) Peningkatan

implementasi instrumen penegakan hukumimplementasi instrumen penegakan hukum

bagi pelanggaran dan kejahatan SDALH; (4)bagi pelanggaran dan kejahatan SDALH; (4)

Penguatan jejaring koordinasi dan kerjasamaPenguatan jejaring koordinasi dan kerjasama

penanganan pelanggaran dan kejahatanpenanganan pelanggaran dan kejahatan

SDALH; (5) Peningkatan kapasitas SDMSDALH; (5) Peningkatan kapasitas SDM

dan sarana-prasarana dalam penanganandan sarana-prasarana dalam penanganan

pelanggaran dan kejahatan SDALHpelanggaran dan kejahatan SDALH

Peningkatan Ketahanan Bencana dan IklimPeningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Strategi untuk Kebijakan Peningkatan KetahananStrategi untuk Kebijakan Peningkatan Ketahanan

Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024

mencakup:mencakup:

i. i. Penanggulangan Penanggulangan Bencana, Bencana, yang yang dilaksanakadilaksanakann

dengan: (1) Penguatan Data, Informasi, &dengan: (1) Penguatan Data, Informasi, &
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Literasi Bencana; (2) Peningkatan SaranaLiterasi Bencana; (2) Peningkatan Sarana

Prasarana Kebencanaan & Penataan Ruang;Prasarana Kebencanaan & Penataan Ruang;

(3) Peningkatan Tanggap Darurat dan(3) Peningkatan Tanggap Darurat dan

Pemulihan; serta (4) Penguatan Sistem &Pemulihan; serta (4) Penguatan Sistem &

Manajemen BencanaManajemen Bencana

ii. ii. Peningkatan Peningkatan Ketahanan Ketahanan Iklim, Iklim, yangyang

dilaksanakan dengan implementasi Rencanadilaksanakan dengan implementasi Rencana

Adaptasi Perubahan Iklim pada sektor-sektorAdaptasi Perubahan Iklim pada sektor-sektor

prioritas: (1) Ketahanan iklim sektor kelautanprioritas: (1) Ketahanan iklim sektor kelautan

dan pesisir; (2) Ketahanan iklim sektor air; (3)dan pesisir; (2) Ketahanan iklim sektor air; (3)

Ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4)Ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4)

Ketahanan iklim sektor kesehatan.Ketahanan iklim sektor kesehatan.

Pembangunan Rendah KarbonPembangunan Rendah Karbon

Strategi untuk Kebijakan Pembangunan RendahStrategi untuk Kebijakan Pembangunan Rendah

Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

i. i. Pembangunan Pembangunan Energi Energi Berkelanjutan, yangBerkelanjutan, yang

dilaksanakan dengan: (1) Pengelolaan energidilaksanakan dengan: (1) Pengelolaan energi

baru terbarukan; (2) Esiensi dan konservasibaru terbarukan; (2) Esiensi dan konservasi

energi; serta (3) Peningkatan teknologienergi; serta (3) Peningkatan teknologi

pembangpembangkit kit dan distribusi.dan distribusi.

ii. ii. Pemulihan Pemulihan Lahan Lahan BerkelanjutaBerkelanjutan n yangyang

dilaksanakan dengan: (1) Restorasi dandilaksanakan dengan: (1) Restorasi dan

pengelolaan lahan gambut; (2) Reforestasi;pengelolaan lahan gambut; (2) Reforestasi;

(3) Pengurangan laju deforestasi; serta (4)(3) Pengurangan laju deforestasi; serta (4)

Peningkatan produktivitas dan esiensiPeningkatan produktivitas dan esiensi

pertanian.pertanian.

iii. iii. Penanganan Penanganan Limbah yLimbah yang dilang dilaksanakanaksanakan

dengan (1) Pengurangan sampah rumahdengan (1) Pengurangan sampah rumah

tangga; (2) Pengelolaan limbah cair; serta (3)tangga; (2) Pengelolaan limbah cair; serta (3)

Pembangunan infrastruktur pemukiman.Pembangunan infrastruktur pemukiman.

iv. iv. Pengembangan Pengembangan industri industri hijau hijau yangyang

dilaksanakan dengan (1) Konservasi dandilaksanakan dengan (1) Konservasi dan

audit penggunaan energi pada industri; (2)audit penggunaan energi pada industri; (2)

Penerapan modikasi proses dan teknologi;Penerapan modikasi proses dan teknologi;

serta (3) Manajemen limbah industri.serta (3) Manajemen limbah industri.

v. v. Pemulihan Pemulihan ekosistem ekosistem pesisir pesisir dan dan kelautan kelautan yangyang

dilaksanakan dengan (1) Inventarisasi dandilaksanakan dengan (1) Inventarisasi dan

rehabilitasi mangrove; serta (2) Inventarisasirehabilitasi mangrove; serta (2) Inventarisasi

dan rehabilitasi padang lamun.dan rehabilitasi padang lamun.
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Memperkuat StabilitasMemperkuat Stabilitas
Polhuhankam danPolhuhankam dan
Transformasi PelayananTransformasi Pelayanan
PublikPublik

Capaian Pembangunan 2015 - 2019Capaian Pembangunan 2015 - 2019

Lingkungan StrategisLingkungan Strategis

Sasaran, Target, dan IndikatorSasaran, Target, dan Indikator

Arah Kebijakan dan StrategiArah Kebijakan dan Strategi
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Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan danPembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan

Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024

diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukumdiarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum

yang mapan. Kondisi tersebut ditandai denganyang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan

terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnyaterwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya

supremasi hukum dan penegakan hak asasisupremasi hukum dan penegakan hak asasi

manusia; terwujudnya rasa aman dan damaimanusia; terwujudnya rasa aman dan damai

bagi seluruh rakyat; dan terjaganya keutuhanbagi seluruh rakyat; dan terjaganya keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia danwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baikkedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik

dari dalam ataupun luar negeri. Sasaran tersebutdari dalam ataupun luar negeri. Sasaran tersebut

merupakan “kondisi perlu” yang merupakan “kondisi perlu” yang harus hadir/terciptaharus hadir/tercipta

untuk mendukung pembangunan bidang lainnyauntuk mendukung pembangunan bidang lainnya

dapat terlaksana dengan sukses.dapat terlaksana dengan sukses.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, PembangunanDalam menghadirkan “kondisi perlu”, Pembangunan

Polhukhankam memperhatikan perkembangan yangPolhukhankam memperhatikan perkembangan yang

terjadi tidak hanya dari dalam Indonesia tetapi jugaterjadi tidak hanya dari dalam Indonesia tetapi juga

dari luar Indonesia. Beberapa isu domestik yangdari luar Indonesia. Beberapa isu domestik yang

perlu menjadi perhatian ke depan adalah intoleransi,perlu menjadi perhatian ke depan adalah intoleransi,

demokrasi prosedural, kesenjangan reformasidemokrasi prosedural, kesenjangan reformasi

birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi gangguanbirokrasi, perilaku koruptif, dan potensi gangguan

keamanan di Indonesia. Selain itu di tingkat global,keamanan di Indonesia. Selain itu di tingkat global,

beberapa isu yang perlu menjadi perhatian utamabeberapa isu yang perlu menjadi perhatian utama

adalah pergeseran gravitasi politik internasionaladalah pergeseran gravitasi politik internasional

ke timur, pergeseran arena pertarungan negarake timur, pergeseran arena pertarungan negara

besar ke seascape, deglobalisasi dan populismebesar ke seascape, deglobalisasi dan populisme

yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapayang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa

negara, instabilitas di kawasan di Timur Tengah.negara, instabilitas di kawasan di Timur Tengah.

Oleh karena itu, pada RPJMN 2020-2024 terdapatOleh karena itu, pada RPJMN 2020-2024 terdapat

empat arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam,empat arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam,

yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi KebijakanKebijakan

Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yangLuar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang

Mantap, Pembangunan Reformasi Birokrasi, danMantap, Pembangunan Reformasi Birokrasi, dan

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan.Pembangunan Pertahanan dan Keamanan.
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Capaian Pembangunan 2015 - 2019Capaian Pembangunan 2015 - 2019

Pembangunan Politik DalamPembangunan Politik Dalam
Negeri dan Konsolidasi DemokrasiNegeri dan Konsolidasi Demokrasi

Kehidupan demokrasi Indonesia ditandai denganKehidupan demokrasi Indonesia ditandai dengan

masih lemahnya kinerja lembaga demokrasi sepertimasih lemahnya kinerja lembaga demokrasi seperti

partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biayapartai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya

politik. Kondisi ini politik. Kondisi ini tergambar dalam capaian Indekstergambar dalam capaian Indeks

Demokrasi Indonesia (2009-2017) bahwa beberapaDemokrasi Indonesia (2009-2017) bahwa beberapa

variabel memiliki nilai konsisten rendah, yaitu variabel memiliki nilai konsisten rendah, yaitu peranperan

partai politik, peran DPRD, peran pemerintahpartai politik, peran DPRD, peran pemerintah

daerah, dan partisipasi politik dalam pengambilandaerah, dan partisipasi politik dalam pengambilan

keputusan keputusan dan dan pengawasan. pengawasan. Peran Peran DPRD DPRD untukuntuk

melakukan inisiatif penyusunan Peraturan Daerahmelakukan inisiatif penyusunan Peraturan Daerah

yang berpihak kepada kepentingan rakyat belumyang berpihak kepada kepentingan rakyat belum

optimal. Di sisi lain, pemerioptimal. Di sisi lain, pemerintah daerah secara umumntah daerah secara umum

dinilai belum cukup mampu untuk menjalankandinilai belum cukup mampu untuk menjalankan

prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif (Goodprinsip tata kelola pemerintahan yang efektif (Good

Governance), antara lain kurang transparan dalamGovernance), antara lain kurang transparan dalam

proses penganggaran.proses penganggaran.

Partai politik yang menjadi salah satu aktor kunciPartai politik yang menjadi salah satu aktor kunci

dalam upaya mewujudkan konsolidasi demokrasidalam upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi

sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025 belumsesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025 belum

mampu menjalankn tugas dan fungsinya secaramampu menjalankn tugas dan fungsinya secara

optimal. Kondisi ini menyebabkan perkembanganoptimal. Kondisi ini menyebabkan perkembangan

kehidupan demokrasi menjadi uktuatif. Partaikehidupan demokrasi menjadi uktuatif. Partai

politik belum memiliki konsistensi peran, dan secarapolitik belum memiliki konsistensi peran, dan secara

internal, partai politik terjebak pada praktik-praktikinternal, partai politik terjebak pada praktik-praktik

oligarki yang menyebabkan mereka tidak mampuoligarki yang menyebabkan mereka tidak mampu

menjawab kepentingan konstituen. Sejumlah risetmenjawab kepentingan konstituen. Sejumlah riset

menunjukkan gejala konsolidasi kekuatan elitmenunjukkan gejala konsolidasi kekuatan elit

politik lama dan munculnya orang kuat lokal yangpolitik lama dan munculnya orang kuat lokal yang

berpotensi menyebabkan arus balik (setback) padaberpotensi menyebabkan arus balik (setback) pada

konsolidasi demokrasi.konsolidasi demokrasi.

Peningkatan biaya politik menjadi fenomena yangPeningkatan biaya politik menjadi fenomena yang

perlu diwaspadai. Kondisi ini berkaitan denganperlu diwaspadai. Kondisi ini berkaitan dengan

transparansi dan akuntabilitas partai politik.transparansi dan akuntabilitas partai politik.

Tingginya biaya politik menuntut partai untukTingginya biaya politik menuntut partai untuk

mendapatkan sumber pendanaan yang mampumendapatkan sumber pendanaan yang mampu

menjamin kebutuhan mereka yang sering kalimenjamin kebutuhan mereka yang sering kali

bersifat ilegal, misalnya bersifat ilegal, misalnya dengan melalukan korupsi.dengan melalukan korupsi.

Efektitas proses konsolidasi demokrasi jugaEfektitas proses konsolidasi demokrasi juga

harus didukung oleh kerangka regulasi di bidangharus didukung oleh kerangka regulasi di bidang

politik yang komprehensif. Penataan peraturanpolitik yang komprehensif. Penataan peraturan

perundangan terkait partai politik dan tata kelolaperundangan terkait partai politik dan tata kelola

kepemiluan menjadi dua aspek penting untukkepemiluan menjadi dua aspek penting untuk

mendorong pemantapan proses konsolidasimendorong pemantapan proses konsolidasi

demokrasi. Untuk memperkuat proses tersebutdemokrasi. Untuk memperkuat proses tersebut

diperlukan pula pendidikan politik secara diperlukan pula pendidikan politik secara konsistenkonsisten

dan sistematis.dan sistematis.

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2018)(Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2018)

20152015

69,35%69,35%

74,89%74,89%
74,02%74,02%

2200117  7  22001188

Grafik 8.1. Partisipasi PemilihGrafik 8.1. Partisipasi Pemilih

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasiIndonesia merupakan salah satu negara demokrasi

dengan tingkat partisipasi yang tinggi, rata-ratadengan tingkat partisipasi yang tinggi, rata-rata

di atas 70% baik untuk pemilu dan pilkada. IDIdi atas 70% baik untuk pemilu dan pilkada. IDI

menunjukkan bahwa variabel Pemilu yang Bebasmenunjukkan bahwa variabel Pemilu yang Bebas
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dan Adil berada pada skor 95,48, sangat baikdan Adil berada pada skor 95,48, sangat baik

walaupun belum sempurna. Pelaksanaan pemiluwalaupun belum sempurna. Pelaksanaan pemilu

akan lebih baik bila diiringi dengan perayaanakan lebih baik bila diiringi dengan perayaan

bernuansa kebudayaan.bernuansa kebudayaan.

Peran organisasi masyarakat sipil, kelompokPeran organisasi masyarakat sipil, kelompok

agama serta media massa, ternyata pentingagama serta media massa, ternyata penting

dalam menstabilkan ketegangan-ketegangandalam menstabilkan ketegangan-ketegangan

politik, terlebih dari itu juga juga bisa memastikanpolitik, terlebih dari itu juga juga bisa memastikan

terjadinya proses-proses politik yang lebihterjadinya proses-proses politik yang lebih

demokratis. Masyarakat sipil perlu mendapatkandemokratis. Masyarakat sipil perlu mendapatkan

perhatian lebih baik untuk kemudian berperan bagiperhatian lebih baik untuk kemudian berperan bagi

penguatan lembaga demokrasi menuju demokrasipenguatan lembaga demokrasi menuju demokrasi

yang yang terkonsolidasiterkonsolidasi..

Persoalan kebangsaan merupakan salah satu isuPersoalan kebangsaan merupakan salah satu isu

terkini yang harus diperhatikan dalam kehidupanterkini yang harus diperhatikan dalam kehidupan

demokrasi saat ini. Rasa kebangsaan Indonesiademokrasi saat ini. Rasa kebangsaan Indonesia

yang menurun dapat dilihat dari lunturnya nilai-yang menurun dapat dilihat dari lunturnya nilai-

nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupannilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan

berbangsa dan bernegara. Sebagian masyarakatberbangsa dan bernegara. Sebagian masyarakat

Indonesia bahkan menginginkan ideologi lainIndonesia bahkan menginginkan ideologi lain

untuk menggantikan Pancasila. Salah satu surveiuntuk menggantikan Pancasila. Salah satu survei

menunjukkan, satu dari sepuluh orang Indonesiamenunjukkan, satu dari sepuluh orang Indonesia

setuju mengganti Pancasila dengan ideologisetuju mengganti Pancasila dengan ideologi

keagamaan. Pada tataran regulasi, Pancasilakeagamaan. Pada tataran regulasi, Pancasila

kurang menjadi rujukan utama dalam perumusankurang menjadi rujukan utama dalam perumusan

kebijakan. Semakin menguatnya radikalisme,kebijakan. Semakin menguatnya radikalisme,

terorisme, eksklusivisme, intoleransi, dll menjaditerorisme, eksklusivisme, intoleransi, dll menjadi

persoalan yang berpengaruh terhadap kebangsaanpersoalan yang berpengaruh terhadap kebangsaan

Indonesia. Lebih lanjut, saat ini terdapat programIndonesia. Lebih lanjut, saat ini terdapat program

wawasan kebangsaan yang belum terintegrasiwawasan kebangsaan yang belum terintegrasi

antar kementerian/lembaga. Apabila semua ituantar kementerian/lembaga. Apabila semua itu

tidak dikelola dengan baik dan serius tentu akantidak dikelola dengan baik dan serius tentu akan

berpotensi mengancam keutuhan kehidupanberpotensi mengancam keutuhan kehidupan

berbangsa dan bernegara, serta demokrasiberbangsa dan bernegara, serta demokrasi

Indonesia.Indonesia.

Demokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkanDemokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkan

tersedianya informasi publik yang berkualitastersedianya informasi publik yang berkualitas

dan merata bagi seluruh lapisan masyarakatdan merata bagi seluruh lapisan masyarakat

melalui jaminan kebebasan pers, pemerataanmelalui jaminan kebebasan pers, pemerataan
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informasi, deregulasi penyiaran, dan penciptaaninformasi, deregulasi penyiaran, dan penciptaan

jaringan informasi yang lebih interaktif antarajaringan informasi yang lebih interaktif antara

masyarakat dan pemerintah. Inpres No. 9 Tahunmasyarakat dan pemerintah. Inpres No. 9 Tahun

2015 mengamanatkan kepada Kementerian/ 2015 mengamanatkan kepada Kementerian/ 

Lembaga dan Daerah untuk bersinergi dalamLembaga dan Daerah untuk bersinergi dalam

pengelolaan komunikasi publik. Kebijakanpengelolaan komunikasi publik. Kebijakan

Government Public Relation (GPR), yang tujuannyaGovernment Public Relation (GPR), yang tujuannya

untuk mengintegrasikan pengelolaan komunikasiuntuk mengintegrasikan pengelolaan komunikasi

publik di K/L/D, dan menyebarkan informasipublik di K/L/D, dan menyebarkan informasi

pemerintah secara konsisten perlu terus pemerintah secara konsisten perlu terus dikuatkan,dikuatkan,

seperti seperti penempatan penempatan Tenaga Tenaga Humas Humas PemerintahPemerintah

(THP) pada Kementerian, penyusunan narasi(THP) pada Kementerian, penyusunan narasi

tunggal, integrasi kanal media informasi publik,tunggal, integrasi kanal media informasi publik,

pelaksanaan forum media relations, dan lain-lain.pelaksanaan forum media relations, dan lain-lain.

Dalam peningkatan keterbukaan informasi publik,Dalam peningkatan keterbukaan informasi publik,

telah terbentuk Komisi Informasi di 31 Provinsi,telah terbentuk Komisi Informasi di 31 Provinsi,

tiga Provinsi lainnya yaitu Papua Barat, Nusatiga Provinsi lainnya yaitu Papua Barat, Nusa

Tenggara Timur, dan Maluku Utara terus didorongTenggara Timur, dan Maluku Utara terus didorong

untuk segera membentuk Komisi Informasi. Terkaituntuk segera membentuk Komisi Informasi. Terkait

penyelesaian sengketa informasi publik, tahunpenyelesaian sengketa informasi publik, tahun

2018 Komisi Informasi telah melakukan mekanisme2018 Komisi Informasi telah melakukan mekanisme

VR (Vexatious Request) yaitu salah satu metodeVR (Vexatious Request) yaitu salah satu metode

penyelesaian sengketa informasi terhadap kasuspenyelesaian sengketa informasi terhadap kasus

yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguhyang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh

dan itikad baik. Namun pelaksanaan ketentuandan itikad baik. Namun pelaksanaan ketentuan

keterbukaan informasi belum dibarengi denganketerbukaan informasi belum dibarengi dengan

kesadaran aparatur dan masyarakat atas manfaatkesadaran aparatur dan masyarakat atas manfaat

dari pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut,dari pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut,

sehingga implementasinya belum optimal.sehingga implementasinya belum optimal.

Kemerdekaan Pers 2017 di 30 provinsi IndonesiaKemerdekaan Pers 2017 di 30 provinsi Indonesia

dalam posisi agak bebas/fairly free dengan indeksdalam posisi agak bebas/fairly free dengan indeks

sebesar 68.95, membaik dibandingkan 2015 (IKPsebesar 68.95, membaik dibandingkan 2015 (IKP

2016) dengan indeks sebesar 63.44. Kepatuhan2016) dengan indeks sebesar 63.44. Kepatuhan

lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilakulembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 danPenyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan

SPS) meningkat pada tahun 2017, ditandai denganSPS) meningkat pada tahun 2017, ditandai dengan

menurunnya jumlah sanksi yang dikeluarkan KPImenurunnya jumlah sanksi yang dikeluarkan KPI

pada tahun 2017 yaitu 82, dibandingkan tahunpada tahun 2017 yaitu 82, dibandingkan tahun

2016 yang berjumlah 175. Peningkatan kualitas2016 yang berjumlah 175. Peningkatan kualitas

siaran TV juga terus dilakukan. Berdasarkan hasilsiaran TV juga terus dilakukan. Berdasarkan hasil

survei Indeks Kualitas Siaran TV oleh KPI padasurvei Indeks Kualitas Siaran TV oleh KPI pada

tahun 2018 menunjukkan dari 8 (delapan) kategoritahun 2018 menunjukkan dari 8 (delapan) kategori

program siaran, 4 program siaran yang termasukprogram siaran, 4 program siaran yang termasuk

kategori wisata budaya, religi, anak, dan talk showkategori wisata budaya, religi, anak, dan talk show

telah memenuhi standar kualitas KPI, sedangkantelah memenuhi standar kualitas KPI, sedangkan

4 program siaran sebagai berita, variety show,4 program siaran sebagai berita, variety show,

sinetron, dan infotainment belum memenuhi standarsinetron, dan infotainment belum memenuhi standar

kualitas KPI. Diperlukan adanya rating nasional yangkualitas KPI. Diperlukan adanya rating nasional yang

berbasis kualitas, yang dapat menjadi pedomanberbasis kualitas, yang dapat menjadi pedoman

stasiun TV dalam menyusun program acara.stasiun TV dalam menyusun program acara.

TTersedianya Informasi ersedianya Informasi PublikPublik
BerkualitasBerkualitas

Government PublicGovernment Public
RelationshipRelationship

Penempatan TenagaPenempatan Tenaga
Humas PemerintaHumas Pemerinta

Komisi Informasi di 31Komisi Informasi di 31
ProvinsiProvinsi

Penyelesaian SengketaPenyelesaian Sengketa
PublikPublik

Peningkatan KualitasPeningkatan Kualitas
Penyiaran:Penyiaran:

Kepatuhan lembagaKepatuhan lembaga
penyiaran terhadap P3SPSpenyiaran terhadap P3SPS
mengalami peningkatanmengalami peningkatan

Survei Indeks KualitasSurvei Indeks Kualitas
Siaran TVSiaran TV

Upaya PembentukanUpaya Pembentukan
Rating NasionalRating Nasional

Jaminan Kebebasan PersJaminan Kebebasan Pers

Indeks Kemerdekaan Pers diIndeks Kemerdekaan Pers di
30 Provinsi dengan status30 Provinsi dengan status

Agak Bebas/ Fairly FreeAgak Bebas/ Fairly Free
(2017)(2017)

Gambar 8.1. xxxxxxGambar 8.1. xxxxxx



188188 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 :
Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan BerkesinambunganDan Berkesinambungan

Pembangunan Politik Luar NegeriPembangunan Politik Luar Negeri
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Pembangunan HukumPembangunan Hukum

Gambar 8.4 Pengembangan HukumGambar 8.4 Pengembangan Hukum

Strategi NasionalStrategi Nasional
Pencegahan KorupsiPencegahan Korupsi

Fokus:Fokus:

Perizinan dan Data NiagaPerizinan dan Data Niaga

Keuangan NegaraKeuangan Negara

Penegakan Hukum danPenegakan Hukum dan
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi

Jumlah Anak BerhadapanJumlah Anak Berhadapan
dengan Hukum (ABH) di LPKAdengan Hukum (ABH) di LPKA

Pasca diberlakukan DiversiPasca diberlakukan Diversi

2014: 3.556 Anak2014: 3.556 Anak

2017: 1.841 Anak2017: 1.841 Anak

Indeks PembangunanIndeks Pembangunan
HukumHukum

2014: 0,312014: 0,31

2017: 0,602017: 0,60

Penyelesaian Perkara denganPenyelesaian Perkara dengan
Small Claim Court (SSC)Small Claim Court (SSC)

2016: 759 Perkara2016: 759 Perkara

2018: 6.831 Perkara2018: 6.831 Perkara

Pelaksanaan Bantuan Pelaksanaan Bantuan Huku Huku dari Tdari Tahunahun
2015 - Nov 20182015 - Nov 2018

Litigasi: 51.471 OrangLitigasi: 51.471 Orang

Non Litigasi: Non Litigasi: 13.600 Kegiatan13.600 Kegiatan
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Pembangunan AparaturPembangunan Aparatur

Dalam melanjutkan Grand Design ReformasiDalam melanjutkan Grand Design Reformasi

Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakanBirokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan

ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan diditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di

dalam Reformasi Birokrasi Nasional, dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mentalmeliputi mental

aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur,aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur,

akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-

undangan, undangan, serta serta pelayanan pelayanan publik. publik. AgendaAgenda

reformasi birokrasi menjadi perhatian penting direformasi birokrasi menjadi perhatian penting di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengahdalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yangNasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang

menekankan birokrasi yang bersih dan akuntabel,menekankan birokrasi yang bersih dan akuntabel,

birokrasi yang efektif dan esien, dan birokrasibirokrasi yang efektif dan esien, dan birokrasi

yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan berbagai kebijakan, program, dan kegiatanDengan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan

dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telahdalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah

tercapai sejumlah sasaran pembangunan bidangtercapai sejumlah sasaran pembangunan bidang

aparatur negara.aparatur negara.

Dalam agenda birokrasi yang bersih danDalam agenda birokrasi yang bersih dan

akuntabel, jumlah akuntabel, jumlah KementeriaKementerian/Lembagan/Lembaga, , provinsi,provinsi,

kabupaten, dan kota yang semakin meningkatkabupaten, dan kota yang semakin meningkat

dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualiandalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP), jumlah instansi pemerintah yang akuntabel(WTP), jumlah instansi pemerintah yang akuntabel

yang memperoleh skor B atas SAKIP, dan Tingkatyang memperoleh skor B atas SAKIP, dan Tingkat

pengadaan e-procurement di Kementerian/ pengadaan e-procurement di Kementerian/ 

Lembaga dan daerah juga mengalami peningkatan.Lembaga dan daerah juga mengalami peningkatan.

Agenda birokrasi yang efektif dan esien, dilakukanAgenda birokrasi yang efektif dan esien, dilakukan

penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasipenyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi

nasional baik di level pusat dan di level daerahnasional baik di level pusat dan di level daerah

dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasidalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi

Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan visi reformasiNasional Tahun 2015 – 2019 dengan visi reformasi

birokrasi menuju birokrasi kelas dunia (world classbirokrasi menuju birokrasi kelas dunia (world class

bureaucracy). Talent Management dikembangkanbureaucracy). Talent Management dikembangkan

sebagai bagian dari penguatan kompetensi,sebagai bagian dari penguatan kompetensi,

Gambar 8.5 xxxxxGambar 8.5 xxxxx
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Gambar 8.6 xxxxxGambar 8.6 xxxxx

profesionalitas, dan daya saing nasional. Agendaprofesionalitas, dan daya saing nasional. Agenda

peningkatan pelayanan publik masih perlupeningkatan pelayanan publik masih perlu

dilakukan ke depan antara lain penerapan standardilakukan ke depan antara lain penerapan standar

pelayanan publik pada seluruh sektor, percepatanpelayanan publik pada seluruh sektor, percepatan

penyelesaian laporan pengaduan masyarakat,penyelesaian laporan pengaduan masyarakat,

penerapan e-services atau digitalisasi pelayananpenerapan e-services atau digitalisasi pelayanan

publik, dan pelaksanaan evaluasi kinerja pelayananpublik, dan pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan

publik secara berkala, melalui survei kepuasanpublik secara berkala, melalui survei kepuasan

masyarakat.masyarakat.

Pembangunan Pertahanan danPembangunan Pertahanan dan
KeamananKeamanan

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamananPembangunan di bidang pertahanan dan keamanan

telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebihtelah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih

aman dan memperkuat pertahanan negaraaman dan memperkuat pertahanan negara

yang ditandai dengan peningkatan kemampuanyang ditandai dengan peningkatan kemampuan

postur pertahanan. Keberhasilan pembangunanpostur pertahanan. Keberhasilan pembangunan

di bidang pertahanan dan keamanan dapatdi bidang pertahanan dan keamanan dapat

dilihat dari pencapaian target tiga sasaran utamadilihat dari pencapaian target tiga sasaran utama

pembangunan bidang pertahanan dan keamananpembangunan bidang pertahanan dan keamanan

yaitu pencapaian Minimum Essential Force (MEF),yaitu pencapaian Minimum Essential Force (MEF),

kontribusi industri dalam negeri terhap industrikontribusi industri dalam negeri terhap industri

pertahanan, dan angka laju prevalensi narkoba.pertahanan, dan angka laju prevalensi narkoba.

Hingga triwulan ke IV 2018 menunjukkan bahwaHingga triwulan ke IV 2018 menunjukkan bahwa

kontribusi MEF TNI diperkirakan on track dan dapatkontribusi MEF TNI diperkirakan on track dan dapat

tercapai. Realisasi MEF TNI hingga 60 persen daritercapai. Realisasi MEF TNI hingga 60 persen dari

target 62 persen. Sebaliknya, kontribusi industritarget 62 persen. Sebaliknya, kontribusi industri

pertahanan nasional diperkirakan sulit tercapaipertahanan nasional diperkirakan sulit tercapai

karena realisasi baru sebesar 35,9 persen dari targetkarena realisasi baru sebesar 35,9 persen dari target

sebesar 49 persen. Laju prevalensi penyalahgunaansebesar 49 persen. Laju prevalensi penyalahgunaan

narkoba yang diprediksi meningkat sebesar 0,05narkoba yang diprediksi meningkat sebesar 0,05

persen berhasil ditekan hingga 0,03 persen.persen berhasil ditekan hingga 0,03 persen.

Triwulan ke IV 2018 kontribusi MEF TNI mencapaiTriwulan ke IV 2018 kontribusi MEF TNI mencapai 6060
% dari target 62 %% dari target 62 %

Laju prevalensi penyalahguna narkoba berhasilLaju prevalensi penyalahguna narkoba berhasil

ditekan sebesarditekan sebesar 0.030.03

Realisasi kontribusi industri pertahanan padaRealisasi kontribusi industri pertahanan pada TW IVTW IV
2018 sebesar 35,9 %2018 sebesar 35,9 %
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GlobalGlobal

Lingkungan Dan Isu StrategisLingkungan Dan Isu Strategis

Pergeseran Pusat GravitasiPergeseran Pusat Gravitasi
Politik InternasionalPolitik Internasional

Pergeseran Arena PertarunganPergeseran Arena Pertarungan
Negara besar ke seascapeNegara besar ke seascape

Melemahnya Tata KelolaMelemahnya Tata Kelola
GlobalGlobal

Menguatnya DeglobalisasiMenguatnya Deglobalisasi
dan Populismedan Populisme

InstabilitasInstabilitas
Kawasan TimurKawasan Timur
TengahTengah

KetidakpastianKetidakpastian
Kebijakan LuarKebijakan Luar
Negeri AmerikaNegeri Amerika
Serikat (Trump Adm.)Serikat (Trump Adm.)

