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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 
pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional). Disamping itu, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, 
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku 
pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, 
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  
berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Berbagai pendekatan dilakukan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional seperti 
pendekatan yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, dan top-down & bottom-up. Perencanaan  
dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah 
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan 
pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 
memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut 
jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah 
yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. 

Memperhatikan tujuan pembangunan dan tuntutan yang harus diperhatikan dalam perencanaan 
pembangunan, koordinasi merupakan suatu keharusan dan syarat mutlak dalam sebuah perencanaan 
pembangunan. Aspek koordinasi menjadi sangat penting agar sebuah perencanaan dapat disusun dengan 
berbagai pendekatan secara komprehensif dan terpadu.  

Seperti kita maklumi bahwa dalam proses penyusunan kebijakan publik, termasuk penyusunan 
Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi, kurangnya frekuensi 
koordinasi maupun kurangnya instansi/unit yang terlibat dalam koordinasi sering kali menjadi penyebab 
utama terjadinya ketidak-konsistenan substansi, benturan kepentingan antar pihak, ketidaksinkronan 
perjadualan dan pentahapan pelaksanaan kebijakan, dan sebagainya.  Ada pihak-pihak yang seharusnya 
terlibat dalam pengambilan keputusan, namun tidak merupakan bagian/tidak terlibat dalam struktur proses 
sebuah kebijakan. Untuk memperkecil pengaruh keadaan yang seringkali disebut “garbage-can model” 
tersebut dapat dilakukan dengan menyatukan sikap dan pemahaman terhadap rencana kerja pemerintah. 
Untuk itu perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh semua kementerian/lembaga pemerintah. Tugas ini menjadi salah satu tanggungjawab 
dan wewenang Bappenas sebagai lembaga perencana pusat. 



2 
 

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2010-2014, yang juga ditandai dengan 
penerapan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM/MTEF). Dengan kerangka ini, maka 
program dan kegiatan di dalam RKP akan bersifat multiyears, dan berkesinambungan, paling tidak dalam 
kurun waktu lima tahun. Pemberlakuan kerangka ini dan telah disusunnya indikator program dan kegiatan 
selama lima tahun dalam RPJMN 2010-2014 sebagai acuan RK diharapkan akan mempermudah 
koordinasi penyusunan RKP dalam setiap tahunnya.  Namun demikian, pemberlakukan KPJM juga 
memberikan tantangan baru bagi Bappenas. Tantangan baru ini terutama terkait dengan fleksibilitas 
perencanaan dalam merespon perkembangan terkini, yang mungkin belum terakomodasi dalam dokumen 
RPJMN dan perlu diakomodasi dalam kegiatan yang bersifat new inititiaves.  

 
 

1.2 Permasalahan  

Program dan kebijakan pemerintah dibuat dalam lingkup yang luas, dimana perencanaan dan 
eksekusinya tidak hanya dilakukan oleh salah pihak saja, namun melibatkan pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, dan masyarakat untuk menggali aspirasi (kondisional). Oleh karena itu koordinasi sangat 
dibutuhkan untuk mendapatkan program dapat terencanana dan berjalan dengan baik.  

Setelah terciptanya program, maka dalam pelaksanaannya tetap harus dipantau sesuai dengan 
RKP dan RPJMN yang berlaku. Kesinkronan dan keselarasan harus dilaksanakan agar output dan 
outcome yang dihasilkan dapat maksimal dan memenuhi target.  

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah ketidakselarasan 
yang dilakukan dalam pihak terkait, untuk itu Bappenas berperan untuk mengkoordinasikannya agar 
dapat berjalan lebih baik, maupun memberikan rekomendasi atas hambatan yang ada. 

 
1.3 Tujuan dan Sasaran 

 Kegiatan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang politik dan komunikasi 
ditujukan untuk membahas dan mendiskusikan berbagai isu, kebijakan dan program-program/kegiatan di 
bidang politik dan komunikasi antar instansi/lembaga serta unit-unit terkait di Bappenas, sehingga 
tersusun rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi yang sinergis, terpadu, 
berkeseinambungan, serta adanya kesesuaian antara RKP 2013 dengan RKP 2012 dan RPJMN 2010-
2014. 
 Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang politik dan komunikasi ditujukan pula 
untuk membahas perencanaan kegiatan yang didanai dari hibah luar negeri, sehingga tersusun work plan 
yang saling mendukung dan sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah 
sebagaimana tertuang dalam Renja K/L dan RKA K/L serta RKP tahun 2012. 
 

1.4 Keluaran  

Keluaran dari kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang politik dan komunikasi 
berupa laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang politik dan komunikasi secara 
komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka : penyusunan RKP 2013, pertemuan dengan mitra dan 
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pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk pelaksanaan RPJMN 2010-2014, Work Plan 
Hibah luar negeri, pertemuan dengan stakeholders dan diskusi dengan nara sumber, hasil diseminasi 
rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi, serta masukan dari K/L mitra kerja dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk peningkatan kinerja kegiatan koordinasi Bidang Politik dan Komunikasi.  

Outcome yang diharapkan dari kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang politik dan 
komunikasi adalah adanya akses informasi yang sama antara Ditpolkom dengan mitra kerja, dan 
sebaliknya; serta terwujudnya sinergitas kegiatan perencanaan yang komprehensif. Untuk melihat 
outcome yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi ini, di akhir tahun anggaran akan disusun 
kuesioner sederhana yang akan melibatkan mitra Direktorat Politik dan Komunikasi sebagai responden.  

 

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan  

Ruang lingkup kegiatan koordinasi adalah sebagai berikut: 
1. Membahas dan mendiskusikan rencana program/kegiatan pembangunan tahun 2012 dan penyusunan 

RKP 2013 sebagai penjabaran dari RPJMN 2010-2014 dengan mitra kerja Direktorat Politik dan 
Komunikasi dan pihak terkait lainnya; 

2. Menyelenggarakan pertemuan dengan K/L mitra kerja, pemerintah daerah, dan melakukan diskusi 
dengan nara sumber dalam rangka konsultasi publik untuk pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang 
berkesinambungan dan peka terhadap kondisi bangsa ;  

3. Melaksanakan pembahasan rencana kerja hibah luar negeri dengan mitra kerja Direktorat Politik dan 
Komunikasi, pemberi hibah, dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan work plan;  

4. Menyelenggarakan pertemuan dengan stakeholders dan melakukan diskusi dengan nara sumber 
dalam rangka mengantisipasi dinamika aspirasi masyarakat melalui perumusan rekomendasi 
kebijakan; 

5. Melakukan diseminasi rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi baik jangka panjang, 
menengah dan tahunan ke berbagai institusi/lembaga termasuk kepada LSM, Organisasi Masyarakat 
Sipil, kalangan akademisi/pelajar/mahasiswa dan kalangan lain yang diperlukan;  

6. Meminta masukan/feedback dari para mitra kerja K/L, donor dan pihak lainnya mengenai kinerja 
kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2012.  

 
1.6 Rencana Pelaporan 

Laporan koordinasi ini didahului oleh Bab I. pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 
permasalahan, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup kegiatan dari pelaksanaan kordinasi yang dilakukan 
Direktorat Politik dan Komunikasi.  

Bab II. Kerangka pelaksanaan menjelaskan terkait metodologi yang digunakan serta langkah 
ataupun proses maupun tahapan koordinasi yang dilakukan  

Bab III. Hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang politik dan 
komunikasi bersikan pembahasan dari koordinasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Politik dan 
Komunikasi selama tahun 2012. 

Bab IV. Penutup mencakup lesson learnt dari proses koordinasi serta rekomendasi untuk kegiatan 
koordinasi kedepan. Adapun sebagai tambahan dokumen pendukung dilampirkan catatan pembahasan 
trilateral RKP maupun notulensi terk 
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BAB II 

KERANGKA PELAKSANAAN 

 

2.1  Metodologi 

Metode yang dilakukan dalam penyusunan laporan koordinasi Direktiorat Politik dab Komunikasi 
untuk periode tahun anggaran 2012 dilakukan dengan beberapa cara yaitu :  

1. Diskusi dan/atau wawancara dengan nara sumber;  
2. Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dengan mitra kerja direktorat; 
3. Pertemuan dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya baik di pusat dan/atau di 

daerah untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan program/kegiatan bidang politik dan 
komunikasi. 
 
Diskusi atau wawancara dengan narasumber dilakukan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah 

(termasuk didalamnya kementerian/lembaga teknis terkait), pemerintah daerah, praktisi, dan masyarakat.  
Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dengan mitra kerja terkait adalah salah satu pelaksanaan 

koordinasi antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan mitra yang rutin dilakukan di tiap tahun awal 
pelaksanaan program. Koordinasi ini sangat penting dilakukan karena dalam pertemuan ini disusun 
program/kegiatan kementerian/lembaga yang mencakup substansi kegiatan, anggaran yang diperlukan 
serta target pelaksanaannya. Mitra kerja direktorat politik dan komunikasi yang melakukan pertemuan 
tiga pihak tersebut adalah: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum 
Pertahanan dan Keamanan, Bawaslu, KPU, BNPT, Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

 Pertemuan dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya baik di pusat dan di daerah 
adalah pertemuan dalam rangka koordinasi yang dilakukan sepanjang tahun 2012 untuk isu-isu baik 
program pemerintah pusat (k/l teknis), pemerintah daerah maupun untuk koordinasi terkait pelaksanaan 
musrenbang, kerjasama selatan-selatan, serta kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan donor (UNDP 
untuk program E-MDP dan IDI) .  
 

2.2  Langkah yang ditempuh   

Laporan koordinasi ini didahului oleh Bab I. pendahuluan yang berisikan TOR kegiatan yang 
didalamnya menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup kegiatan dari 
pelaksanaan kordinasi yang dilakukan Direktorat Politik dan Komunikasi.  

Bab II. Kerangka pelaksanaan menjelaskan terkait metodologi yang digunakan serta langkah-
langkah yang akan dilakukan baik dalam proses maupun tahapan kegiatan laporan koordinasi yang 
dilakukan.  

Bab III. Merupakan hasil resume pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan 
bidang politik dan komunikasi. Didalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut kegiatan-kegiatan koordinasi 
yang dilakukan selama sepanjang tahun 2012 baik dibidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri 
dan Komunikasi dan Informasi. 
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Bab IV. Penutup mencakup lesson learnt dari proses koordinasi serta rekomendasi untuk kegiatan 
koordinasi kedepan. Adapun sebagai tambahan dokumen pendukung dilampirkan catatan pembahasan 
trilateral RKP maupun notulensi terkait. 
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BAB III 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DAN KOMUNIKASI 

 

3.1 Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan  

Seperti yang telah dijelaskan di Bab II, bahwa koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan adalah trilateral meeting oleh mitra kerja. Koordinasi terhadap sebagai wujud 
perencanaan sekaligus control dalam penyusunan dokumen perencaan pembangunan merupakan salah 
satu koordinasi yang paling penting yang dilakukan, hal ini sesuai dengan tupoksi Bappenas sebagai 
badan perencanaan pembangunan.  

Mitra kerja dari Direktorat Politik dan Komunikasi berjumlah 7 (tujuh) mitra, berikut ini 
merupakan penjelasan lebih lanjut pelaporan terkait koordinasi dalam proses trilateral meeting dalam 
rangka penyusunan RKP 2013.  

Kementerian Koordinator Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan 

Penekanan pembahasan dalam trilateral meeting dengan mitra kemenkopolhukam yaitu meliputi 
pembahasan adalah kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai Komisi Kejaksaan dan Komisi 
Kepolisian Nasional; pemenuhan kebutuhan gedung kantor Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian 
Nasional; dan alokasi anggaran untuk prioritas nasional dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas 
serta kemampuan penyerapan anggaran   

 

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)  

Pembahasan trilateral meeting dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di tahun perencanaan RKP 
2013 memiliki tingkat pembahasan yang penting dan mendapat perhatian lebih. Hal ini dikarenakan 
pembahasan dilakukan secara mendetail terkait penyelenggaraan Pemilu 2014. Dalam pembahasan 
Indikatif Bawaslu tahun 2013 belum mengakomodasi kebutuhan anggaran pengawasan tahapan Pemilu 
legislatif 2014; anggaran untuk pembentukan dan operasionalisasi Bawaslu Provinsi belum dialokasikan 
dalam Pagu Indikatif 2013; operasionalisasi  pengawas pemilu untuk tahun 2012 sudah diusulkan pada 
APBN-P 2012, sedangkan untuk operasionalisasi tahun 2013 belum tersedia pada alokasi Pagu Indikatif 
2013 
 

KPU (Komisi Pemilihan Umum)  

Pembahasan KPU di trilateral meeting juga menekankan pentingnya perhitungan penyelenggaraan pemilu  
2014 yang semakin dekat. Dari hasil pembahasan alokasi anggaran persiapan pemilu tahun 2013 sebesar 
Rp 8.097.195 Juta untuk sementara dialokasikan melalui BA 999; dan realokasi antar kegiatan dengan 
memperhatikan kekurangan pendanaan kegiatan prioritas dari kegiatan yang kurang prioritas; 
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penggabungan beberapa indikator menjadi indikator baru; dan penyesuaian target masing-masing 
indikator 
 