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadapDinamika geopolitik global berpengaruh terhadap

masa depan pembangunan Indonesia. Persainganmasa depan pembangunan Indonesia. Persaingan

antar kekuatan besar dunia membuat pusatantar kekuatan besar dunia membuat pusat

geopolitik bergeser dari Barat (Amerika dan Eropa)geopolitik bergeser dari Barat (Amerika dan Eropa)

ke Timur (Asia). Dinamika ini dapat terlihat padake Timur (Asia). Dinamika ini dapat terlihat pada

isu sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaimisu sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim

dan ekspansi militer Tiongkok di LTS membuatdan ekspansi militer Tiongkok di LTS membuat

ketegangan di kawasan meningkat. Amerika Serikatketegangan di kawasan meningkat. Amerika Serikat

(AS) merespons Tiongkok dengan menggelar(AS) merespons Tiongkok dengan menggelar

kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakankekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan

pembentukan Code of Conduct (CoC) untukpembentukan Code of Conduct (CoC) untuk

menyelesaikan permasalahan ini tetapi padamenyelesaikan permasalahan ini tetapi pada

prosesnya menemui hambatan.prosesnya menemui hambatan.

Persaingan juga ditemukan di sektor ekonomi danPersaingan juga ditemukan di sektor ekonomi dan

perumusan kerangka arsitektur regional. Perangperumusan kerangka arsitektur regional. Perang

dagang AS dan Tiongkok menjadi contoh persaingandagang AS dan Tiongkok menjadi contoh persaingan

di sektor ekonomi. Selain itu, di sektor ekonomi. Selain itu, persaingan juga terjadipersaingan juga terjadi

pada pembangunan infrastuktur kawasan. Melaluipada pembangunan infrastuktur kawasan. Melalui

inisiatif Belt Road Initiative (BRI), Tiongkok telahinisiatif Belt Road Initiative (BRI), Tiongkok telah

berinvestasi lebih dari US$ 210 juta. Di sisi lain,berinvestasi lebih dari US$ 210 juta. Di sisi lain,

AS juga menginisiasi konsep Indo-Pasik denganAS juga menginisiasi konsep Indo-Pasik dengan

investasi BUILD Act sebesar US$ 60 miliar.investasi BUILD Act sebesar US$ 60 miliar.

Mudahnya pergerakan aktor non-negara secaraMudahnya pergerakan aktor non-negara secara

transnasional membuat dinamika ancaman non-transnasional membuat dinamika ancaman non-

tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia.tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia.

Ancaman nontradisional yang mendapat perhatianAncaman nontradisional yang mendapat perhatian

besar adalah: (1) Terorisme, perluasan daribesar adalah: (1) Terorisme, perluasan dari

instabiliinstabilitas kawasan Timur Tengah; tas kawasan Timur Tengah; (2) Perdagangan(2) Perdagangan

manusia, khususnya pada konteks pekerjamanusia, khususnya pada konteks pekerja

migran Indonesia yang rentan menjadi korbanmigran Indonesia yang rentan menjadi korban

Gambar 8.7 xxxxxGambar 8.7 xxxxx
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perdagangan manusia; (3) Perdagangan narkoba,perdagangan manusia; (3) Perdagangan narkoba,

terutama dengan makin intensnya penyelundupanterutama dengan makin intensnya penyelundupan

narkoba ke Indonesia; dan (4) illegal, unreportednarkoba ke Indonesia; dan (4) illegal, unreported

and unregulated (IUU) shing yang rentan terjadiand unregulated (IUU) shing yang rentan terjadi

seiring dengan luasnya laut Indonesia.seiring dengan luasnya laut Indonesia.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatianSementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian

Indonesia adalah deglobalisasi dan populisme.Indonesia adalah deglobalisasi dan populisme.

Kedua isu ini perlu menjadi perhatian karenaKedua isu ini perlu menjadi perhatian karena

berdampak pada pelemahan tata kelola global,berdampak pada pelemahan tata kelola global,

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pelemahan tata kelola global, mendorong negaraPelemahan tata kelola global, mendorong negara

cenderung mengeluarkan kebijakan unilateralcenderung mengeluarkan kebijakan unilateral

seperto AS.seperto AS.

Gambar 8.8 xxxxxGambar 8.8 xxxxx

NasionalNasional

Di tingkat nasional, fokus dan kebijakanDi tingkat nasional, fokus dan kebijakan

pembangunan Indonesia akan menghadapipembangunan Indonesia akan menghadapi

berbagai berbagai tantangan tantangan ke ke depan depan di di level level domestik,domestik,

yaitu yaitu menguatnya menguatnya intoleransiintoleransi, , demokrasi demokrasi yangyang

prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, masihmasih

adanya perilaku korupsi, dan masih adanya potensiadanya perilaku korupsi, dan masih adanya potensi

gangguan keamanan di Indonesia.gangguan keamanan di Indonesia.

Intoleransi yang menguat di Indonesia ditandaiIntoleransi yang menguat di Indonesia ditandai

dengan tren terhadap penolakan pemimpin yangdengan tren terhadap penolakan pemimpin yang

berbeda agama dari 2015-2017 sebesar 58,4%.berbeda agama dari 2015-2017 sebesar 58,4%.

Selain itu, politik identitas justru digunakan olehSelain itu, politik identitas justru digunakan oleh

calon kepala daerah pada Pilkada, seperti dicalon kepala daerah pada Pilkada, seperti di

Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku.Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku.

Terlebih, demokrasi Indonesia masih memilikiTerlebih, demokrasi Indonesia masih memiliki

kesenjangan pada aspek Indeks Demokrasikesenjangan pada aspek Indeks Demokrasi

Indonesia, seperti Kebebasan Sipil 78,75/100, Hak-Indonesia, seperti Kebebasan Sipil 78,75/100, Hak-

Hak Politik 66.63/100, dan Lembaga DemokrasiHak Politik 66.63/100, dan Lembaga Demokrasi

72,49/100. Selain itu, tingginya angka demonstrasi72,49/100. Selain itu, tingginya angka demonstrasi

yang berujung kekerasan senilai 29,22/100yang berujung kekerasan senilai 29,22/100

(kategori buruk) memperlihatkan demokrasi yang(kategori buruk) memperlihatkan demokrasi yang

berlangsung di Indonesia masih bersifat prosedural.berlangsung di Indonesia masih bersifat prosedural.

Tantangan lain yang dihadapi adalah KesenjanganTantangan lain yang dihadapi adalah Kesenjangan

Reformasi Birokrasi. Capaian Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi. Capaian Reformasi Birokrasi

masih perlu diintervensi khusus untuk di tingkatmasih perlu diintervensi khusus untuk di tingkat

Kab/Kota ditandai dengan Skor Indeks RB sebesarKab/Kota ditandai dengan Skor Indeks RB sebesar

4,13 dan Skor Pelayanan Publik sebesar 18,42.4,13 dan Skor Pelayanan Publik sebesar 18,42.

Sementara itu, perilaku korupsi yang masih terjadiSementara itu, perilaku korupsi yang masih terjadi

cukup mengakar ditandai dengan 111 Kepalacukup mengakar ditandai dengan 111 Kepala

Daerah, 20 gubernur dan 91 Walikota/Bupati/WakilDaerah, 20 gubernur dan 91 Walikota/Bupati/Wakil

Bupati, terbukti melakukan tindak pidana korupsi.Bupati, terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Separatisme masih menjadi potensi ancaman faktualSeparatisme masih menjadi potensi ancaman faktual

di Indonesia, utamanya di Papua. Hal ini ditandaidi Indonesia, utamanya di Papua. Hal ini ditandai

dengan kekerasan dan konik di Papua yangdengan kekerasan dan konik di Papua yang

semakin meningkat. Insiden terakhir terjadi padasemakin meningkat. Insiden terakhir terjadi pada

bulan Desember 2018 sebanyak 31 pekerja yangbulan Desember 2018 sebanyak 31 pekerja yang

membangun jembatan di Nduga Papua diserangmembangun jembatan di Nduga Papua diserang

oleh kelompok OPM hingga tewas.Pembangunanoleh kelompok OPM hingga tewas.Pembangunan

Intoleransi MenguatIntoleransi Menguat

Demokrasi ProseduralDemokrasi Prosedural

Potensi GangguanPotensi Gangguan
KeamananKeamanan

Masih Adanya PerilakuMasih Adanya Perilaku
KorupsiKorupsi

KesenjanganKesenjangan
Birokrasi BirokrasiBirokrasi Birokrasi
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Gambar 8.9 Gambar 8.9 Kerangka Pembangunan PolhuhanKerangka Pembangunan Polhuhankamkam

bidang Polhukhankam didasari oleh penyampaianbidang Polhukhankam didasari oleh penyampaian

aspirasi masyarakat melalui proses politik yangaspirasi masyarakat melalui proses politik yang

demokratis dengan harapan mendapatkandemokratis dengan harapan mendapatkan

penyelenggara negara yang profesional dalampenyelenggara negara yang profesional dalam

menjalankan administrasi pembangunan untukmenjalankan administrasi pembangunan untuk

mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Dalammewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Dalam

proses perwujudan tujuan pembangunan tersebut,proses perwujudan tujuan pembangunan tersebut,

masyarakat turut mengawasi yang kemudianmasyarakat turut mengawasi yang kemudian

menjadi bahan penyampaian aspirasi pada prosesmenjadi bahan penyampaian aspirasi pada proses

politik berikutnya. Siklus tersebut berjalan lancarpolitik berikutnya. Siklus tersebut berjalan lancar

berkat stabilitas keamanan di dalam koridor hukum.berkat stabilitas keamanan di dalam koridor hukum.

Koridor HukumKoridor Hukum

Koridor HukumKoridor Hukum
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ProsesProses

PolitikPolitik
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Gambar 8.10 xxxxxGambar 8.10 xxxxx

Isu StrategisIsu Strategis

Konsolidasi DemokrasiKonsolidasi Demokrasi

Aspek KeamananAspek Keamanan
Draft JPG Draft JPG 
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Optimalisasi Kebijakan Luar NegeriOptimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Globalisasi membuat pergerakan manusia antarGlobalisasi membuat pergerakan manusia antar

negara menjadi mudah. Di Indonesia migrasi yangnegara menjadi mudah. Di Indonesia migrasi yang

dilakukan WNI ke luar negeri pun terus meningkat.dilakukan WNI ke luar negeri pun terus meningkat.

Tingginya jumlah WNI di luar negeri potensi WNITingginya jumlah WNI di luar negeri potensi WNI

menemui permasalahan di luar negeri makin besar.menemui permasalahan di luar negeri makin besar.

Lebih lanjut lagi, kompleksitas masalah yangLebih lanjut lagi, kompleksitas masalah yang

dihadapi WNI beragam sehingga diperlukan upayadihadapi WNI beragam sehingga diperlukan upaya

intens untuk memberikan perlindungan kepada WNIintens untuk memberikan perlindungan kepada WNI

di manapun ia berada.di manapun ia berada.

Selain melindungi warganya, negara jugaSelain melindungi warganya, negara juga

berkewajiban menjaga kedaulatannya dari berbagaiberkewajiban menjaga kedaulatannya dari berbagai

ancaman. Dalam aspek kewilayahaan, Indonesiaancaman. Dalam aspek kewilayahaan, Indonesia

memiliki sengketa perbatasan dengan sembilanmemiliki sengketa perbatasan dengan sembilan

negara. Pemerintah secara intensif berdiplomasinegara. Pemerintah secara intensif berdiplomasi

untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Indonesiauntuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Indonesia

juga rentan menerima gangguan keamananjuga rentan menerima gangguan keamanan

dari aktor non-pemerintah seperti terorisme,dari aktor non-pemerintah seperti terorisme,

penyelundupan narkoba hingga IUU Fishing.penyelundupan narkoba hingga IUU Fishing.

Pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-Pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-

ancaman tersebut.ancaman tersebut.

Grafik 8.2 Perbandingan Tren Mobilitas WNI ke LuarGrafik 8.2 Perbandingan Tren Mobilitas WNI ke Luar

Negeri dengan Kasus WNI di Negeri dengan Kasus WNI di Luar NegeriLuar Negeri

(Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2018)(Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2018)
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WNI dipertemukan dengan Keluarga setelah Terbebas dari Hukuman MatiWNI dipertemukan dengan Keluarga setelah Terbebas dari Hukuman Mati
(Sumber: BBC Indonesia, 2018) (Sumber: BBC Indonesia, 2018) 
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Persiapan Ekspor Gerbong Kereta oleh PT INKA ke Persiapan Ekspor Gerbong Kereta oleh PT INKA ke Bangladesh Bangladesh 

(Sumber: Customs (Sumber: Customs TodaToday, 2017) y, 2017) 

Dalam menangani berbagai permasalahan di sektorDalam menangani berbagai permasalahan di sektor

keamanan koordinasi antar pemangku kepentingankeamanan koordinasi antar pemangku kepentingan

mendesak untuk dilakukan. Akan tetapi, aparatmendesak untuk dilakukan. Akan tetapi, aparat

keamanan sering kali beroperasi secara parsialkeamanan sering kali beroperasi secara parsial

dalam mengatasi ancaman. Hal ini membuatdalam mengatasi ancaman. Hal ini membuat

penanganan masalah sering kali belum memberikanpenanganan masalah sering kali belum memberikan

dampak signikan.dampak signikan.

Aspek EkonomiAspek Ekonomi

Di sektor ekonomi, kebijakan luar negeri dilakukanDi sektor ekonomi, kebijakan luar negeri dilakukan

untuk peningkatan kesejahteraan. Prioritas untuk peningkatan kesejahteraan. Prioritas kebijakankebijakan

luar negeri bidang ekonomi saat ini meliputi: (1)luar negeri bidang ekonomi saat ini meliputi: (1)

memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasarmemperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar

prospektif; (2) memperkuat infrastruktur kerja prospektif; (2) memperkuat infrastruktur kerja samasama

ekonomi melalui penjajakan dan penyelesaianekonomi melalui penjajakan dan penyelesaian

perundingan dagang; serta (3) mendorong ekspansiperundingan dagang; serta (3) mendorong ekspansi

dan investasi perusahaan Indonesia ke luar negeri.dan investasi perusahaan Indonesia ke luar negeri.

Namun, terdapat beberapa isu yang dihadapiNamun, terdapat beberapa isu yang dihadapi

pemerintah dalam pelaksanaan prioritas diplomasipemerintah dalam pelaksanaan prioritas diplomasi

ekonomi. Pertama, belum adanya kerangkaekonomi. Pertama, belum adanya kerangka

koordinasi diplomasi ekonomi. Kedua, belumkoordinasi diplomasi ekonomi. Kedua, belum

optimalnya kapasitas aparatur pelaksana diplomasioptimalnya kapasitas aparatur pelaksana diplomasi

ekonomi. Ketiga, belum harmonisnya regulasi dalamekonomi. Ketiga, belum harmonisnya regulasi dalam

negeri yang menghambat pelaksanaan perundingannegeri yang menghambat pelaksanaan perundingan

perjanjian dagang. Terakhir, belum adanyaperjanjian dagang. Terakhir, belum adanya

pengaturan terkait investasi ke luar negeri. Kondisipengaturan terkait investasi ke luar negeri. Kondisi

ini membuat investasi perusahaan ke luar negeriini membuat investasi perusahaan ke luar negeri

berjalan tidak terarah berjalan tidak terarah dan tidak dan tidak terdokumenterdokumentasikan.tasikan.

Pelibatan aktor non-pemerintah pada diplomasiPelibatan aktor non-pemerintah pada diplomasi

ekonomi juga perlu diintensikasi. Diplomasiekonomi juga perlu diintensikasi. Diplomasi

ekonomi selama ini didominasi oleh Pemerintah.ekonomi selama ini didominasi oleh Pemerintah.

Padahal, kebijakan luar negeri bidang ekonomiPadahal, kebijakan luar negeri bidang ekonomi

berdampak langsung terhadap swasta. Selainberdampak langsung terhadap swasta. Selain

itu, swasta juga berpotensi memberi dukunganitu, swasta juga berpotensi memberi dukungan

pendanaan untuk meringankan beban pemerintah,pendanaan untuk meringankan beban pemerintah,

khususnya dalam mendorong diplomasi ekonomi.khususnya dalam mendorong diplomasi ekonomi.