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)  

Pembahasan trilateral meeting BNPT difokuskan pada alokasi anggaran untuk pembangunan pusat 
pelatihan anti teror di kawasan IPSC Sentul yang belum dialokasikan pada PI 2013 dan akan diusulkan 
menjadi new innitiative 2013  tahap 2; menyepakati bahwa kegiatan Penanggulangan terorisme bidang 
pencegahan dan kegiatan Penanggulangan terorisme bidang penindakan merupakan prioritas nasional, 
sedangkan kegiatan Penanggulangan terorisme bidang kerjasama internasional merupakan prioritas 
bidang; dan realokasi anggaran antar kegiatan dengan memperhatikan distribusi anggaran antar kegiatan 
dan kemampuan penyerapan anggaran 
 

Kementerian Dalam Negeri -  Ditjen Kesbangpol 

Pembahasan trilateral  meeting dengan Ditjen Kesbangpol – Kementerian Dalam Negeri membahas akan 
realokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang outputnya sudah tercapai di tahun 2012;. Pembahasan 
juga terkait dengan adanya perubahan beberapa indikator yang tidak sesuai dengan tupoksi Ditjen 
Kesbangpol berdasarkan peraturan baru; dan perlu adanya koordinasi dan integrasi antar komponen 
dilingkungan Kemendagri 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Trilateral Meeting dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membahas 
program dan Kegiatan di Rkeseluruhan program dan kegiatan, namun yang hanya menjadi konsentrasi 
dari direktorat politik dan komunikasi yaitu Sekertariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Infokom 
Publik, serta Badan Litbang SDM. 

Beberapa hal sesuai dengan catatan didalam dokumen Trilateral Meeting (hanya terkait dengan 
mitra ditpolkom) yang menjadi perhatian dalam trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian 
Keuangan dan Kominfo antara lain (dokumen trilateral kominfo versi lengkap terdapat di lampiran): 

a) Sejumlah perubahan baik indikator maupun penyesuaian target di dalam Program dan kegiatan 
yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan menghindari overlapping dari indikator yang 
ada 

b) Adanya sejumlah penambahan perangkat komunikasi di Biro Pusat Data dan Sarana Informatika 
terkait website kominfo, maupun aplikasi kepegawaian kominfo  

c) Bappenas mengemukakan pentingnya peran kominfo untuk pendirian PPID di seleruh Indonesia, 
sebagaimana yang tertuang dalam UU no.14 tahun 2008 tentang KIP. 

d) Adanya inisiatif baru sebesar 75 M yang akan digunakan untuk pelayanan informasi KTT APEC 
2013 dan forum internasional lainnya  antara lain Asia Pasifik East Summit di Manado, World 
Summit Media for children, Internet Government Forum, Open Government Partnership. Total 
anggaran untuk program inisiatif baru untuk Kominfo disetujui sebesar 200 M, dengan rencana 
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awal 100M untuk insiatif baru KTT APEC dan 100 M “integrasi tv analog menjadi analog”, 
namun dengan berjalannya diskusi dalam trilateral meeting, maka hanya sebesar 75 M untuk 
inisiatif KTT APEC. Hal ini dipertimbangkan karena kebutuhan integrasi tv analog menjadi TV 
digital merupakan salah satu prioritas nasional. 

e) Terkait dengan program penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, alokasi anggaran kegiatan 
mensetujui permintaan anggaran sebesar 62,3 M untuk implementasi kegiatan. Pertimbangan 
kenaikan anggaran ini juga menitikberatkan target program beasiswa S2/S3 Kominfo yang di tiap 
tahunnya selalu tidak mencapai target. Dengan diakomodasinya anggaran sesuai permintaan 
litbang, diharapkan target penerima beasiswa S2/S3 untuk tahun anggaran 2013 dapat mencapai 
404 orang. 
 

Kementerian Luar Negeri 

 Trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian keuangan 
membahas detail untuk substansi program maupun anggaran di tiap satkernya. Secara umum, koordinasi 
dalam trilateral meeting dengan kemlu adalah adanya perubahan di sejumlah indikator dalam RKP. 
Secara singkat pada trilateral kemlu pembahasan difokuskan pada persoalan ASEAN dimana  kurangnya 
pemahaman publik domestik, sehingga perlu diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Pada dukungan 
diplomasi publik perlu diberikan pada isu-isu antara lain: isu ekonomi terkait penanganan G-20, WEF, Isu 
pembangunan (MDGs, UNDP, Pembangunan berkelanjutan/CSD, OECD) dan Direktorat PPIH, misalnya 
terkait  isu WTO, MDGs, ILO  (terkait tenaga kerja) dan lingkungan hidup (perubahan iklim dan 
keanekaragaman hayati. 

Berikut merupakan highlights beberapa diskusi dalam trilateral meeting tersebut, walaupun tidak 
mencakup semua staker di kemlu: 

a) Program peningkatan hubungan dan politik luar negeri melalui kerjasama ASEAN 
Bappenas mengemukakan salah satu persoalan ASEAN yaitu adalah kurangnya pemahaman 
publik domestik, sehingga perlu diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan 
hal itu, persentase pemahaman masyarakat tentang ASEAN perlu terus dimonitor. Pemerintah 
daerah juga perlu paham tentang ASEAN, sehingga bisa berkontribusi dalam pencapaian action 
line ASEAN. Pada tahun 2015 ada target untuk mewujudkan komunitas ASEAN, sehingga perlu 
dicermati bagaimana cara untuk melaksanakan action line dalam cetak biru ASEAN. 

b) Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral 
Kemlu mengatakan bahwa kegiatan yang sudah dilakukan terkait peningkatan peran dan 
diplomasi sudah berjalan baik dan umumnya telah melebihi dari target yang ada. Dukungan 
diplomasi publik ini diberikan pada isu-isu antara lain: isu ekonomi terkait penanganan G-20, 
WEF, Isu pembangunan (MDGs, UNDP, Pembangunan berkelanjutan/CSD, OECD) dan 
Direktorat PPIH, misalnya terkait  isu WTO, MDGs, ILO  (terkait tenaga kerja) dan lingkungan 
hidup (perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Pemberian dukungan terhadap isu tersebut 
dinilai strategis karena merupakan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan langsung 
dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga dengan cakupan isu yang sedemikian 
penting dan luas, sebenarnya memerlukan anggaran yang lebih besar dari yang saat ini hanya 4-



9 
 

4,5M untuk masing-masing Direktorat. Berbagai inisiatif kegiatan baru harus dilakukan dan 
didukung.  
Terkait dengan Pembahasan tentang Direktorat Kerjasama Internasional dan Perlucutan Senjata 
(KIPS), mengemukakan adanya prioritas nasional nasional di Direktorat KIPS tentang sikap 
Indonesia terkait reformasi Dewan Keamanan PBB. Adanya sejumlah agenda pertemuan baik 
konferensi internasional, steering group, adhoc, SOM dan pertemuan tingkat menteri, dan 
didalam partisipasi sidang internasional biasanya melebihi target yang tercantum di RKP. 

c) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di 
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 
Adanya sejumlah perubahan target dalam RKP khususnya di ditjen-ditjen dibawah program 
pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisai di kawasan asia pasifik dan Afrika. 
Untuk itu sebagai tindak lanjutnya maka perlu dilakukan penyesuaian serta dilengkapi alasan 
perubahan target tersebut. 

 
d) Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian 

Internasional 
Didalam program ini terdapat prioritas nasional tentang perundingan perbatasan yang ditangani 
oleh Direktorat Polkamwil dimana Kemlu berkomitmen untuk terus melakukan perundingan 
hingga tuntas. Meskipun demikian, sulit jika ditarget untuk selesai dalam waktu 5 tahun, karena 
bila diketahui oleh negara mitra berunding maka ada kemungkinan negara mitra akan mengulur-
ulur waktu. Pembahasan di direktorat Polkamwil  mendiskusikan Beberapa kegiatan tahun 2013 
antara lain: Perundingan yang  terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan 
multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau; 
pengkajian, pelatihan, koordinasi dan perundingan perbatasan dengan negara tetangga (Batas 
Wilayah, Landas Kontinen, dan ZEE), Fasilitasi penyusunan Ocean Policy; Menghadiri 
perundingan/pertemuan upaya penyelesaian penetapan batas dan pengelolaan wilayah NKRI; 
Peningkatan hubungan dan pengembangan kerjasama dengan negara terkait dalam rangka 
penanganan selat malaka dan pengelolaan Laut China Selatan; Roundtable Discussion on 
maritime security issues 

e) Ditjen HPI Kemlu dalam pembahasan trilateral meeting akan  
Pada prinsipnya Ditjen HPI menerima alokasi dalam Pagu Indikatif, namun akan tetap melakukan 
sinkronisasi antara RKP dan Renja dengan RKAKL, dimana output dalam RKAKL mengacu 
pada target-target dalam RKP.  

f) Pembahasan tentang Direktorat Polkamwil 
i. Kemlu akan berusaha membuat Daftar Isian Masalah (DIM) perundingan perbatasan. Salah 

satu persoalan yang sering dihadapi adalah negara mitra yang tiba-tiba membatalkan rencana 
perundingan karena adanya keterbatasan waktu dan personel, atau karena posisi yang 
diterima belum lengkap.  

ii. Target 12 perundingan perbatasan pada tahun 2013 perlu diperjelas kapan saja jadwal 
perundingannya dan apa saja dokumen yang dihasilkan.  

iii. Kemlu menyampaikan bahwa pada tahun 2011, direncanakan 20 pertemuan tentang 
perbatasan, namun ternyata realisasinya adalah 29 pertemuan dengan 6 negara. Sedangkan 
untuk 2012 direncanakan akan dilaksanakan 32 kali pertemuan, namun untuk maritim sama 
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dengan target yang ada yaitu 12 kali dengan 7 negara. Realisasinya baru 2 kali pertemuan, 
yaitu dengan Palau dan Filipina.  

iv. Mengenai dokumen Ocean Policy, Kemlu tidak sendiri, namun bekerjasama dengan KKP.  
Setditjen akan menanyakan kepada Direktorat Polkamwil mengenai keluaran dalam 
dokumen ocean policy yang sudah dihasilkan. Terkait dengan hal itu, perlu ada kejelasan 
mengenai dokumen Ocean Policy. Jika Direktorat Polkamwil mengeluarkan kebijakan 
tentang perbatasan, mungkin bisa juga dicantumkan sebagai dokumen ocean policy. 
Misalnya : ada sengketa di Ambalat, lalu Direktur Polkamwil meminta supaya K/L lain 
memperhatikan agar sengketa dihentikan, maka sebaiknya kebijakan semacam ini bisa 
dicatat juga sebagai Ocean Policy.Supaya akuntabel, maka akan dilakukan pencatatan atas 
kebijakan-kebijakan 

v. Kementerian keuangan mengatakan bahwa pada pagu Indikatif Kegiatan Optimalisasi 
Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan terdapat 
ketidak selarasan antara volume target di Indikator  pada  Pagu Indikatif dengan Volume 
Output yang terdapat pada RKAKL, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut 
apakah benar dengan indikator  sebanyak itu hanya akan menghasilkan  1 Rekomendasi, 2 
dokumen, dan 8 Laporan , sebagaimana tertuang  pada  RKAKL 2012. 

 

 

3.2 Koordinasi Kerjasama dengan Berbagai Lembaga International/Lembaga Donor 

Koordinasi kerjasama Bappenas  dengan Lembaga Donor (UNDP) khususnya dibidang demokrasi Di 
tahun anggaran 2012 adalah penyusunan penyusunan Indek Demokrasi Indonesia (IDI) dan Election 
Multi Donor Program (E-MDP). Penyusunan IDI dan E-MDP merupakan kelanjutan program yang sama 
sejak tahun 2007 hingga tahun 2012.  

 

3.2.1 Koordinasi Kerjasama dengan Lembaga Donor dalam penyusunan IDI  

Kegiatan IDI dimulai sejak tahun 2007 hingga sekarang, dimana telah terdapat tiga angka indeks yaitu: 
IDI 2007, IDI 2009, IDI 2010 dan IDI 2011 (masih diperlukan finalisasi akhir). IDI 2009 ditetapkan 
sebagai bench mark untuk penyusunan IDI di tahun tahun berikutnya. IDI berperan sebagai data empiric 
terkait demokrasi di tiap provinsi maupun perkembangannya di tiap tahun. Pengukuran IDI dilakukan 
secara country specific yang dibangun dengan latar belakang pekembangan sosial-politik Indonesia. 
Perkembangan IDI dapat dilihat dari angka indeks yang telah di dapatkan  
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Tabel 1: Hasil IDI tahun 2009 hingga tahun 2011  

 

 

Gambar 1:  Dinamika Indeks Demokrasi di masing-masing Provinsi menurut Indeks 2009 – 2010 

 

Metode penyusunan IDI yang dilaksananakan pada tahun 2012 masih sama dengan penyusunan 
IDI 2009 yaitu meliputi: 1) aspek, variable, dan indicator, 2) daftar surat kabar yang digunakan sebagai 
sumber, 3) justifikasi pertimbangan metodologi beserta pembobotannya. Metode triangulasi digunakan 
dalam penyusunan IDI, yaitu metode yang mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara 
lebih detail unsur aspek, variable dan indicator dapat digambarkan dibawah ini: 
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Koordinasi terkait Penyusunan IDI yang dilakukan sepanjang tahun 2012 meliputi pertemuan 
expert meeting, project board meeting, pertemuan tim teknis serta pertemuan terkait lainnya.  