Singkatnya, dibutuhkan sinergi dari seluruhSingkatnya, dibutuhkan sinergi dari seluruh

pemangku kepentingan agar diplomasi ekonomipemangku kepentingan agar diplomasi ekonomi

memberi manfaat konkret bagi Indonesiamemberi manfaat konkret bagi Indonesia
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Gambar 8.11 xxxxxGambar 8.11 xxxxx Aspek Sosial-BudayaAspek Sosial-Budaya

Citra positif Citra positif Indonesia merupakan entitas pentingIndonesia merupakan entitas penting

dalam pergaulan Internasional. Sehingga pentingdalam pergaulan Internasional. Sehingga penting

bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi publikbagi Indonesia untuk melakukan diplomasi publik

guna meningkatkan citra positif Indonesia diguna meningkatkan citra positif Indonesia di

khalayak internasional. Indonesia telah khalayak internasional. Indonesia telah memilikimemiliki

modalitas yang cukup dalam melakukan diplomasimodalitas yang cukup dalam melakukan diplomasi

publik, seperti negara demokrasi, negara islampublik, seperti negara demokrasi, negara islam

moderat, masyarakat pluralistik dan moderat, masyarakat pluralistik dan toleran,toleran,

ekonomi progresif, keanekaragaman budaya, danekonomi progresif, keanekaragaman budaya, dan

diaspora Indonesia.diaspora Indonesia.

Akan tetapi, pelaksanaan diplomasi publik diAkan tetapi, pelaksanaan diplomasi publik di

Indonesia saat ini masih belum optimal dikarenakanIndonesia saat ini masih belum optimal dikarenakan

lemahnya koordinasi dan tidak terfokus. Sehinggalemahnya koordinasi dan tidak terfokus. Sehingga

dalam pelaksanaannya masih berjalan secaradalam pelaksanaannya masih berjalan secara

parsial atau sporadis oleh berbagai aktor. Selain itu,parsial atau sporadis oleh berbagai aktor. Selain itu,

tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, dengantantangan yang dihadapi oleh Indonesia, dengan

modalitas yang dimiliki, adalah belum ada satumodalitas yang dimiliki, adalah belum ada satu

kesepakatan terkait visi citra Indonesia seperti apakesepakatan terkait visi citra Indonesia seperti apa

yang akan ditampilkan kepada publik yang akan ditampilkan kepada publik InternasionaInternasional.l.

Kegiatan Diplomasi Publik Indonesia Kegiatan Diplomasi Publik Indonesia 

(Sumber: Olahan dari Berbagai (Sumber: Olahan dari Berbagai Sumber, 2019) Sumber, 2019) 

DiplomasiDiplomasi

EkonomiEkonomi

indonesiaindonesia

Kementerian LuarKementerian Luar

Negeri RepublikNegeri Republik

indonesiaindonesia

BKPMBKPMKemenparKemenpar

KementerianPerdaganganKementerianPerdagangan

Republik indonesiaRepublik indonesia
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Gedung Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia Gedung Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia 

(Sumber: PPI Australia, 2016) (Sumber: PPI Australia, 2016) 

Bendera Indonesia bersanding dengan Bendera PBB Bendera Indonesia bersanding dengan Bendera PBB 

(Sumber: Rappler, 2018) (Sumber: Rappler, 2018) 

Aspek Tata KelolaAspek Tata Kelola

Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233

organisasi/forum internasional namun sering kaliorganisasi/forum internasional namun sering kali

peran dan kepemimpinan Indonesia di organisasi/ peran dan kepemimpinan Indonesia di organisasi/ 

forum internasional masih belum maksimal. Peranforum internasional masih belum maksimal. Peran

Indonesia sebagai anggota belum berjalan secaraIndonesia sebagai anggota belum berjalan secara

efektif baik dari inisiatif yang ditindak lanjuti atauefektif baik dari inisiatif yang ditindak lanjuti atau

posisi di organisasi /forum internasional tersebut.posisi di organisasi /forum internasional tersebut.

Indonesia ke depannya perlu menguatkan danIndonesia ke depannya perlu menguatkan dan

mengokohkan pengaruhnya di organisasi/forummengokohkan pengaruhnya di organisasi/forum

internasional untuk menjadi salah satu negara yanginternasional untuk menjadi salah satu negara yang

berpengaruh di tatanan internasional.berpengaruh di tatanan internasional.

Di lain sisi, Di lain sisi, pada tingkat domestik, Indonesia belumpada tingkat domestik, Indonesia belum

memiliki penataan peran dan fungsi K/L yang optimalmemiliki penataan peran dan fungsi K/L yang optimal

dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, K/L Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, K/L teknisteknis

sering kali sering kali tidak berkoordinasi dengan Kementeriantidak berkoordinasi dengan Kementerian

Luar Negeri sehingga Kementerian Luar NegeriLuar Negeri sehingga Kementerian Luar Negeri

sebagai koordinator sulit mengoordinasikansebagai koordinator sulit mengoordinasikan

kegiatan tersebut. Hal tersebut mengakibatkankegiatan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan

Indonesia cenderung lambat dalam menindaklanjutiIndonesia cenderung lambat dalam menindaklanjuti

kesepakatan atau komitmen yang sampaikan dikesepakatan atau komitmen yang sampaikan di

tingkat internasional. Selain itu, kewenangan Kepalatingkat internasional. Selain itu, kewenangan Kepala

Perwakilan dalam mengoordinasikan pejabatPerwakilan dalam mengoordinasikan pejabat

perbantuan di Perwakilan RI kurang berjalan. Halperbantuan di Perwakilan RI kurang berjalan. Hal

tersebut dikarenakan tidak liniernya pembagian haktersebut dikarenakan tidak liniernya pembagian hak

dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.
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Pembangunan HukumPembangunan Hukum

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selamaUpaya pembangunan hukum di Indonesia selama

lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indekslima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks

Rule of Law Indonesia selama kurun waktu limaRule of Law Indonesia selama kurun waktu lima

tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan.tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan.

Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunanMenurut indeks tersebut, dimensi pembangunan

hukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkanhukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkan

dengan kondisi sistem peradilan (pidana dandengan kondisi sistem peradilan (pidana dan

perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaanperdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan

praktek korupsi. Permasalahan pembangunanpraktek korupsi. Permasalahan pembangunan

bidang hukum yang dihadapi saat ini, antarabidang hukum yang dihadapi saat ini, antara

lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturanlain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan

perundang-undangan (hyper regulation), regulasiperundang-undangan (hyper regulation), regulasi

yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, danyang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan

Gambar 8.12 xxxxxGambar 8.12 xxxxx

disharmoni yang berdampak pada ketidakpastiandisharmoni yang berdampak pada ketidakpastian

hukum. Di sisi lain, Pelaksanaan sistem peradilan,hukum. Di sisi lain, Pelaksanaan sistem peradilan,

baik pidana maupun perdata, dalam mengawalbaik pidana maupun perdata, dalam mengawal

penegakan hukum juga masih belum secara optimalpenegakan hukum juga masih belum secara optimal

menjamin cukup memberikan kepastian hukum danmenjamin cukup memberikan kepastian hukum dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktikmeningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik

suap masih marak terjadi di setiap sektor termasuksuap masih marak terjadi di setiap sektor termasuk

di penegakan hukum masih terjadi, meskipun upayadi penegakan hukum masih terjadi, meskipun upaya

pencegahan dan penindakan sudah konsistenpencegahan dan penindakan sudah konsisten

dilakukan.dilakukan.

IndikatorIndikator

EnforcingEnforcing

Contracts:Contracts:

Ease of DoingEase of Doing

Business (EoDB)Business (EoDB)

Peringkat 146Peringkat 146

dari 190 Negaradari 190 Negara

Indeks PerilakuIndeks Perilaku

anti Korupsi (IPAK)anti Korupsi (IPAK)

Indonesia TahunIndonesia Tahun

2018 sebesar2018 sebesar

3,663,66 Tahun 2017 Tahun 2017

SebesarSebesar 3,713,71

DisharmoniDisharmoni

InkonsistenInkonsisten

Tumpang TindihTumpang Tindih

MultitafsirMultitafsir

Rendahnya Pengetahuan Hukum MasyarakatRendahnya Pengetahuan Hukum Masyarakat

OvercrowdingOvercrowding
MencapaiMencapai

202%202%
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Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi

Aparatur negara memiliki peran strategis dalamAparatur negara memiliki peran strategis dalam

pembangunan nasional dan daerah. Dalampembangunan nasional dan daerah. Dalam

mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara,mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara,

diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mampudiperlukan Aparatur Sipil Negara yang mampu

menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakanmenjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan

publik, pelayanan publik, dan perekat danpublik, pelayanan publik, dan perekat dan

pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila danpemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang-Undang Dasar Negara RepublikUndang-Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Tantangan yang dihadapiIndonesia Tahun 1945. Tantangan yang dihadapi

Indonesia ke depan semakin kompleks di tengah-Indonesia ke depan semakin kompleks di tengah-

tengah kondisi lingkungan strategis internasional,tengah kondisi lingkungan strategis internasional,

regional, nasional, dan daerah yang dinamis.regional, nasional, dan daerah yang dinamis.

Perubahan dan pergeseran lingkungan strategisPerubahan dan pergeseran lingkungan strategis

tersebut semakin menuntut hadirnya aparatur sipiltersebut semakin menuntut hadirnya aparatur sipil

negara yang profesional, berintegritas, netral,negara yang profesional, berintegritas, netral,

kreatif, inovatif, dan kreatif, inovatif, dan berdaya saing.berdaya saing.

Di tengah-tengah persaingan global yang semakinDi tengah-tengah persaingan global yang semakin

kompetitif, prol Indonesia mengalami peningkatankompetitif, prol Indonesia mengalami peningkatan

dalam konteks tata kelola pemerintahan, pelayanandalam konteks tata kelola pemerintahan, pelayanan

publik dan keterbukaan informasi publik dalam 3publik dan keterbukaan informasi publik dalam 3

tahun terakhir ini, sebagaimana yang tercermintahun terakhir ini, sebagaimana yang tercermin

dari Corruption Perception Index, Globaldari Corruption Perception Index, Global

CompetitiveneCompetitiveness Index, ss Index, dan Ease of dan Ease of Doing BusinessDoing Business

(EODB).(EODB).

Sebagai bagian dari masyarakat global, IndonesiaSebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia

dihadapkan pula dengan pergeseran paradigmadihadapkan pula dengan pergeseran paradigma

global di dalam mengelola kebijakan publik, tataglobal di dalam mengelola kebijakan publik, tata

kelola pemerintahan, administrasi pembangunan,kelola pemerintahan, administrasi pembangunan,

agenda pembangunan global, dan pelayananagenda pembangunan global, dan pelayanan

publik yang inovatif.publik yang inovatif.

Salah satu terobosan strategis dalam meresponSalah satu terobosan strategis dalam merespon

paradigma e-Government, adalah terbitnyaparadigma e-Government, adalah terbitnya

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentangPeraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

yang memiliki peran strategis di dalam mengelolayang memiliki peran strategis di dalam mengelola

pemerintahan yang lebih terintegrasi, mendorongpemerintahan yang lebih terintegrasi, mendorong

pelayanan publik lebih inovatif dan kreatif, danpelayanan publik lebih inovatif dan kreatif, dan

membuka saluran peran serta publik di dalammembuka saluran peran serta publik di dalam

proses pembuatan kebijakan publik yang lebihproses pembuatan kebijakan publik yang lebih

terbuka, inklusif, dan responsif.terbuka, inklusif, dan responsif.

Sejalan dengan kecenderungan globalSejalan dengan kecenderungan global

yang menerapkan e-government, Indonesiayang menerapkan e-government, Indonesia

terus melanjutkan komitmen global di dalamterus melanjutkan komitmen global di dalam

mempromosikan prinsip dan nilai Keterbukaanmempromosikan prinsip dan nilai Keterbukaan

Pemerintah (open government) sebagai strategiPemerintah (open government) sebagai strategi

di dalam membangun kepercayaan publik,di dalam membangun kepercayaan publik,

meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaanmeningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan, maupundan pengawasan pembangunan, maupun

memperdalam kualitas demokrasi di Indonesia.memperdalam kualitas demokrasi di Indonesia.

Draft JPG Draft JPG 
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Gambar 8.13 xxxxxGambar 8.13 xxxxx

Stabilitas Keamanan NasionalStabilitas Keamanan Nasional

Kemampuan PertahananKemampuan Pertahanan

Dalam upaya mewujudkan kemampuan pertahanan,Dalam upaya mewujudkan kemampuan pertahanan,

Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkunganIndonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan

strategis. Pada tingkat global, kebangkitan Tiongkokstrategis. Pada tingkat global, kebangkitan Tiongkok

dan kebijakan yang asertif di Laut Tiongkok Selatandan kebijakan yang asertif di Laut Tiongkok Selatan

memunculkan potensi terjadinya konik terbuka dimemunculkan potensi terjadinya konik terbuka di

kawasan. Perlindungan terhadap infrastruktur kritiskawasan. Perlindungan terhadap infrastruktur kritis

ini masih lemah. Apabila terjadi serangan, makaini masih lemah. Apabila terjadi serangan, maka

pertahanan negara dalam sektor tersebut akanpertahanan negara dalam sektor tersebut akan

lumpuh karena ketergantungan yang kuat terhadaplumpuh karena ketergantungan yang kuat terhadap

internet.internet.

Sementara itu, di Sementara itu, di tingkat regional, perlombaan senjatatingkat regional, perlombaan senjata

di kawasan juga terus meningkat. Sengketa Lautdi kawasan juga terus meningkat. Sengketa Laut

Tiongkok membuktikan bahwa sentralitas ASEANTiongkok membuktikan bahwa sentralitas ASEAN

sebagai organisasi regional terganggu dengansebagai organisasi regional terganggu dengan

langkah Tiongkok untuk melakukan pendekatanlangkah Tiongkok untuk melakukan pendekatan

bilateral dengan negara-negara anggota danbilateral dengan negara-negara anggota dan

menolak kerangka kelembagaan ASEAN sehinggamenolak kerangka kelembagaan ASEAN sehingga

tidak ada code of conduct yang menjadi pedomantidak ada code of conduct yang menjadi pedoman

bersama. Longgarnya perbatasan dengan negara-bersama. Longgarnya perbatasan dengan negara-

negara tetangga juga membuat jaringan terorisme,negara tetangga juga membuat jaringan terorisme,

Draft JPG Draft JPG 
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Tabel 8.1 Jumlah Serangan Siber pada Sektor Tabel 8.1 Jumlah Serangan Siber pada Sektor IIKN dan Pemerintah Periode Januari-Juni 2018IIKN dan Pemerintah Periode Januari-Juni 2018

Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara, 2018Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara, 2018

narkoba dan kejahatan transnasional lainnya mudahnarkoba dan kejahatan transnasional lainnya mudah

masuk ke Indonesia.masuk ke Indonesia.

Separatisme di Indonesia masih menjadi ancamanSeparatisme di Indonesia masih menjadi ancaman

faktual. Hal ini ditandai dengan kekerasan danfaktual. Hal ini ditandai dengan kekerasan dan

konik di Papua yang semakin meningkat. Insidenkonik di Papua yang semakin meningkat. Insiden

terakhir terjadi pada bulan terakhir terjadi pada bulan Desember 2018 dimanaDesember 2018 dimana

sebanyak 31 pekerja yang membangun jembatan disebanyak 31 pekerja yang membangun jembatan di

Nduga Papua diserang oleh kelompok OPM hinggaNduga Papua diserang oleh kelompok OPM hingga

tewas.tewas.

Ancaman Serangan Siber Pada InfrastrukturAncaman Serangan Siber Pada Infrastruktur

Informasi Kritis NasionalInformasi Kritis Nasional

Perkembangan penggunaan teknologi danPerkembangan penggunaan teknologi dan

peningkatan aksesibilitas terhadap internet yangpeningkatan aksesibilitas terhadap internet yang

signikan berimplikasi pada adanya potensisignikan berimplikasi pada adanya potensi

ancaman siber. Salah satu bentuk perkembanganancaman siber. Salah satu bentuk perkembangan

teknologi adalah perkembangan teknologi digitalteknologi adalah perkembangan teknologi digital

yang saat ini dikenal sebagai the new hybrid ofyang saat ini dikenal sebagai the new hybrid of

technology. Keberadaan teknologi digital tersebuttechnology. Keberadaan teknologi digital tersebut

mendorong perkembangan telekomunikasi danmendorong perkembangan telekomunikasi dan

informatika semakin terpadu atau konvergen.informatika semakin terpadu atau konvergen.