 Total pembiayaan untuk penyusunan IDI melalui hibah yang tercatat di dipa APBN Bappenas 
yaitu sebesar RP 976.600.000 dengan penyerapan 100%. Pembiayaan tersebut meliputi kegiatan 
Workshop utilisasi dan diseminasi IDI. FGD penyusunan IDI, koordinasi melalui rapat/pertemuan expert 
meeting, project board meeting, pertemuan tim teknis serta pertemuan terkait lainnya serta biaya untuk 
management cost lainnya.  

 Di akhir tahun telah diselenggarakan launching IDI 2010 bertempat di hotel Aryaduta pada 
tanggal 12 Desember 2012 yang dikoordinatori oleh kemenkopolhukam. Hasil dari IDI 2010 
menunjukkan adanya kesenjangan relative lebar diantara aspek kebebasan sipil disatu sisi dan kedua 
aspek demokrasi yang lain. Pada aspek kebebasan sipil, terlihat kelembagaan demokrasi telah berfungsi 
dengan baik sekaligus memunculkan hal-hal atau kejadian yang justru anti demokratik. Gairah kebebasan 
masyarakat yang tinggi (yang sebenarnya positif) jika tidak mendapatkan salurannya melalui mekanisme-
mekanisme demokratis akan melimpah/luber ke jalan-jalan dengan potensi bergulir menjadi tindakan-
tindakan dengan kekerasan.  Pada aspek hak-hak politik, penurunan angka indeks salah satunya 
disebabkan meningkatnya jumlah peristiwa demokrasi/mogok yang bersifat kekerasan di berbagai tempat 

Aspek Variabel Indikator 

      Kebebasan 
Sipil 

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2 indikator 

Kebebasan  Berpendapat 2 indikator 

KebebasanBerkeyakinan  3 indikator 

Kebebasan dari Diskriminasi  3 indikator 

      Hak-Hak 
Politik 

Hak Memilih dan Dipilih 4 indikator 

Hak Partisipasi Politik: Pengambilan Keputusan dan 
Pengawasan Pemerintahan 

2 indikator 

      Institusi   

      Demokratis 

Pemilu yang Bebas dan Adil  2 indikator 

PeranDPRD 4 indikator 

PeranPartaiPolitik  2 indikator 

PeranBirokrasiPemerintahDaerah 2 indikator 

Peradilan yang Independen  2 indikator 
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di Indonesia. Pada aspek lembaga demokrasi, terdapat kenaikan nikai indeks pada variable peran DPRD 
dan peran partai politik. 

Hal lain, dalam konteks keterkaitan dengan bidang lain dapat dijelaskan bahwa Indeks Demokrasi 
Indonesia dapat digunakan sebagai sebuah instrumen untuk mengenali kondisi sosial politik Indonesia, 
khususnya di provinsi. Preposisinya adalah terciptanya iklim politik yang kondusif diharapkan dapat 
menumbuhkan kepercayaan dan penghormatan rakyat terhadap penyelenggara negara baik pemerintah 
pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga membantu terciptanya iklim usaha yang sehat.  Indonesia 
berada dalam satu kurva siklus bisnis dengan ekspansi yang tumbuh cepat. Indeks tendensi bisnis 
menunjukkan kecenderungan peningkatan (sumber: BPS). Namun di tengah optimisme itu perlu 
dilakukan upaya menjaga kualitas kinerja demokrasi Indonesia, dan juga menjaga dan meningkatkan daya 
saing, yang bermuara pada keterjagaan perekonomian nasional.  

 

  

 
    Tabel 3: Indeks Tendensi Bisnis dan IDI – Sumber BPS  

 
Tak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi juga disebabkan 
oleh kondusifitas stabilitas sosial politik. Tren Indeks Tendensi Bisnis tahun 2009 – 2011 mempunyai 
pola yang serupa dengan kecenderungan dinamika Indeks Demokrasi Indonesia. Diharapkan dinamika 
demokrasi di Indonesia dapat tetap kondusif bagi penciptaan kondisi ekonomi yang sehat. 
Demokrasi tidak memaksakan kehendak, tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. 
Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang stabil dan tertib. Kekerasan komunal, konflik yang 
mengganggu iklim usaha dan pemerintahan bukanlah ciri demokrasi.  Indonesia saat ini telah menjadi 
negara emerging economy, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Indonesia menjadi negara 
berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang secara bertahap berhasil 
diturunkan. Dengan demokrasi yang stabil dan berkualitas diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang 
kuat dan berkeadilan serta peradaban bangsa yang maju dan unggul. 
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ITB 108,45 106,63 108,51

IDI 67,3 63,17 65,48

108,45 106,63 108,51

67,3
63,17

65,48

50

60

70

80

90

100

110

120

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Demokrasi Indonesia



14 
 

Berikut adalah table kegiatan terkait IDI yang dilakukan sepanjang tahun 2012 
 
Tabel 4: Kegiatan IDI 2012 

KEGIATAN  PELAKSANAAN  
Tanggal  Tempat  Peserta  

Rapat Tim Teknis IDI Selasa, 
05/06/2012 

Graha Mandiri Lt 21 Dijadwalkan                   
hadir: 

        

Pertemuan Koodinasi 
Fasilitasi/Pemanfaatan Indek 
Demokrasi IDI 

Selasa, 
26/06/2012 

RR Dir Polkom Ditpolkom, BPS, 
UNDP  

Dir Polkom: Rapat Tim Ahli IDI  Kamis,28/06/2012 Graha Mandiri Lt 21 Ditpolkom, UNDP  
Undangan dan Permintaan sebagai 
Pembicara pada Workshop 
Fasilitator FGD IDI 2011 

Selasa,Rabu, 
03/04/07/2012 

Hotel  Jayakarta Denpasar 
Bali Jl Werkudara  legian - 
kute 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP, Bappeda Bali 

Bappeda Jogyakarta: 
Permohonan Menjadi Narasumber 
"Hasil Indeks Domkrasi Indonesia 
(IDI) TA 2010 Pengintegrasiannya 
Dalam Perencanaan Pembangunan  

Kamis, 
12/07/2012 

Hotel Ros In, Lingkar 
Selatan Jogjakarta 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP, Bappeda 
Yogja  

 Rapat Security Indeks IDI Selasa, 
14/08/2015 

Istana Ballroom 2, Hotel 
Sari Pan Pacific, Jl. 
MH.Thamrin No.6, Jkt 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP  

Und. Konsinyering IDI 2011 Selasa-Kamis, 14-
16/08/2012 

Jayakarta Hotel, Jl. Hayam 
Wuruk No.126, Jakarta 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP  

 Pertemuan Koordinasi 
Fasilitasi/Pemanfaatan Indeks 
Demokrasi 

Kamis, 
16/08/2012 

RR. PMU IDI Project, Gd. 
BBD Lt.21, Jakpus 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP  

Workshop IDI 2011 Jumat, 
07/09/2012 

Hotel Lorin Sentul Ditpolkom, BPS, 
UNDP  

Workshop IDI 2011  Jumat, 
14/09/2012 

Hotel Lorin Sentul. Circuit 
Citereup Bogor 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP  

Und Workshop Sosialisasi san 
Pemanfaatan Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI) 

Senin-Selasa, 
15/10/2012 

Kota Bandar Lampung 
(tempat Tenttative) 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP  

 Workshop Sosialisasi san 
Pemanfaatan Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI) 

Senin-Selasa, 08-
09/10/2012 

Hotel Harris Badung - 
Denpasar Bali 

Ditpolkom, UNDP  

Rapat IDI Website IDI Rabu,10/10/2012 Dir Polkom Ditpolkom, UNDP  

Meeting internal dgn team dr IDI 
project. Membahas utilisasi & 
diseminasi (diawali Makan siang)  

Senin, 
12/9/11/2012 

RR Dir Polkom Ditpolkom, UNDP  
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 Workshop Hasil Skoring dan 
Indexing Data IDI 

Rabu,minggu, 
21/25/11/2012 

Hotel Swissbell Mangga 
Dua 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP, Dewan Ahli  

Workshop Hasil Skoring dan 
Indexing Data IDI 

Kamis, 29/11/ 
2012 

Hotel Navotel Mangga Dua Ditpolkom, BPS, 
UNDP, Dewan Ahli  

Pertemuan dg Tim IDI Selasa, 4/12/2012 RR. Dir.Polkom Ditpolkom, BPS, 
UNDP, Dewan Ahli  

 Finalisasi Persiapan Launching 
IDI Th.2010 

Rabu, 5/12/2012 RR. D-I Poldagri Lt.1 Gd.A, 
Jl. Merdeka Barat 15, Jakpus 

Ditpolkom, BPS, 
UNDP, Dewan Ahli , 
Polhukam  

Und.Menghadiri Seminar Utilisasi 
dan Diseminasi IDI 

Jum,at, 7/12/2012 Menado Ditpolkom, BPS, 
UNDP  

 

 

 

3.2.2 Koordinasi Kerjasama Pelaksananaan E-MDP 

Sebagai tindak lanjut penugasan dari Mentri PPN/Kepala Bappenas sejak tahun 2008 terkait 
koordinasi hibah dari donor bilateral dan multilateral penyelenggaraan pemilu, Direktorat Politik dan 
Komunikasi berkerjasama dengan para donor yang dikoordinasikan UNDP dalam program Election Multi 
Donor Program (E-MDP), melakukan koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi hibah untuk penguatan 
kelembagaan organisasi penyelenggara pemilu, sosialisasi, pendidikan politik dan koordinasi serta 
pemantauan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.  

Adapun kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2012 adalah dukungan untuk pilkada Aceh, 
peningkatan participatory monitoring, pembentukkan civic education center, serta consolidation 
democracy facility. Dukungan Pilkada di Aceh hyang berlangsung pada bulan januari hingga juni 2012 
ditujukan kepada KIP Aceh, Panwaslu Aceh dan partisipasi monitoring dengan melibatkan SCO dan 
paswaslu. aktifitas capacity building sebagai dukungan pilkada aceh berhubungan dengan voting dan 
counting terhadap KIP Aceh bagi komisioner tingkat propinsi dan kabupaten kota. Output yang 
dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain panduan manual PPK dan video KPPS.   

Dukungan selanjutnya yaitu ditujukan kepada Bawaslu RI berupa peningkatan participatory 
monitoring yang ada di masyarakat. Konsolidasi dan workshop dilakukan untuk membangun partisipasi 
masyarakat untuk pengawasan pemilu ataupun pemilukada sebagai pilot di tingkat nasional untuk 
kepentingan pemilu tahun 2014. Output dari aktifitas partisipasi monitoring ini berupa guidelines dan 
modul mengenai efektifitas proses pengawasan pemilu. 

Kegiatan Lainnya yaitu Pembentukkan Civic Education Center (CEC) dilakukan sepanjang 
periode juli-desember 2012. Output dari CEC adalah key mechanism untuk mengantisipasi politik warga 
dalam governance di tingkat nasional dan sub nasional serta untuk kepentingan pemilu 2014. Bentuk 
kegiatan CEC meliputi workshop termasuk pembentukkan worshop untuk membangun business plan 
center, serta koordinasi dan fasilitasi. Masih diperiode yang sama, dukungan berupa Consolidation 
Democracy Facility yaitu koordinasi dan konsolidasi terkait dana trust fund antara dari mitra 
pembangunan dan mitra dari kementerian/lembaga selaku penyelenggaraan Negara. Adapun kegiatan 
terkait E-MDP dapat dlihat dari tabel berikut ini  
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Tabel 5: Kegiatan EMDP 2012 
KEGIATAN  PELAKSANAAN  

  Tanggal  Tempat Peserta  
Project Board Election EMDP Jum,at,22/06/2012 RR SG 5  Bappenas Ditpolkom, 

UNDP 
Und Pembentukan JEC Eleksen 
MDP (diakhiri Makan Siang ) 

Jumat, 14/09/2013 Graha mandiri lt 21 Ditpolkom, 
UNDP 

und tentang Strategic Planning  
Pembentukan Civic Education 
Center (CEC Estatablishment) 
Election - MDP 

Kamis, 27/09/2013 RR Election - MDP Ditpolkom, 
UNDP 

Worhshop Ttg Organisasi CEC 
PPK (Election MDP) 

Kamis,25/10/2012 Hotel Le Meridien R Antasena Ditpolkom, 
UNDP 

und Menghadiri FGD Penyusunan 
Krikulum Pusat Pendidikan 
Kebangsaan Universitas Indonesia 
(Civic Education Center)  Election 
MDP 

Kamis-Jum,at, 
01/02/11/2012 

Hotel Aryduta Lippo Village 
Karawaci 

Ditpolkom, 
UNDP 

 Election.MDP:Kaltim 
Samanrinda 

Selasa,Rabu,Kamis 
20/21/22 Nop 
2012 

Hotel Swiss Bel Ditpolkom, 
UNDP, 
Kemendagri  

 

 

3.3 Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Lainnya  

Koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan lainnya berupa pertemuan-pertemuan dengan 
mitra kerja ditpolkom maupun stakeholder lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan dibidang 
politik dan komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan dapat dilihat dari tabel berikut.  