Konvergensi antara teknologi telekomunikasiKonvergensi antara teknologi telekomunikasi

tersebut mendorong penyelenggaraan sistemtersebut mendorong penyelenggaraan sistem

elektronik berbasis teknologi digital dan dapatelektronik berbasis teknologi digital dan dapat

memberikan dampak negatif yakni menciptakanmemberikan dampak negatif yakni menciptakan

cyber space yang dapat menyebabkan terjadinyacyber space yang dapat menyebabkan terjadinya

cyber crime.cyber crime.

Jumlah ancaman siber pada sektor InfrastrukturJumlah ancaman siber pada sektor Infrastruktur

Informasi Kritis Nasional (IIKN) dan InfrastrukturInformasi Kritis Nasional (IIKN) dan Infrastruktur

Pemerintah berpotensi menyebabkan economicPemerintah berpotensi menyebabkan economic

loss, spionase, distrust, dan loss, spionase, distrust, dan disruption.disruption.

JJaann’’118  8  FFeebb’’118  8  MMaarr’’118  8  AApprr’’118  8  MMeeii’’118  8  JJuunn’’1188

JJuummllaah  h  IIP  P  TTeerriinnffeekkssii 11..446633..119922 11..229922..771199 11..228800..994455 999999..667799 11..333344..991199 881100..669933

IInnffeekkssi  i  PPaadda  a  IISSPP 990077..665522 880022..226677 880066..003388 660077..994400 776655..993377 447711..997733

IInnffeekkssi  i  PPaadda  a  KK//LL 113322 11..440033 11..663344 11..111166 11..554455 11..009977

Infeksi PadaInfeksi Pada

PerbankanPerbankan
7733 5566 5511 4499 8833 4411
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Kemandirian Industri PertahananKemandirian Industri Pertahanan

Pengembangan teknologi industri pertahananPengembangan teknologi industri pertahanan

belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada kontribusibelum optimal. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi

industri pertahanan masih rendah (35,9 persen dariindustri pertahanan masih rendah (35,9 persen dari

target 49 persen). Selain itu, kesiapan teknologitarget 49 persen). Selain itu, kesiapan teknologi

(TRL) yang sudah direncanakan tidak semuanya(TRL) yang sudah direncanakan tidak semuanya

tercapai, dari 5 alutsista yang menjadi prioritastercapai, dari 5 alutsista yang menjadi prioritas

litbang hanya 1 yang mencapai target (Kapal Patrolilitbang hanya 1 yang mencapai target (Kapal Patroli

Cepat), alutsista lain seperti roket, PTTA, Cepat), alutsista lain seperti roket, PTTA, kendaraankendaraan

tempur dan radar masih belum mencapai target.tempur dan radar masih belum mencapai target.

Di sisi lain, pengembangan industri pertahananDi sisi lain, pengembangan industri pertahanan

dihadapkan pada Revolusi 4.0. Muncul teknologidihadapkan pada Revolusi 4.0. Muncul teknologi

baru yang lebih canggih dan mendisrupsi teknologibaru yang lebih canggih dan mendisrupsi teknologi

pertahanan yang lama seperti teknologi robot,pertahanan yang lama seperti teknologi robot,

articial inteligent, dan alutsista tanpa awak (drone).articial inteligent, dan alutsista tanpa awak (drone).

Perang konvensional berubah menjadi perangPerang konvensional berubah menjadi perang

berbasis jaringan (Network Centric Warfare/ NCW).berbasis jaringan (Network Centric Warfare/ NCW).

Indonesia Menjadi Negara Tujuan PeredaranIndonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran

Gelap NarkobaGelap Narkoba

Struktur ekonomi di Indonesia menarik sindikatStruktur ekonomi di Indonesia menarik sindikat

perdagangan narkoba internasional. Hal iniperdagangan narkoba internasional. Hal ini

ditengarai dengan adanya selisih harga jual yangditengarai dengan adanya selisih harga jual yang

cukup signikan dari produsen narkoba hingga kecukup signikan dari produsen narkoba hingga ke

konsumen penyalahguna, sebagai contoh: rata-ratakonsumen penyalahguna, sebagai contoh: rata-rata

harga jual Shabu di Tiongkok senilai 20.000/gram,harga jual Shabu di Tiongkok senilai 20.000/gram,

di Iran sebesar 50.000/gram, dan di Indonesiadi Iran sebesar 50.000/gram, dan di Indonesia

sebesar 1,5 juta/gram. Perbedaan harga yang tinggisebesar 1,5 juta/gram. Perbedaan harga yang tinggi

dan pangsa pasar yang besar menarik sindikatdan pangsa pasar yang besar menarik sindikat

narkoba internasional untuk beroperasi di Indonesia.narkoba internasional untuk beroperasi di Indonesia.

Selain itu, peredaran gelap narkoba semakinSelain itu, peredaran gelap narkoba semakin

berkembang melalui adanya kemajuan teknologi,berkembang melalui adanya kemajuan teknologi,

sistem telekomunikasi, dan transportasi. Beratnyasistem telekomunikasi, dan transportasi. Beratnya

hukuman bagi penyelundup narkoba dan maraknyahukuman bagi penyelundup narkoba dan maraknya

modus penyelundupan narkoba yang melibatkanmodus penyelundupan narkoba yang melibatkan

warga asing berdampak pada hubungan bilateralwarga asing berdampak pada hubungan bilateral

antara Indonesia dengan negara lain.antara Indonesia dengan negara lain.

Kondisi geogras Indonesia yang merupakanKondisi geogras Indonesia yang merupakan

negara kepulauan menyebabkan banyaknya pintunegara kepulauan menyebabkan banyaknya pintu

masuk baik yang legal maupun ilegal yang marakmasuk baik yang legal maupun ilegal yang marak

menjadi jalur penyelundupan narkoba, baik darat,menjadi jalur penyelundupan narkoba, baik darat,

laut, dan udara. Penyelundupan narkoba tertinggilaut, dan udara. Penyelundupan narkoba tertinggi

terjadi melalui jalur laut. Tingginya penyelundupanterjadi melalui jalur laut. Tingginya penyelundupan

narkoba melalui jalur laut dikarenakan masihnarkoba melalui jalur laut dikarenakan masih

lemahnya pengawasan di wilayah laut Indonesialemahnya pengawasan di wilayah laut Indonesia

yang menyebabkan banyak celah masuk melaluiyang menyebabkan banyak celah masuk melalui

pelabuhan-pelabuhan ilegal.pelabuhan-pelabuhan ilegal.

Sarana Penyebaran Paham RadikalismeSarana Penyebaran Paham Radikalisme

Semakin MeluasSemakin Meluas

Secara umum peringkat dan skor Indonesia dalamSecara umum peringkat dan skor Indonesia dalam

Global Terrorism Index (GTI) tahun 2014-2017 terusGlobal Terrorism Index (GTI) tahun 2014-2017 terus

membaik seiring dengan upaya pemerintah untukmembaik seiring dengan upaya pemerintah untuk

mencegah dan menanggulangi terorisme, darimencegah dan menanggulangi terorisme, dari

yang semula dinilai sebagai negara rawan menjadiyang semula dinilai sebagai negara rawan menjadi

kategori sedang yang terdampak aksi terorisme.kategori sedang yang terdampak aksi terorisme.

Saat ini penyebaran paham ideologi berbasisSaat ini penyebaran paham ideologi berbasis

kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melaluikekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui

media sosial dan pesan instan. Sedangkan limamedia sosial dan pesan instan. Sedangkan lima

alat propaganda yang diidentikasi paling seringalat propaganda yang diidentikasi paling sering

digunakan di media sosial yaitu melalui video,digunakan di media sosial yaitu melalui video,

forum diskusi (chat rooms), situs web (websites),forum diskusi (chat rooms), situs web (websites),

gambar (images), dan tautan web, retweets, likesgambar (images), dan tautan web, retweets, likes

dan hastags. Pada bulan Juli 2014, melalui mediadan hastags. Pada bulan Juli 2014, melalui media

daring, ISIS meluncurkan video propaganda didaring, ISIS meluncurkan video propaganda di

Indonesia yang mengajak umat muslim IndonesiaIndonesia yang mengajak umat muslim Indonesia

untuk memberikan kontribusi sumbangan baik sikuntuk memberikan kontribusi sumbangan baik sik

ataupun keuangan untuk ISIS. Video propagandaataupun keuangan untuk ISIS. Video propaganda

tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melaluitersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui

media sosial dan pesan instan.media sosial dan pesan instan.

Menurut perkembangannya, penyebaran pahamMenurut perkembangannya, penyebaran paham

radikalisradikalisme telah menyasar kelompok anak-anak danme telah menyasar kelompok anak-anak dan

perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40

perempuan dan 100 anak Indonesia dibawah umurperempuan dan 100 anak Indonesia dibawah umur

15 tahun telah menyebrang ke Suriah. Peran utama15 tahun telah menyebrang ke Suriah. Peran utama

perempuan dalam aksi terorisme di Indonesiaperempuan dalam aksi terorisme di Indonesia

antara lain sebagai pengelola forum percakapanantara lain sebagai pengelola forum percakapan

dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan,dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan,
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mengumpulkan dan mengelola dana baik untukmengumpulkan dan mengelola dana baik untuk

aksi terorisme atau aksi terorisme atau dukungan bagi keluarga teroris,dukungan bagi keluarga teroris,

terlibat langsung sebagai kombatan, dan sebagaiterlibat langsung sebagai kombatan, dan sebagai

kurir atau perbantuan logistik.kurir atau perbantuan logistik.

Selain itu, penyebaran paham radikal juga terjadi diSelain itu, penyebaran paham radikal juga terjadi di

lapas atau tahanan. Penyebaran paham radikal dilapas atau tahanan. Penyebaran paham radikal di

lapas terjadi karena sistem manajeman lapas yanglapas terjadi karena sistem manajeman lapas yang

belum optimal. Hal ini diperparah dengan denganbelum optimal. Hal ini diperparah dengan dengan

kondisi lapas yang melebihi kapasitas dan tidakkondisi lapas yang melebihi kapasitas dan tidak

adanya pemisahan antara narapidana terorismeadanya pemisahan antara narapidana terorisme

dengan narapidana lainnya.dengan narapidana lainnya.

Rendahnya rasa aman di lingkunganRendahnya rasa aman di lingkungan

masyarakatmasyarakat

Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa, sik,Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa, sik,

kesusilaan, dan perdagangan manusia rata-ratakesusilaan, dan perdagangan manusia rata-rata

masih tinggi di Indonesia. Kejahatan yang palingmasih tinggi di Indonesia. Kejahatan yang paling

sering terjadi adalah terhadap sik atau kekerasan.sering terjadi adalah terhadap sik atau kekerasan.

Kejahatan terhadap sik atau kekerasan dapatKejahatan terhadap sik atau kekerasan dapat

Tabel 8.2 xxxxxTabel 8.2 xxxxx

(*) Statistik Kriminal Indonesia BPS, (*) Statistik Kriminal Indonesia BPS, 20172017
(**) Bareskrim Mabes Polri (2018)(**) Bareskrim Mabes Polri (2018)
Sumber: xxxxxSumber: xxxxx

menimbulkan dampak bagi kesehatan sik danmenimbulkan dampak bagi kesehatan sik dan

mental sekaligus. Oleh karena itu, bagi korbanmental sekaligus. Oleh karena itu, bagi korban

kekerasan memerlukan penanganan khusus sepertikekerasan memerlukan penanganan khusus seperti

rehabilitasi.rehabilitasi.

Kejahatan terhadap perempuan dan anak menjadiKejahatan terhadap perempuan dan anak menjadi

perhatian di tiap Negara, dan mejadi komitmenperhatian di tiap Negara, dan mejadi komitmen

global dalam target sasaran SDGs. Berdasarkanglobal dalam target sasaran SDGs. Berdasarkan

data WHO, jumlah korban kejahatan perempuandata WHO, jumlah korban kejahatan perempuan

dan anak di Asia Tenggara adalah yang tertinggi didan anak di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di

dunia. dunia. Menurut data Menurut data Susenas menunjukkan Susenas menunjukkan bahwabahwa

korban kejahatan pada anak meningkat sebesarkorban kejahatan pada anak meningkat sebesar

0,63 persen dari semula 6,05 persen di tahun 20150,63 persen dari semula 6,05 persen di tahun 2015

menjadi 6,68 persen di tahun 2016.menjadi 6,68 persen di tahun 2016.

Selain tindakan kekerasan, perempuan dan anakSelain tindakan kekerasan, perempuan dan anak

juga menjadi korban Tindak Pidana Perdaganganjuga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO). Hal tersebut menunjukkan bahwaOrang (TPPO). Hal tersebut menunjukkan bahwa

ekploitasi terhadap manusia tidak mengenal jenisekploitasi terhadap manusia tidak mengenal jenis

kelamin dan batasan umur.kelamin dan batasan umur.

Jenis KejahatanJenis Kejahatan

TahunTahun

22001144 22001155 22001166

Kejahatan terhadap nyawaKejahatan terhadap nyawa

(pembunuhan)*(pembunuhan)*
11..227777 11..449911 11..229922

Kejahatan terhadap sik atauKejahatan terhadap sik atau

kekerasan*kekerasan*
4466..336666 4477..112288 4466..776677

Kejahatan terhadap kesusilaanKejahatan terhadap kesusilaan

(pemerkosaan dan pencabulan)*(pemerkosaan dan pencabulan)*
55..449999 55..005511 55..224477

Kejahatan Perdagangan OrangKejahatan Perdagangan Orang

(Human Trafcking)**(Human Trafcking)**
113355 110077 9944
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Pelanggaran Wilayah dan Angka KejahatanPelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan

di Perbatasandi Perbatasan

Jumlah kejahatan yang terjadi di perbatasan wilayahJumlah kejahatan yang terjadi di perbatasan wilayah

Indonesia sangat tinggi, bahkan menempati posisiIndonesia sangat tinggi, bahkan menempati posisi

kedua tertinggi setelah kejahatan konvensional.kedua tertinggi setelah kejahatan konvensional.

Pada tahun 2017 tercatat terjadi 44.194 kasusPada tahun 2017 tercatat terjadi 44.194 kasus

kejahatan transnasional, namun jumlah kasus yangkejahatan transnasional, namun jumlah kasus yang

diselesaikan hanya sebanyak 27.027 kasus (sekitardiselesaikan hanya sebanyak 27.027 kasus (sekitar

61 persen). Beberapa tindak kejahatan tersebut61 persen). Beberapa tindak kejahatan tersebut

antara lain adalah penyelundupan narkotika,antara lain adalah penyelundupan narkotika,

penyelundupan barang, penyelundupan SDA danpenyelundupan barang, penyelundupan SDA dan

Hayati, perdagangan manusia lintas batas, danHayati, perdagangan manusia lintas batas, dan

penyelundupan manusia lintas batas.penyelundupan manusia lintas batas.

Kondisi geogras yang luas menyebabkanKondisi geogras yang luas menyebabkan

Indonesia memiliki banyak pintu masuk baik legalIndonesia memiliki banyak pintu masuk baik legal

maupun ilegal. Ancaman lainnya yang juga datangmaupun ilegal. Ancaman lainnya yang juga datang

adalah konik di negara lain yang memaksaadalah konik di negara lain yang memaksa

terjadinya migrasi yang terjadinya migrasi yang melewati wilayah Indonesia.melewati wilayah Indonesia.