Tabel 6: Kegiatan EMDP 2012 

Kegiatan  
Pelaksanaan  

Tanggal  Tempat  Peserta  
Und Round Table Discussion, 
Kegiatan Pengutan Hubungan 
kelembagaan antara Bappenas dan 
Perguruan Tinggi 

Senin, 02/07/2012 RR Sahli Hub Kelembagaan Ditpolkom  

Kemenkoplhukam: Rapat 
koordinasi Tim Kerja Perpes 
Nomor 78 Tahun 2005 

  Hotel Menara Peninsula Jl Letjen 
S, Parman 78 Slipi, jakarta 

Ditpolkom, 
Kemenkopolhu
kam  

Diskusi VI FGD Penyempurnaan 
Draft Pedoman Forum Kosultasi 
Publik Penyusunan Perencanaan 
dan Monitoring dan Evaluasi 

  RR SS - 4 Bappenas Ditpolkom, 
OMS, 
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Rapat ke - 1 Anggota Kelompok 
kerja Hubungan Kerjasama Kontra 
Terorisme RI-Kanada 

Jumat, 06/07/2012 RR BNPT Ditpolkom, 
BNPT  

        
Menjadi Narasumber  
"Dokumentasi Evaluasi UU No.9 
Th.1961 Ttg Pengumpulan Uang 
atau Barang" 

  Hotel Jayakarta, Jl. Hayam 
Wuruk No. 126, Jakpus 

Ditpolkom, 
Kesbangpol  

Und Dalam Rangka peringatan 
Hari Hak untuk tahu Internasional 
(Interbational Right to Know day) 

Jumat, 28/09/2012 Hotel Redtop Jl. Pecenongan  Ditpolkom, 
Kemkominfo  

Und Mengidifikasi program dan 
Kegiatan yang Terlaksanaan Pada 
Triwulan III (Juli-September) di 
Lingkungan Ditjen IKP dalam 
rangka Penugasan 

Selasa, 09/10/2013 Hotel Mercure Jl. Daeng Topo 8 
Makassar 

Ditpolkom, 
Kemkominfo  

Und Tentang Pembahasan Blue 
Print Program Nasional Kontra 
Radikal Terorisme 

Senin-Selasa, 
15/10/2012 

RR Sekt Wakil Presiden.Jl. 
Kebun sirih No. 14 Jakarta Pusat  

Ditpolkom, 
BNPT  

 

 

3.4 Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Lainnya  

Kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya di tahun 2012 adalah sejumlah 
kegiatan yang merupakan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi maupun diseminasi yang sejalan dengan 
program dan kegiatan pembangunan bidang politik dan komunikasi. Manfaat kegiatan yang dilakukan 
juga mempunyai keuntungan peningkatan kerjasama dan jaringan diantarra stakeholder terkait.  

Pemangku kepentingan lainnya yang dimaksud adalah sejumlah stakeholder baik yang secara 
formal merupakan mitra kerja dari Direktorat Politik dan Komunikasi yaitu Kementerian Lembaga, 
maupun stakeholder lainnya meliputi organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, kalangan akademisi.  

 Pertemuan koordinasi lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2012 berupa kegiatan koordinasi 
antara lain menjadi narasumber, sebagai penyelenggara maupun peserta aktif dalam kegiatan-kegiatan 
antara lain sosialisasi Demokrasi Trust Fund, penyelenggaraan diskusi aktif bidang politik dan 
komunikasi sekaligus penjaring masukan dan aspirasi dalam penyusunan background study RPJMN 
2014-2019, serta berbagai kegiatan dibidang pengembangan wawasan kebangsaan.  

 

3.4 Kunjungan  

Pelaksaan koordinasi dilakukan pula dalam bentuk kunjungan lapangan terkait bidang politik dan 
komunikasi. Kunjungan lapangan yang dilakukan antara lain menghadiri pelaksanaan seminar/workshop, 
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pelaksanaan diskusi dengan narasumber dari kalangan praktisi dan akademisi, dan sebagai upaya 
mengkomunikasikan program dan kegaitan pembangunan bidang politik dan komunikasi.  

Sejumlah aktivitas kunjungan lapangan yang dilakukan pada tahun 2012 yaitu antara lain 
pelaksaan kunjungan lapangan yang bertujuan masih dalam rangka penyusunan RKP tahun 2013, salah 
satu kunjungan tersebut adalah ke daerah perbatasan yaitu ke daerah Sambas – Kalimantan Barat. tujuan 
kunjungan ke daerah perbatasan tersebut mencoba mendapatkan informasi yang rill terjadi dilapangan dan 
menganalisis guna memahami hambatan dan solusi bagi permasalahan. Kunjungan ke daerah perbatasan 
khususnya melihat perkembangan bidang politik dalam negri melalui kunjungan ke sekda setempat 
beserta aparat FKDM, Kominda, maupun FKUB nya. Adapun pencarian data terkait perkembangan 
informasi dan komunikasi juga dilakukan khususnya mencermati akan perkembangan informasi dan 
komunikasi khususnya dibidang perbatasan yang dirasakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah 
pusat. Kunjungan dibidang politik dalam negeri juga dilakukan dengan diselenggarakannya FGD bersama 
FKUB di provinsi NTB guna menggali lebih jauh informasi maupun efektivitas forum kerukunan umat 
beragama tersebut.  