Banyaknya konik yang belum mereda di TimurBanyaknya konik yang belum mereda di Timur

Tengah dan Afrika Utara membuat beberapaTengah dan Afrika Utara membuat beberapa

migran tersebut memasuki wilayah Indonesiamigran tersebut memasuki wilayah Indonesia

menggunakan jalur ilegal. Beberapa dari migranmenggunakan jalur ilegal. Beberapa dari migran

tersebut menggunakan Indonesia sebagai negaratersebut menggunakan Indonesia sebagai negara

transit, yang berujung menjadikan Indonesiatransit, yang berujung menjadikan Indonesia

sebagai negara tujuan perlindungan suaka. Hal inisebagai negara tujuan perlindungan suaka. Hal ini

bertentangan dengan posisi Indonesia yang tidakbertentangan dengan posisi Indonesia yang tidak

meratikasi Konvensi dan Protokol PBB (UNHCR)meratikasi Konvensi dan Protokol PBB (UNHCR)

Mengenai Status Pengungsi.Mengenai Status Pengungsi.

Gambar 8.14 xxxxxGambar 8.14 xxxxx

Draft JPG Draft JPG 
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Tingginya Angka Kejahatan dan PelanggaranTingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran

Hukum di LautHukum di Laut

Perkembangan ekonomi dunia menuntutPerkembangan ekonomi dunia menuntut

pengiriman barang dan jasa yang lebih banyakpengiriman barang dan jasa yang lebih banyak

kepada produsen dan konsumen di wilayahkepada produsen dan konsumen di wilayah

yang berbeda. UNCTAD (2017) mencatat bahwayang berbeda. UNCTAD (2017) mencatat bahwa

jumlah muatan yang diantarkan menggunakanjumlah muatan yang diantarkan menggunakan

jalur transportasi laut semakin meningkat setiapjalur transportasi laut semakin meningkat setiap

tahunnya. Selama tahun 2017, jumlah kapal yangtahunnya. Selama tahun 2017, jumlah kapal yang

melintas di Selat Malaka sebanyak 180.322 kapalmelintas di Selat Malaka sebanyak 180.322 kapal

dan di dalam perairan Indonesia sebanyak 7.218dan di dalam perairan Indonesia sebanyak 7.218

kapal. Banyaknya kapal yang melintas tersebutkapal. Banyaknya kapal yang melintas tersebut

berpotensi menjadi objek tindak kejahatan sepertiberpotensi menjadi objek tindak kejahatan seperti

perompakan, penyelundupan, dan pembuanganperompakan, penyelundupan, dan pembuangan

limbah atau minyak kapal.limbah atau minyak kapal.

Pada tahun 2017 kasus atau tindak pidanaPada tahun 2017 kasus atau tindak pidana

pelanggaran penangkapan ikan atau perikananpelanggaran penangkapan ikan atau perikanan

merupakan tindak pidana yang paling dominanmerupakan tindak pidana yang paling dominan

terjadi di perairan Indonesia hingga menyebabkanterjadi di perairan Indonesia hingga menyebabkan

kerugian negara sebesar lebih dari Rp 260 miliar.kerugian negara sebesar lebih dari Rp 260 miliar.

Dua kegiatan utama yang menyumbang kerusakanDua kegiatan utama yang menyumbang kerusakan

ekosistem adalah IUU shing dan pembuanganekosistem adalah IUU shing dan pembuangan

sampah atau limbah ke laut. Dalam kegiatan IUUsampah atau limbah ke laut. Dalam kegiatan IUU

shing seringkali ditemukan pelanggaran dalamshing seringkali ditemukan pelanggaran dalam

pengambilan ikan yang tidak memperhatikan unsurpengambilan ikan yang tidak memperhatikan unsur

keberlanjutan seperti overshing dan penggunaankeberlanjutan seperti overshing dan penggunaan

alat terlarang seperti pukat, bom atau racun.alat terlarang seperti pukat, bom atau racun.

Pembuangan sampah atau limbah ke laut seringPembuangan sampah atau limbah ke laut sering

terjadi di daerah yang mempunyai kepadatan laluterjadi di daerah yang mempunyai kepadatan lalu

lintas pelayaran dan pabrik-pabrik pengolahan.lintas pelayaran dan pabrik-pabrik pengolahan.

Kedua tindakan tersebut merusak ekosistem yangKedua tindakan tersebut merusak ekosistem yang

dalam jangka panjang dapat mengurangi stokdalam jangka panjang dapat mengurangi stok

sumber daya laut.sumber daya laut.

Secara umum, perairan Indonesia masih belumSecara umum, perairan Indonesia masih belum

aman atas ancaman perompakan bersenjata atauaman atas ancaman perompakan bersenjata atau

perompakan. Pada perompakan. Pada tahun tahun 2017 2017 jumlah jumlah perompakanperompakan

di wilayah laut Indonesia sebanyak 43 kejadiandi wilayah laut Indonesia sebanyak 43 kejadian

atau paling tinggi apabila dibandingkan denganatau paling tinggi apabila dibandingkan dengan

Malaysia (7 kejadian), Filipina (22 kejadian), danMalaysia (7 kejadian), Filipina (22 kejadian), dan

Singapura (4 kejadian).Singapura (4 kejadian).

Dalam laporan Safety and Shipping Review 2016,Dalam laporan Safety and Shipping Review 2016,

Allianz Group mengkategorikan perairan IndonesiaAllianz Group mengkategorikan perairan Indonesia

sebagai salah satu perairan yang paling berbahayasebagai salah satu perairan yang paling berbahaya

dan menimbulkan kerugian yang cukup besar.dan menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnyaBerdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya

perompakan kapal menjadi topik yang harusperompakan kapal menjadi topik yang harus

diperhatikdiperhatikan. Hal ini juga seiring dengan peningkatanan. Hal ini juga seiring dengan peningkatan

konektivitas maritim di wilayah Indonesia makakonektivitas maritim di wilayah Indonesia maka

lalu lintas kapal juga akan semakin padat. Lalulalu lintas kapal juga akan semakin padat. Lalu

lintas yang padat cenderung akan menarik pelakulintas yang padat cenderung akan menarik pelaku

perompakan untuk melakukan tindak kejahatanperompakan untuk melakukan tindak kejahatan

Selain itu tindak pidana terkait dengan sumberSelain itu tindak pidana terkait dengan sumber

daya alam juga masih tinggi. Pada tahun 2015daya alam juga masih tinggi. Pada tahun 2015

terdapat 60 kapal ikan yang beroperasi tanpa izinterdapat 60 kapal ikan yang beroperasi tanpa izin

di Indonesia, meningkat dari tahun sebelumnyadi Indonesia, meningkat dari tahun sebelumnya

sebanyak 10 kapal Sedangkan jumlah kapalsebanyak 10 kapal Sedangkan jumlah kapal

penangkap ikan tanpa dokumen yang lengkap dipenangkap ikan tanpa dokumen yang lengkap di

Indonesia dilaporkan sebanyak 31 kapal di tahunIndonesia dilaporkan sebanyak 31 kapal di tahun

2015, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya2015, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya

berjumlah 4 kapal.berjumlah 4 kapal.

Kejahatan di laut juga tidak bisa lepas dariKejahatan di laut juga tidak bisa lepas dari

penyelundupan barang-barang ilegal sepertipenyelundupan barang-barang ilegal seperti

narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP). Jalurnarkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP). Jalur

laut masih merupakan jalur yang sering digunakanlaut masih merupakan jalur yang sering digunakan

oleh para penyelundup untuk mendatangkanoleh para penyelundup untuk mendatangkan

NPP dari negara lainnya. Berdasarkan dataNPP dari negara lainnya. Berdasarkan data

Direktorat Jenderal Bea Cukai, selama tahun 2015Direktorat Jenderal Bea Cukai, selama tahun 2015

hingga 2018 terdapat sebanyak 220 penindakanhingga 2018 terdapat sebanyak 220 penindakan

terhadap penyelundupan NPP yang menggunakanterhadap penyelundupan NPP yang menggunakan

transportasi laut. Tercatat pada tahun 2017 jumlahtransportasi laut. Tercatat pada tahun 2017 jumlah

kasus narkotika yang melalui jalur laut adalahkasus narkotika yang melalui jalur laut adalah

sebanyak 57 kasus dengan total barang sitaansebanyak 57 kasus dengan total barang sitaan

sebesar 861 sebesar 861 kilogram. kilogram. Hingga Hingga awal awal tahun tahun 20182018

jumlah kasus NPP melalui laut adalah sebesar 11jumlah kasus NPP melalui laut adalah sebesar 11

kasus dengan jumlah tangkapan sebesar 2.780kasus dengan jumlah tangkapan sebesar 2.780

kilogram.kilogram.
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TTarget arget SasaranSasaran

Konsolidasi DemokrasiKonsolidasi Demokrasi

•• Meningkatnya SkorMeningkatnya Skor

Peran Parpol, DPRD,Peran Parpol, DPRD,

PemdaPemda

•• Menurunnya tingkatMenurunnya tingkat

korupsi politikkorupsi politik

Terbentuknya lembagaTerbentuknya lembaga

demokrasi yang efektifdemokrasi yang efektif

Terwujudnya demokrasi yangTerwujudnya demokrasi yang

terkonsolidaterkonsolidasi, si, terpeliharanyaterpeliharanya

kebebasan sipil yang tinggi,kebebasan sipil yang tinggi,

diimbangi menguatnya kinerjadiimbangi menguatnya kinerja

lembaga-lembaga demokrasi danlembaga-lembaga demokrasi dan

terjaganya hak-hak politik wargaterjaganya hak-hak politik warga

 secara optimal  secara optimal 

üü Skor IDI sebesarSkor IDI sebesar

7777

üü Tingkat PartisipasiTingkat Partisipasi

Politik 79%Politik 79%

•• Indeks AktualisasiIndeks Aktualisasi

PancasiilaPancasiila

•• PemantapanPemantapan

kurikulumkurikulum

•• PeningkatPeningkatan diskursuan diskursuss

•• PeningkatanPeningkatan

kapasitas ASNkapasitas ASN

•• Integrasi programIntegrasi program

WawasanWawasan

KebangsaanKebangsaan

Menguatnya WawasanMenguatnya Wawasan

KebangsaanKebangsaan

•• Penguatan TataPenguatan Tata

KelolaKelola àà  Tingkat  Tingkat

e fe f e ke k t it i v iv i t at a ss

p e np e n g e l og e l o l a al a a nn

komunikasikomunikasi

•• PeningkatPeningkatan an kualitaskualitas

kontenkonten àà  rating,  rating,

standardisasistandardisasi

Terwujudnya komunikasiTerwujudnya komunikasi

publik yang efektif,publik yang efektif,

integratif dan partisipatifintegratif dan partisipatif

PePemenuhan hak politik menuhan hak politik dandan

jaminan kebebasan sipiljaminan kebebasan sipil

üü Skor IDI Aspek Hak HakSkor IDI Aspek Hak Hak

PolitikPolitik

üü Skor IDI AspekSkor IDI Aspek

Kebebasan SipilKebebasan Sipil

üü Tingkat partisipasiTingkat partisipasi

pemilihpemilih

üü Indeks Kerawan PemiluIndeks Kerawan Pemilu

Terpenuhinya hak-hakTerpenuhinya hak-hak

politik dan terjaminnyapolitik dan terjaminnya

kebebasan sipilkebebasan sipil

Draft JPG Draft JPG 
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Optimalisasi Kebijakan Luar negeriOptimalisasi Kebijakan Luar negeri

•• Indeks citra IndonesiaIndeks citra Indonesia

di dunia internasionaldi dunia internasional

mencapai 5mencapai 5

Meningkatnya citra positifMeningkatnya citra positif

Indonesia di duniaIndonesia di dunia

internasionalinternasional

•• P e rP e r s es e n tn t a sa s ee

k ek e mm aa jj uu aa nn

perundingan batasperundingan batas
maritim, penegasanmaritim, penegasan

batas darat danbatas darat dan
k ek e rr j a  s aj a  s a m am a

p ep e r br b a ta t a sa s a na n

mencapai 100%mencapai 100%
•• Indeks PelayananIndeks Pelayanan

dan Perlindungandan Perlindungan
WNI/BHI mencapaiWNI/BHI mencapai

84,2384,23

Terjaganya integritasTerjaganya integritas

wilayah NKRI dan WNI diwilayah NKRI dan WNI di

luar negeriluar negeri

•• Jumlah negara akreditasiJumlah negara akreditasi

yang mencapai targetyang mencapai target

peningkatan nilaipeningkatan nilai

perdagangperdagangan, an, investasiinvestasi

dan wisatawan asingdan wisatawan asing

dengan Indonesiadengan Indonesia

•• Presentase kemajuanPresentase kemajuan

perundinganperundingan

perdagangan bebas danperdagangan bebas dan

investasi mencapai 100%investasi mencapai 100%

•• Presentase peningkatanPresentase peningkatan

pengembangan kerjapengembangan kerja

sama pembangunansama pembangunan

internasional daninternasional dan

implementasinya yangimplementasinya yang

mendukung pertumbuhanmendukung pertumbuhan

ekonomiekonomi

•• Jumlah Jumlah program/kprogram/kerjaerja

sana pembangunansana pembangunan

internasional termasukinternasional termasuk

KSST yang mendukungKSST yang mendukung

peningkatanpeningkatan

perdagangan danperdagangan dan

investasi mencapai 178investasi mencapai 178

Menguatnya diplomasiMenguatnya diplomasi

ekonomi dan kerjasamaekonomi dan kerjasama

pembangunan internasionalpembangunan internasional

•• Indeks pengaruhIndeks pengaruh

dan perandan peran

Indonesia diIndonesia di

duniadunia

internasionalinternasional

Meningkatknya peranMeningkatknya peran

Indonesia di TingkatIndonesia di Tingkat

Regional dan GlobalRegional dan Global

Draft JPG Draft JPG 
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•• MeningkatnyaMeningkatnya

jumlahh inovasijumlahh inovasi

kebijakan yangkebijakan yang

kolaboratifkolaboratif

Pola hubungan kerja antar unitPola hubungan kerja antar unit

organisasi pemerintah, antaraorganisasi pemerintah, antara

pemerintah dan masyarakat yangpemerintah dan masyarakat yang

kolaboratif dan inklusikolaboratif dan inklusi

•• Indeks Sistem MeritIndeks Sistem Merit

80% Kategori III80% Kategori III

•• IndeksIndeks

Profesionalitas ASNProfesionalitas ASN

80% rata-rata80% rata-rata

Nasional kategoriNasional kategori

sangat tinggisangat tinggi

ASN profesional,ASN profesional,

berintegritasberintegritas, dan , dan netralnetral

•• Indeks Indeks PersPersepsiepsi

MaladministrasiMaladministrasiàà

rendahrendah

•• Indeks PelayananIndeks Pelayanan

PublikPublikàà rata-rata rata-rata

diangka 3,25diangka 3,25

Pelayanan publik yangPelayanan publik yang

berorientasi perbaikan sosialberorientasi perbaikan sosial

ekonomi berkelanjutanekonomi berkelanjutan

•• Menurunnya lajuMenurunnya laju

pertumbuhan LNSpertumbuhan LNS

•• B e rB e r k u r ak u r a n g n y an g n y a

jumlah unit kerjajumlah unit kerja

ii nn tt ee rr nn aa ll

KementerianKementerian

Organisasi birokrasi yangOrganisasi birokrasi yang

responsif dan adaptifresponsif dan adaptif

Sistem Hukum Nasional yang MantapSistem Hukum Nasional yang Mantap

Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi

•• MeningkatnyaMeningkatnya
persentase eksekusipersentase eksekusi

putusan perdataputusan perdata

•• Menurunnya angkaMenurunnya angka

residivismeresidivisme

§§ PersentasePersentase

data yangdata yang

dipertukarkandipertukarkan

antarantar

komponenkomponen

dalam sistemdalam sistem

peradilanperadilan

Terwujudnya sistemTerwujudnya sistem

peradilan yang efektif,peradilan yang efektif,

transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel

•• MenurunnyaMenurunnya

persentasepersentase

permohonan judicialpermohonan judicial

review yangreview yang

dikabulkan oleh MKdikabulkan oleh MK

dan MAdan MA

Terwujudnya sistemTerwujudnya sistem

hukum yang mantaphukum yang mantap

melalui regulasimelalui regulasi

yang berkualitasyang berkualitas

•• M e n i n g k a t n y aM e n i n g k a t n y a

p ep e r sr s e ne n t at a s es e

kerugian negarakerugian negara

yang dikembalikanyang dikembalikan

•• Indeks Perilaku AntiIndeks Perilaku Anti

Korupsi (IPAK) 4,14Korupsi (IPAK) 4,14

•• Meningkatnya indeksMeningkatnya indeks

a k s e s  t e r h a d a pa k s e s  t e r h a d a p

keadilankeadilan

•• Meningkatnya jumlahMeningkatnya jumlah

orang atau kelompokorang atau kelompok

masyarakat miskinmasyarakat miskin

yang memperolehyang memperoleh

b a nb a n t u at u a n  n  h u kh u k u mu m

l i t iaas i  dan nonl i t iaas i  dan non

litiaasilitiaasi

Terwujudnya PemenuhanTerwujudnya Pemenuhan

akses terhadap keadilanakses terhadap keadilan

Draft JPG Draft JPG 

Draft JPG Draft JPG 
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Pertahanan dan KeamananPertahanan dan Keamanan