Kegiatan kunjungan ke lapangan yang berkaitan dengan bidang politik luar negeri antara lain 
adalah penyusunan SOP terkait kerjasama teknik Kerjasama Selatan Selatan serta menghadiri kegiatan 
seminar Bali Democracy Forum V di Bali. Beberapa kegiatan berikut merupakan kegiatan kunjungan 
yang telah dilakukan: 

Tabel 7: Kegiatan EMDP 2012 

Kegiatan  Pelaksanaan  
  Tanggal  Tempat  Peserta  

Rapat Koordinasi Wawasan 
kebangsaan 

Selasa, 05/06/2014 RR Natula Lt 6 Gd A 
Kemenkopolhukam 

Ditpolkom, 
Kemenkopolhu
kam  

Permohonan Fasilitas FGD 
dengan  FKDM Provinsi dan 
Kabupaten/Kota Banten 

Selasa, 17/07/2012 Hotel Ratu Bidakara Ditpolkom, 
Kesbangpol  

Permohonan Narasumber 
Kegiatan Fasilitas Pengembangan 
Kelompok Kerja Demokrasi  
Daerah di Prov Lampung 

Senin-Selasa, 
15/10/2014 

Hotel Bukit Randu Prov 
Lampung 

Ditpolkom, 
Kesbangpol  

Undangan menjadi narasumber 
Pada Sosialisi Indeks Demokrasi 
Indonesia di Pontianak 

Senin, 22/10/2015 Aston Pontianak Hotel, Jl. Gajah 
Mada No. 21 

Ditpolkom, 
Kesbangpol  

Pertemuan dg Kominfo Rabu, 5/12/2012 Yogyakarta Ditpolkom, 
Kemkominfo  

Und. Sebagai Narasumber  
Program Beasiswa S2 Luar Negeri 
Kementerian Komunikasi dan 
Infomatika 

Rabu, 19/12/2016 Hotel Mirah, Bogor Jl 
Pangerango Bogor 

Ditpolkom, 
Kemkominfo  

Seminar Utilisasi & Diseminasi Kamis, 20/12/2012 Hotel Santika Pontianak, Ditpolkom, 
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IDI Kalimantan Barat Kemdagri< 
UNDP  
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BAB IV 

PENUTUP – BUTIR BUTIR PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI 

 Kegiatan Koordinasi yang dilakukan Direktorat Poitik dan Komunikasi sepanjang tahun 2012 
merupakan salah satu tugas dan fungsi dari direktorat. Sejumlah kegiatan yang sarat akan aktivitas 
koordinasi, konsolidasi, diseminasi, sosialisasi serta kerjasama dengan stakeholders/pemangku 
kepentingan terkait dilakukan sejak awal tahun hingga akhir tahun. Sejumlah kegiatan yang 
dikoordinasikan antara lainn kegiatan yang merupakan rangkaian dalam penyusunan RKP 2014 maupun 
penjaringan masukan dan aspirasi bacground study dalam penyusunan RPJMN tahun 2014-2019.  

 Kegiataan koordinasi selanjutnya adalah dalam upaya kontrol manajemen dalam penggunaan 
hibah dari luar negeri yang berwujud dalam serangkaian proses kegiatan melalui program penyusunan 
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), pelaksanaan dukungan Pemilu melalui Election MDP serta kegiatan 
dukungan pemilu lainnya dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan koordinasi lain yang 
dilakukan meliputi kegiatan baik melalui rapat, seminar, diskusi/FGD yang isu bahasannya sangat erat 
dengan bidang politik dalam negeri, komunikasi dan informasi serta bidang politik luar negeri.  

 Adapun proses pembelajaran dari kegiatan koordinasi yang dilakukan sepanjang tahun 2012 
dapat dicermati antara lain:   

1. Peningkatan kesepahaman antar stakeholder mengenai hal yang bersifat fundamental terkait arah 
dan strategi pembangunan politik.  
Peningkatan kesepahaman ini mutlak dilakukan bagi direktorat maupun stakeholder terkait 
tentang bagaimana arah maupun strategi yang dilakukan melalui program dan kegiatan dalam 
pembangunan politik. Peningkatan kesepahaman ditandai dengan kesamaan visi ataupun 
pandangan kedepan tentang manifestasi akan perkembangan politik dan komunikasi Indonesia 
kedepan. 

2. Peningkatan dalam upaya untuk memperpendek gap antara perencanaan dan pelaksanaan di 
lapangan. 
Kegiatan koordinasi yang dilakukan merupakan wujud dari pelaksanaan kontrol Direktorat Politik 
dan Komunikasi sebagai agen perencana terhadap implementasi pelaksanaan program/kegiatan 
yang dilakukan baik mitra kerja maupun donor terkait. Oleh karena itu koordinasi mutlak 
diperlukan untuk fungsinya memonitoring dan pemantauan serta evaluasi secara periodik agar 
pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran dan berjalan tepat waktu. 

3. Peningkatan secara terus menerus untuk membangun perencanaan pembangunan bidang politik 
yang lebih terukur dan sistematis  
Fungsi Direktorat harus diperkuat selain fungsinya untuk kontrol terhadap pelaksanaan program 
mencakup mendefinisikan keberhasilan program/kegiatan tersebut dengan capaian maupun 
indikator keberhasilan yang dapat terukur dan sistematis,yang artinya merupakan pencapaian 
program merupakan kesinambungan dari pencapaian program sebelumnya yang tidak 
terpisahkan.  

4. Pentingnya mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan sikap dan pemikiran terhadap 
masukan-masukan dan mitra yang berasal dari luar pemerintah  
Aktifitas diskusi, seminar, kunjungan ke lapangan merupakan wujud dari pelaksanaan upaya 
penyusunan rancangan kerja pemerintah yang sarat akan terbuka akan ide-ide segar, masukan 
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yang membangun baik dari kalangan pemerintah pusat/daerah maupun kalangan non pemerintah 
baik akademisi, praktisi serta organisasi masyarakat sipil lainnya.  

5. Pentingnya upaya membangun kapasitas sumber daya manusia terkait dengan ilmu perencanaan 
Perencanaan pembangunan bukanlah dokumen yang statis namun bersifat mengadopsi dan 
sejalan dengan perkembangan yang terjadi, jadi tugas direktorat sebagai perencana dan tugas 
mitra kerja/stakeholder terkait sebagai ekseskusi pelaksanaan program/kegiatan perlu terus 
mengupdate terus akan informasi dan ilmu yang relevan dan berkontribusi positif bagi 
pelaksanaan pembangunan politik dan komunikasi. 

6. Perlunya membangun mekanisme komunikasi yang sehat, setara dan timbal balik dalam proses 
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan  
Beberapa kegiatan koordinasi yang disebutkan dalam bab terdahulu merupakan kegiatan 
koordinasi yang dilakukan secara formal, namun pada kenyataannya kegiatan koordinasi non 
formal tetap dilakukan di sepanjang tahun 2012 baik berupa lisan yang tidak terikat pada satu 
event kegiatan tertentu. Untuk itulah komunikasi dua arah sangat diperlukan diantara stakeholder 
terkait.  

7. Perlunya mengkomunikasikan dokumen perencanaan pembangunan kepada masyarakat luas  
Sebagai upaya selanjutnya dari penyusunan dokumen perencanaan maka perlu disosialisasikan 
kepada masyarakat luas yang merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Program/kegiatan 
dapat berjalan dengan baik jika dapat menggerakkan masyarakat luas sebagai wujud perubahan 
akan pembangunan yang akan dicapai. 
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