Sasaran pembangunan bidang aparatur yang mengacu kepada arah pembangunan bidang aparaturSasaran pembangunan bidang aparatur yang mengacu kepada arah pembangunan bidang aparatur

negara dalam RPJPN 2005-2025 tahap ke-IV yaitu terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih, dannegara dalam RPJPN 2005-2025 tahap ke-IV yaitu terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral melalui ASN profesional,berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral melalui ASN profesional,

berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah danberintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan

masyarakat yang kolabmasyarakat yang kolaboratif dan inklusif, oratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang respoorganisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, dan pelayannsif dan adaptif, dan pelayananan

publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

KeamananKeamanan
DalamDalam
NegeriNegeri

Sasaran PembangunanSasaran Pembangunan

Keutuhan WilayahKeutuhan Wilayah

dan Keamanandan Keamanan

MayarakatMayarakat

KeamananKeamanan
LautLaut

PertahananPertahanan
yangyang

TangguhTangguh

Keamanan &Keamanan &
KetertibanKetertiban
MasyarakatMasyarakat

PeningkatanPeningkatan
Skor GlobalSkor Global

Cyber SecurityCyber Security
Index (GCI)Index (GCI)

Jumlah KejahatanJumlah Kejahatan
di lautdi laut

Jumlah KejahatanJumlah Kejahatan
IUU FishingIUU Fishing

Pemenuhan MEFPemenuhan MEF

Peringkat ke 13Peringkat ke 13
Global Fire PowerGlobal Fire Power

IndexIndex

Angka PrevalensiAngka Prevalensi
Penyalahgunaan NarkobaPenyalahgunaan Narkoba

Indeks PeningkatanIndeks Peningkatan
Kualitas Hidup (Quality ofKualitas Hidup (Quality of

Life Index) PenyalahgunaanLife Index) Penyalahgunaan
NarkobaNarkoba

Clearance Rate IndexClearance Rate Index
Tindak PidanaTindak Pidana
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Pertahanan dan KeamananPertahanan dan Keamanan

Penataaan Lembaga DPenataaan Lembaga Demokrasiemokrasi

1. 1. enyusun enyusun skema skema bantuanbantuan

keuangan partai politik.keuangan partai politik.

2. 2. Mendorong Mendorong demokrasi demokrasi internalinternal

parpolparpol

3. 3. Memperkuat Memperkuat transparansi transparansi dandan

akuntabilitas parpolakuntabilitas parpol

4. 4. Memperkuat Memperkuat penyelenggarapenyelenggara

Pemilu.Pemilu.

5. 5. Menyempurnakan Menyempurnakan UU UU BidangBidang

Politik.Politik.

Penguatan Wawasan KebangsaanPenguatan Wawasan Kebangsaan

1. 1. Mengarustamakan Mengarustamakan PancasilaPancasila

dalam kebijakan programdalam kebijakan program

pembangunanpembangunan

2. 2. Merevitalisasi Merevitalisasi pusat pusat pendidikanpendidikan

kebangsaan dan bela negarakebangsaan dan bela negara

3. 3. Meningkatkan Meningkatkan kapasitas kapasitas ASNASN

berbasis Pancasilaberbasis Pancasila

4. 4. Menyusun Menyusun dan dan melaksanakanmelaksanakan

Rencana Aksi Tim TerpaduRencana Aksi Tim Terpadu

tingkat Nasional dan Daerahtingkat Nasional dan Daerah

5. 5. Memantapkan Memantapkan dandan

mengembangkan sistem deteksimengembangkan sistem deteksi

dinidini

6. 6. Memantapkan Memantapkan program program RevolusiRevolusi

Mental (Gerakan IndonesiaMental (Gerakan Indonesia

Bersatu)Bersatu)

Penguatan Hak-Hak Politik danPenguatan Hak-Hak Politik dan

Kebebasan SipilKebebasan Sipil

1. 1. Melakukan Melakukan Pendidikan Pendidikan Politik Politik dandan

Pemilih Pemilih secara secara Konsisten;Konsisten;

2. 2. Meningkatkan Meningkatkan kualitas kualitas dandan

kapasitas organisasi masyarakatkapasitas organisasi masyarakat

sipil;sipil;

3. 3. Mendorong Mendorong penyelenggaraanpenyelenggaraan

kepemiluan yang baik.kepemiluan yang baik.

Peningkatan Kualitas InformasiPeningkatan Kualitas Informasi

PublikPublik

1. 1. Penguatan Penguatan integrasi integrasi tata tata kelolakelola

informasi dan komunikasi publikinformasi dan komunikasi publik

di K/L/D sesuai dengan asas-asasdi K/L/D sesuai dengan asas-asas

keterbukaan informasi publik;keterbukaan informasi publik;

2. 2. Penguatan Penguatan media-medimedia-media a lokallokal

dan alternatif sebagai sumberdan alternatif sebagai sumber

informasi informasi utama utama masyarakat;masyarakat;

3. 3. Penyediaan Penyediaan konten konten informasiinformasi

publik yang berkualitaspublik yang berkualitas

dan dan merata, merata, terutama terutama bagibagi

masyarakat di wilayah 3T;masyarakat di wilayah 3T;

4. 4. Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas SDM SDM bidangbidang

komunikasi dan informasi;komunikasi dan informasi;

5. 5. Peningkatan Peningkatan akses akses partisipasipartisipasi

masyarakat dalam penentuanmasyarakat dalam penentuan

kebijakan publik secara langsungkebijakan publik secara langsung

dan digital;dan digital;

6. 6. Peningkatan Peningkatan literasi literasi mediamedia

masyarakat melalui pendidikanmasyarakat melalui pendidikan

dan pendekatan sosial budaya;dan pendekatan sosial budaya;

77. . Penyusunan Penyusunan standarisasistandarisasi

lembaga pers dan jurnalis;lembaga pers dan jurnalis;

8. 8. Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas isi isi siaransiaran

TV melalui pembentukan ratingTV melalui pembentukan rating

nasional serta penguatan perannasional serta penguatan peran

KPI.KPI.
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Kebijakan dan StrategiKebijakan dan Strategi

Konsolidasi DemokrasiKonsolidasi Demokrasi
Memperkuat integritas wilayah NKRIMemperkuat integritas wilayah NKRI

dan perlindungan WNI di luar negeridan perlindungan WNI di luar negeri

1. 1. Peningkatan Peningkatan dan dan intensifikasiintensifikasi

efektivitas penyelesaianefektivitas penyelesaian

perbatasanperbatasan

2. 2. Pembangunan Pembangunan norma norma dan dan hukumhukum

internasional dalam melindungiinternasional dalam melindungi

kedaulatan Indonesiakedaulatan Indonesia

3. 3. Peningkatan Peningkatan kerja kerja samasama

internasional dalam pencegahaninternasional dalam pencegahan

dan penanganan kejahatan trans-dan penanganan kejahatan trans-

nasionalnasional

4. 4. Penguatan Penguatan pelayanan pelayanan dandan

perlindungan WNI dan BHI diperlindungan WNI dan BHI di

tingkat bilateral, regional, dantingkat bilateral, regional, dan

multilateralmultilateral

5. 5. Penguatan Penguatan peran-serta peran-serta aktor aktor non-non-

pemerintahpemerintah

Meningkatkan Citra PositifMeningkatkan Citra Positif

Indonesia Di Dunia InternasionalIndonesia Di Dunia Internasional

1. 1. Penyusunan Penyusunan KebijakanKebijakan

Diplomasi Publik IndonesiaDiplomasi Publik Indonesia

2. 2. Peningkatan Peningkatan Peran-SertaPeran-Serta

Aktor Non-Pemerintah dalamAktor Non-Pemerintah dalam

Diplomasi Publik yang InklusifDiplomasi Publik yang Inklusif

Memperkuat Diplomasi EkonomiMemperkuat Diplomasi Ekonomi

dan Kerjasama dan Kerjasama PembangunaPembangunann

InternasionalInternasional

1. 1. Penyusunan Penyusunan kebijakan kebijakan diplomasidiplomasi

ekonomi Indonesia danekonomi Indonesia dan

turunannyaturunannya

2. 2. Penyelesaian Penyelesaian perundinganperundingan

perdagangan, pariwisata, danperdagangan, pariwisata, dan

investasi dengan negara-negarainvestasi dengan negara-negara

mitramitra

3. 3. Peningkatan Peningkatan penggunaanpenggunaan

sumber-sumber dan mekanismesumber-sumber dan mekanisme

pendanaan barupendanaan baru

4. 4. Menciptakan Menciptakan lingkungan lingkungan yangyang

mendukung untuk peningkatanmendukung untuk peningkatan

keterlibatan swasta dalam KPIketerlibatan swasta dalam KPI

Meningkatkan Peran IndonesiaMeningkatkan Peran Indonesia

di Tingkat Regional dan Globaldi Tingkat Regional dan Global

1. 1. Peningkatan Peningkatan Inisiasi/ Inisiasi/ PosisiPosisi

Indonesia yang diterima diIndonesia yang diterima di

Tingkat Regional dan GlobalTingkat Regional dan Global

2. 2. Peningkatan Peningkatan PeranPeran

Aktif Indonesia dalamAktif Indonesia dalam

Perdamaian DuniaPerdamaian Dunia

3. 3. Peningkatan Peningkatan KoordinasiKoordinasi

di dalam Negeri Untukdi dalam Negeri Untuk

Melaksanakan KomitmenMelaksanakan Komitmen

InternasionalInternasional

4. 4. Penataan Penataan Peran, Peran, StrukturStruktur

dan Fungsi K/L dalamdan Fungsi K/L dalam

Melaksanakan KebijakanMelaksanakan Kebijakan

Luar Negeri IndonesiaLuar Negeri Indonesia
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Optimalisasi Kebijakan Luar NegeriOptimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Peningkatan PeranPeningkatan Peran

Indonesia di tingkatIndonesia di tingkat

Regional dan globalRegional dan global

Peningkatan CitraPeningkatan Citra

Positif Indonesia diPositif Indonesia di

Dunia InternasionalDunia Internasional

Penguatan DiplomasiPenguatan Diplomasi

Ekonomi dan KerjasamaEkonomi dan Kerjasama

Pembangunan InternasionalPembangunan Internasional

Penguatan Integritas NKRIPenguatan Integritas NKRI

dan Perlindungan WNI didan Perlindungan WNI di
Luar NegeriLuar Negeri

Optimalisasi Optimalisasi KebijakanKebijakan
Luar NegeriLuar Negeri

$ $  $ $$ $ 
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Sistem Hukum Sistem Hukum Nasional YNasional Yang Mantapang Mantap

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidangPencapaian sasaran pokok pembangunan bidang

hukum ke depan dilaksanakan melalui arahhukum ke depan dilaksanakan melalui arah

kebijakan dan strategi sebagai berikut:kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. 1. Penataan regulasi akan Penataan regulasi akan diwujudkan melaluidiwujudkan melalui

strategi:strategi:

• • Penguatan Penguatan tata tata kelola kelola peraturanperaturan

perundang-undangan, melalui penguatanperundang-undangan, melalui penguatan

institusi dalam proses pembentukaninstitusi dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan,peraturan perundang-undangan,

pelembagaan evaluasi regulasi ke dalampelembagaan evaluasi regulasi ke dalam

siklus penyusunan peraturansiklus penyusunan peraturan

perundang-undangan; optimalisasiperundang-undangan; optimalisasi

partisippartisipasi publik; dan asi publik; dan dukungan databasedukungan database

regulasi berbasis teknologi informasi;regulasi berbasis teknologi informasi;

sertapenguatan komite regulasi.sertapenguatan komite regulasi.

• • Pembaruan Pembaruan substansi hukum, substansi hukum, antaraantara

lain melalui perubahan KUHP,lain melalui perubahan KUHP,

KUHAP, KUHPer, dan KUHAPer, sertaKUHAP, KUHPer, dan KUHAPer, serta

penyesuaian regulasi anti korupsi denganpenyesuaian regulasi anti korupsi dengan

rekomendasi UNCAC serta kebutuhanrekomendasi UNCAC serta kebutuhan

prioritas sektor lain dalam mendukungprioritas sektor lain dalam mendukung

pencapaian sasaran pembangunan.pencapaian sasaran pembangunan.

2. 2. Perbaikan sistem Perbaikan sistem peradilan akan peradilan akan diwujudkandiwujudkan

melalui strategi:melalui strategi:

• • Optimalisasi Optimalisasi sistem perdasistem perdata, melaluita, melalui

penyusunan regulasi yang mendukungpenyusunan regulasi yang mendukung

kemudahanan berusaha, penguatankemudahanan berusaha, penguatan

sistem berbasis TI dalam penyelesaiansistem berbasis TI dalam penyelesaian

sengketa, dan penguatan kelembagaansengketa, dan penguatan kelembagaan

yang berbasis TI dalam penyelesaianyang berbasis TI dalam penyelesaian

sengketa, dan penguatan kelembagaansengketa, dan penguatan kelembagaan

Penguatan tataPenguatan tata

kelola regulasikelola regulasi

PembaruanPembaruan

Substansi hukumSubstansi hukum

Pengelolaan AsetPengelolaan Aset

Pendidikan AntiPendidikan Anti

KorupsiKorupsi

PemberdayaanPemberdayaan

hukum Masyarakathukum Masyarakat

Penguatan AksesPenguatan Akses

Layanan KeadilanLayanan Keadilan

Optimalisasi SistemOptimalisasi Sistem

PerdataPerdata

Keadilan RestoratifKeadilan Restoratif

Dukungan TI di bidangDukungan TI di bidang

Hukum & PeradilanHukum & Peradilan

PenataanPenataan
RegulasiRegulasi

OptimalisasiOptimalisasi
Upaya AntiUpaya Anti
KorupsiKorupsi

PeningkatanPeningkatan
Akses TerhadapAkses Terhadap
KeadilanKeadilan

PerbaikanPerbaikan
SistemSistem
PeradilanPeradilan
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yang mendukung pelaksanaan eksekusiyang mendukung pelaksanaan eksekusi

putusan pengadilan.putusan pengadilan.

• • Penerapan Penerapan Keadilan Keadilan Restoratif, Restoratif, melaluimelalui

optimalisasi penggunaan regulasi yangoptimalisasi penggunaan regulasi yang

tersedia dalam peraturan perundang-tersedia dalam peraturan perundang-

undangan yang mendukung Keadilanundangan yang mendukung Keadilan

Restoratif, optimalisasi peran lembagaRestoratif, optimalisasi peran lembaga

adat dan lembaga yang terkait denganadat dan lembaga yang terkait dengan

alternatif penyelesaian sengketa,alternatif penyelesaian sengketa,

termasuk mengedepankan upayatermasuk mengedepankan upaya

pemberian rehabilitasi, kompensasi, danpemberian rehabilitasi, kompensasi, dan

restitusi bagi korban, termasuk korbanrestitusi bagi korban, termasuk korban

pelanggaran hak asasi manusia.pelanggaran hak asasi manusia.

• • Dukungan TI Dukungan TI di bidang di bidang hukum danhukum dan

peradilan, melalui penyediaan,peradilan, melalui penyediaan,

pengelolaan serta berbagi pakai datapengelolaan serta berbagi pakai data

antar penegak hukum, termasuk diantar penegak hukum, termasuk di

dalamnya penguatan pengelolaandalamnya penguatan pengelolaan

database di internal lembaga penegakdatabase di internal lembaga penegak

hukum.hukum.

3. 3. Penguatan Penguatan sistem sistem anti anti korupsi korupsi akan akan diwujudkandiwujudkan

melalui strategi:melalui strategi:

• Penguatan upaya pemulihan dan• Penguatan upaya pemulihan dan

pengelolaan aset tindak pidana korupsi,pengelolaan aset tindak pidana korupsi,

antara lain optimalisasi mekanismeantara lain optimalisasi mekanisme

pemulihan dan pengelolaan aset dalampemulihan dan pengelolaan aset dalam

sistem peradilan secara menyeluruh.sistem peradilan secara menyeluruh.

• • Pendidikan Pendidikan anti anti korupsi dalam korupsi dalam upayaupaya

membangun budaya anti korupsi dimembangun budaya anti korupsi di

dalam masyarakat, melalui peningkatandalam masyarakat, melalui peningkatan

kapasitas aparat penegak hukum, dankapasitas aparat penegak hukum, dan

pemangku kepentingan lainnya sepertipemangku kepentingan lainnya seperti

ASN, Ormas dan sektor swasta.ASN, Ormas dan sektor swasta.

4. 4. Peningkatan akses terhadap Peningkatan akses terhadap keadilan akankeadilan akan

diwujudkan melalui strategi:diwujudkan melalui strategi:

• Penguatan akses layanan keadilan• Penguatan akses layanan keadilan

bagi seluruh kelompok masyarakatbagi seluruh kelompok masyarakat

dalam bentuk peningkatan ketersediaandalam bentuk peningkatan ketersediaan

dan pelayanan bantuan hukum yangdan pelayanan bantuan hukum yang

berkualitas, peningkatan ketersediaanberkualitas, peningkatan ketersediaan

mekanisme formal dan informal yangmekanisme formal dan informal yang

• • berkualitas, berkualitas, serta serta perluasanperluasan

keterjangkauan layanan keadilan.keterjangkauan layanan keadilan.

• • Pemberdayaan Pemberdayaan hukum hukum masyarakatmasyarakat

dalam bentuk peningkatan kemampuandalam bentuk peningkatan kemampuan

masyarakat dalam memahami hukum danmasyarakat dalam memahami hukum dan

mengakses keadilan, serta membangunmengakses keadilan, serta membangun

kapasitas masyarakat untuk berperankapasitas masyarakat untuk berperan

aktif menggunakan mekanisme danaktif menggunakan mekanisme dan

layanan dari dan untuk masyarakat dalamlayanan dari dan untuk masyarakat dalam

upaya memperoleh kepastian hukum.upaya memperoleh kepastian hukum.
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Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi

Arah Kebijakan dan Strategi: Reformasi BirokrasiArah Kebijakan dan Strategi: Reformasi Birokrasi

1. 1. TerwujudnTerwujudnya ya aparatur aparatur sipil sipil negara negara yangyang

profesional dan beritegritas, dengan arahprofesional dan beritegritas, dengan arah

kebijakan memperkuat implementasi sistemkebijakan memperkuat implementasi sistem

merit dalam manajemen ASN dengan strategimerit dalam manajemen ASN dengan strategi

meliputi:meliputi:

• Penguatan implementasi manajemen• Penguatan implementasi manajemen

ASN, dalam bentuk penguatanASN, dalam bentuk penguatan

perencanaan kebutuhan ASN sesuaiperencanaan kebutuhan ASN sesuai

prioritas pembangunan nasional,prioritas pembangunan nasional,

pengembangan pola karir nasional, danpengembangan pola karir nasional, dan

pelaksanaan manajemen ASN yangpelaksanaan manajemen ASN yang

memperhatikan kekhususan daerah danmemperhatikan kekhususan daerah dan

masyarakat;masyarakat;

• • Pengawasan Pengawasan dan dan evaluasi evaluasi penerapanpenerapan

sistem merit dalam bentuk penguatansistem merit dalam bentuk penguatan

kapasitas pengawasan dan evaluasikapasitas pengawasan dan evaluasi

implemenimplementasi sistem tasi sistem merit;merit;

• • Pengembangan Pengembangan dan dan implementasi implementasi sistemsistem

integritas dan budaya kerja ASN.integritas dan budaya kerja ASN.

2. 2. Terwujudnya Terwujudnya arsitektur arsitektur jaringan jaringan kerjakerja

pemerintahan yang koloboratif dan inklusif,pemerintahan yang koloboratif dan inklusif,

dengan arah kebijakan Penataan proses bisnisdengan arah kebijakan Penataan proses bisnis

internal instansi pemerintah, antar instansiinternal instansi pemerintah, antar instansi

pemerintah dan institusi pemerintah denganpemerintah dan institusi pemerintah dengan

SISTEM PEMERINTAHSISTEM PEMERINTAHAN AN BEBASIS ELEKTRONIKBEBASIS ELEKTRONIK

AparaturAparatur

SipilSipil

NegaraNegara

DesainDesain

OrganisasiOrganisasi

ArsitekturArsitektur

JaringanJaringan

KerjaKerja

KUALITAS PELAYANAN PUBLIKKUALITAS PELAYANAN PUBLIK

“Terwujudnya Kepemerintahan“Terwujudnya Kepemerintahan

yang baik, dan berwibawa yang berdasarkanyang baik, dan berwibawa yang berdasarkan

hukum serta birokrasi yang profesional dan netral”hukum serta birokrasi yang profesional dan netral”

DIVERSITY AND DYNAMIC GOVERNANCEDIVERSITY AND DYNAMIC GOVERNANCE
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non-pemerintah serta pelibatan masyarakatnon-pemerintah serta pelibatan masyarakat

dalam perumusan dan implementasi kebijakandalam perumusan dan implementasi kebijakan

publik, dengan strategi meliputi:publik, dengan strategi meliputi:

• • Penataan Penataan mekanisme mekanisme ketatahubunganketatahubungan

antar instansi pemerintah (pusat, pusat-antar instansi pemerintah (pusat, pusat-

daerah, daerah-daerah), intra institusidaerah, daerah-daerah), intra institusi

pemerintah, dalam bentuk pemetaaanpemerintah, dalam bentuk pemetaaan

mekanisme ketatahubungan antar intansimekanisme ketatahubungan antar intansi

pemerintah (Institutional Mapping) danpemerintah (Institutional Mapping) dan

penyusunan SOP strategis perdimensipenyusunan SOP strategis perdimensi

pembangunan;pembangunan;

• • Penguatan Penguatan mekanisme mekanisme kerjasama kerjasama dengandengan

non-pemerintah, dalam bentuk pelibatannon-pemerintah, dalam bentuk pelibatan

masyarakat dan pemangku kepentinganmasyarakat dan pemangku kepentingan

dalam proses penyusunan kebijakandalam proses penyusunan kebijakan

pembanguna;pembanguna;

• • Pengarusutamaan kebijakan Pengarusutamaan kebijakan SPBE SPBE didi

seluruh K/L/D.seluruh K/L/D.

3. 3. Terwujudnya organisasi yang Terwujudnya organisasi yang responsif danresponsif dan

adaptif, dengan arah kebijakan penataanadaptif, dengan arah kebijakan penataan

organisasi pemerintah berbasis pada prioritasorganisasi pemerintah berbasis pada prioritas

pembangunan nasional dengan strategipembangunan nasional dengan strategi

meliputi:meliputi:

• • Penataan Penataan organisasi organisasi pemerintah pemerintah berbasisberbasis

pada prioritas pembangunan nasional,pada prioritas pembangunan nasional,

dalam bentuk restrukturisasi desaindalam bentuk restrukturisasi desain

kelembagaan pemerintah pusat dankelembagaan pemerintah pusat dan

daerah (structure follow strategy);daerah (structure follow strategy);

• • Pengembangan Pengembangan sistem sistem manajemenmanajemen

kinerja kelembagaan yang handal dankinerja kelembagaan yang handal dan

efektif, melalui penerapan manajemenefektif, melalui penerapan manajemen

risiko dalam pengelolaan kinerja instansirisiko dalam pengelolaan kinerja instansi

dan penerapan zona integritas untukdan penerapan zona integritas untuk

birokrasi yang bersih dan birokrasi yang bersih dan akuntabel.akuntabel.

4. 4. Terwujudnya Terwujudnya pelayanan pelayanan publik publik yang yang berorientasberorientasii

perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan,perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan,

dengan arah kebijakan memperluas penerapandengan arah kebijakan memperluas penerapan

inovasi inovasi dalam dalam pelayanan pelayanan publik, publik, dengandengan

strategi meliputi:strategi meliputi:

• • Pemanfaatan Pemanfaatan ICT ICT dalam dalam pelayanan pelayanan publik,publik,

dalam bentuk penguatan penerapandalam bentuk penguatan penerapan

e-services dan pemenuhan standare-services dan pemenuhan standar

pelayanan publik;pelayanan publik;

• • Pemanfaatan Pemanfaatan Big Big Data Data dalam dalam pelayananpelayanan

publik, dalam bentuk optimalisasipublik, dalam bentuk optimalisasi

pemanfaatan data bersama untuk memuhipemanfaatan data bersama untuk memuhi

kebutuhan pelayanan publik;kebutuhan pelayanan publik;

• • Kerjasama Kerjasama multipihak multipihak dalam dalam pelayananpelayanan

publik yang berorientasi padapublik yang berorientasi pada

penyelesaian masalah masyarakat,penyelesaian masalah masyarakat,

dalam bentuk Pengembangan kerjasamadalam bentuk Pengembangan kerjasama

pemerintah dan non-pemerintah dalampemerintah dan non-pemerintah dalam

penyelenggaran pelayanan publik (co-penyelenggaran pelayanan publik (co-

production);production);

• • Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas pelayanan pelayanan publikpublik

di daerah 3T, dalam bentuk perluasandi daerah 3T, dalam bentuk perluasan

pelayanan pelayanan terpadu/terinterpadu/terintegrasi;tegrasi;

• • Peningkatan Peningkatan kualitas kualitas kinerja kinerja dandan

pengawasan pelayanan publik, dalampengawasan pelayanan publik, dalam

bentukbentuk
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Pertahanan dan KeamananPertahanan dan Keamanan

Penguatan Keamanan DalamPenguatan Keamanan Dalam

NegeriNegeri

1. 1. Penguatan Penguatan KapasitasKapasitas

Kelembagaan PenangananKelembagaan Penanganan

VEOs dan Terorisme;VEOs dan Terorisme;

2. 2. Penguatan Penguatan Penanganan Penanganan VEOsVEOs

dan Terorisme;dan Terorisme;

3. 3. Penguatan Penguatan KapasitasKapasitas

Kelembagaan Pertahanan danKelembagaan Pertahanan dan

Keamanan di Perbatasan danKeamanan di Perbatasan dan

Pulau Terluar; danPulau Terluar; dan

4. 4. Peningkatan Peningkatan KetahananKetahanan

Masyarakat di WilayahMasyarakat di Wilayah

Penguatan KemampuanPenguatan Kemampuan

PertahananPertahanan

1. 1. Pembangunan Pembangunan KekuatanKekuatan

Pertahanan danPertahanan dan

2. 2. Penguatan Penguatan IndustriIndustri

PertahananPertahanan

Penguatan Keamanan &Penguatan Keamanan &

Ketahanan SiberKetahanan Siber

1. 1. Pembangunan Pembangunan dandan

Penguatan CERT (ComputerPenguatan CERT (Computer

Emergency Response Team);Emergency Response Team);

2. 2. Penyusunan Penyusunan RUU RUU KeamananKeamanan

Siber dan peraturanSiber dan peraturan

turunannya;turunannya;

3. 3. Pengamanan Pengamanan InfrastrukturInfrastruktur

Siber Pemerintah;Siber Pemerintah;

4. 4. Penyelesaian Penyelesaian Kejahatan Kejahatan SiberSiber

dandan

5. 5. 5. 5. Penguatan Penguatan KapasitasKapasitas

SDM seluruh pemangkuSDM seluruh pemangku

kepentingankepentingan

Penguatan Keamanan LautPenguatan Keamanan Laut

1. 1. Pembangunan Pembangunan PusatPusat

Informasi Maritim dan SistemInformasi Maritim dan Sistem

Penginderaan;Penginderaan;

2. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan OperasiOperasi

Keamanan Laut;Keamanan Laut;

3. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan Operasi Operasi Udara;Udara;

dandan

4. 4. Penyusunan Penyusunan Hukum Hukum DanDan

Regulasi TerkaitRegulasi Terkait

Penguatan Keamanan &Penguatan Keamanan &

Ketertiban Ketertiban MasyaraMasyarakatkat

1. 1. Pemberantasan Pemberantasan NarkotikaNarkotika

dan Prekursor Narkotika;dan Prekursor Narkotika;

2. 2. Penguatan Penguatan KapasitasKapasitas

Rehabilitasi BerbasisRehabilitasi Berbasis

Masyarakat;Masyarakat;

3. 3. Peningkatan Peningkatan PencegahanPencegahan

Penyalahgunaan NarkotikaPenyalahgunaan Narkotika

Berbasis Kekeluargaan danBerbasis Kekeluargaan dan

Keagamaan;Keagamaan;

4. 4. 4. 4. Penanganan Penanganan KasusKasus

Kejahatan Perempuan, Anak,Kejahatan Perempuan, Anak,

dan TPPO; dandan TPPO; dan

5. 5. 5. 5. Penguatan Penguatan Kapasitas Kapasitas SDMSDM

dan Sarpras Kepolisian.dan Sarpras Kepolisian.

6. 6. Regulasi Regulasi TerkaitTerkait
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Pengarusutamaan: Tata Kelola Pemerintahan yang BaikPengarusutamaan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakanTata kelola pemerintahan yang baik merupakan

prasyarat penting dalam pencapaian sasaranprasyarat penting dalam pencapaian sasaran

pembangunan nasional. Melalui tata kelolapembangunan nasional. Melalui tata kelola

pemerintahan yang baik diharapkan dapatpemerintahan yang baik diharapkan dapat

terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektifterbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif

dan esien. Penerapan tata kelola pemerintahandan esien. Penerapan tata kelola pemerintahan

yang baik secara konsisten diharapkan dapatyang baik secara konsisten diharapkan dapat

meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitasmeningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas

tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik,tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik,

serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Adapun untuk mencapai sasaran-sasaran tersebutAdapun untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut

diatas, akan ditempuh arah kebijakan sebagaidiatas, akan ditempuh arah kebijakan sebagai

berikut, pertama, Meningkatkan kualitas manajemenberikut, pertama, Meningkatkan kualitas manajemen

ASN instansi pemerintah melalui pemenuhan: (a)ASN instansi pemerintah melalui pemenuhan: (a)

Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;

KualitasKualitas

ManajemanManajeman

ASNASN

EfektivitasEfektivitas

Tata KelolaTata Kelola

PemerintahPemerintah

EfektivitasEfektivitas

Tata KelolaTata Kelola

PemerintahPemerintah

(b) Rencana pengembangan kompetensi ASN;(b) Rencana pengembangan kompetensi ASN;

dan (c) Penyusunan pola karir instansional. Kedua,dan (c) Penyusunan pola karir instansional. Kedua,

Meningkatkan efektivitas tata kelola instansiMeningkatkan efektivitas tata kelola instansi

pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnispemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis

instansional; dan (b) implementasi arsitekturinstansional; dan (b) implementasi arsitektur

SPBE instansi. Ketiga, Meningkatkan akuntabilitasSPBE instansi. Ketiga, Meningkatkan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapankinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan

manajemen risiko dalam pengelolaan kinerjamanajemen risiko dalam pengelolaan kinerja

instansi; dan (b) Penerapan Zona Integritas untukinstansi; dan (b) Penerapan Zona Integritas untuk

birokrasi yang bersih dan birokrasi yang bersih dan akuntabelakuntabel


