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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A.   LATAR  BELAKANG 

Pengendalian  terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 
merupakan suatu proses pengumpulan data dan analisis informasi (berdasarkan indikator 
yang ditetapkan) secara sistematis dan berkelanjutan tentang pelaksanaan  
program/kegiatan pembangunan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi dini ataupun 
rekomendasi berupa solusi dan masukan guna penyempurnaan program/kegiatan itu 
selanjutnya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap 
program/kegiatan pembangunan yang dilakukan, akan terjawab beberapa pertanyaan 
kunci seperti : Masalah-masalah apa yang timbul? Apakah kegiatan berjalan sesuai 
jadwal? Apakah kegiatan menghasilkan output yang direncanakan? Apakah anggarannya 
sesuai dengan rencana? Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana? Apakah 
kelompok sasaran (target group) terlibat dalam aktivitas kegiatan? 

 Kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
2012 sangat diperlukan karena merupakan salah satu wujud akuntabilitas pemerintah 
untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). RKP sebagai dokumen 
perencanaan tahunan merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun 
Rencana Kerja (Renja) nya. Dokumen perencanaan tahunan ini merupakan penjabaran 
dari RPJMN yang mempunyai kurun waktu 5 tahun dalam setiap periodenya. RKP 2012 
merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN II periode 2010-2014. Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan dokumen 
perencanaan tahap kedua dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. 
RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam 
menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan 
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana 
pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan 
nasional. Sumber pembiyaan RKP terutama berasal dari dukungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian/Lembaga di tingkat pusat (K/L) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, serta sebagian pembiayaan bersumber dari luar negeri dalam bentuk 
pinjaman dan/atau hibah. 

Kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada RKP 
tersebut dilakukan secara teratur yaitu minimal 3 (tiga) bulan sekali/atau triwulanan, 
dengan tujuan agar pelaksanaan program pembangunan dapat dikendalikan dengan lebih 
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proporsional agar tetap di dalam koridor sebagaimana yang telah direncanakan.  
Peraturan Pemerintah yang mendasari Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian terhadap 
pelaksanaan program/kegiatan  pembangunan adalah PP No. 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dimana pada pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa 
Kementerian/Lembaga membuat Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan atas 
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan 
dan indikator kinerja masing-masing Program. Sedangkan dalam ayat 4 menyatakan 
Laporan disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap Triwulan. 

Terkait dengan pelaksanaan RKP, berdasarkan PP No. 39 tahun 2004 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan 
pengendalian pelaksanaan RKP 2012 merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. 
Kegiatan pengendalian  pelaksanaan program pembangunan bidang politik dan 
komunikasi tahun 2012 adalah kelanjutan dari kegiatan Pemantauan pada tahun 2011 
yaitu pada pelaksanaannya menggunakan instrumen yang telah  disusun secara bersama-
sama antara Direktorat Politik dan Komunikasi (Ditpolkom) dengan Mitra Kerja 
Ditpolkom sebagai pelaksana kegiatan RKP 2012 Bidang Politik dan Komunikasi.  

Direktorat Politik dan Komunikasi bertanggung jawab untuk melakukan 
pengendalian  terhadap pelaksanaan RKP 2012 di Bidang Politik dan Komunikasi. 
Kegiatan pengendalian terhadap  pelaksanaan program dan kegiatan RKP 2012 Bidang 
Politik dan Komunikasi ini diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan di atas 
yaitu pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2012 berdasarkan 
RKP 2012 yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja K/L yaitu Kementerian Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam); Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemkominfo); Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Direktorat Jenderal 
Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kesbangpol, 
Kemdagri); Komisi Pemilihan Umum(KPU); Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); dan 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

 

B.   TUJUAN   
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian 

pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan dalam 
RPJMN II, sekaligus mendeteksi kelemahan-kelemahan atau kelambatan dan masalah 
atau kendala pelaksanaan program/kegiatan RKP tahun 2012.  

Kegiatan pengendalian pelaksanaan RKP 2012 ini, dikhususkan juga untuk : 
mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana; 
mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi; melakukan penilaian 
apakah pola kerja dan manejemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan 
kegiatan; mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran 
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kemajuan; dan untuk menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa 
menyimpang dari tujuan. 

Dengan pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan RKP 2012 ini, maka 
beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh penanggungjawab program adalah : 

1. salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian atau supervisi 
2. sebagai bentuk pertangggungjawaban (akuntabilitas) kinerja 
3. untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan 
4. membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 

selanjutnya 
5. sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya 

Sedangkan manfaat bagi penanggungjawab kegiatan atas pelaksanaan pemantauan, 
diantaranya sebagai berikut : 

1. membantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat 
2. mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja 

yang sudah baik sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukan 
evaluasi kegiatan 

 
C.   RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Ruang lingkup dari kegiatan pengendalian akan program/kegiatan pada RKP 
2012 adalah supervisi pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan bidang, khususnya 
Bidang Politik dan Komunikasi sebagaimana tertuang dalam Matriks 2.2 A Target 
Kinerja Pembangunan Tahun 2012 dan Matriks 2.2 B Alokasi Pendanaan Pembangunan 
Tahun 2012 sesuai indikator  yang ditetapkan dengan ruang lingkup sebagai berikut : 
a. Updating Definisi Operasional dan Instrumen pengendalian  untuk masing-masing 

indikator dalam kegiatan prioritas nasional dan bidang RKP 2012  
b. Mendiskusikan format pengendalian 
c.   pelaksanaan RKP Tahun 2012 Bidang Politik dan Komunikasi sesuai indikator dan 

target yang ditetapkan dalam RPJMN II, serta menetapkan indikator kinerja bersama 
mitra kerja;   

d. Melakukan pertemuan tiga bulanan dengan mitra kerja; 
e. Melakukan FGD (focussed group discussion) di daerah terkait FKDM (Forum 

Kewaspadaan Dini Masyarakat) 
f. Menyusun database perkembangan pelaksanaan program/kegiatan RKP 2012; 
g. Menyusun laporan pengendalian akan pelaksanaan program/kegiatan. 

 Kegiatan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan RKP 2012 Bidang Politik 
dan Komunikasi ini difokuskan terhadap pelaksanaan program-program pokok atau 
utama dan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terdapat dalam catatan kaki pagu 
indikatif RKP 2012. Program dan Kegiatan prioritas yang dipantau adalah yang 
pendanaan dan anggarannya disediakan melalui Instansi atau Kementerian atau Lembaga 
Mitra Kerja Direktorat Politik dan Komunikasi, yaitu Kementerian Koordinator Bidang 
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Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Ditjen Kesatuan Bangsa-
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT). 

 
D.   KELUARAN 

Tersusunnya laporan monitoring pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 
Bidang Politik dan Komunikasi yang tertuang dalam RKP 2010, yang berisi : 
a. Perkembangan capaian pelaksanaan program/kegiatan RKP tahun 2010 termasuk 

database-nya.  
b. Identifikasi permasalahan/kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada setiap 

periode/triwulanan. 
c. Saran tindak lanjut (solusi) untuk mendorong pencapaian kinerja yang diharapkan. 

 
E.  METODOLOGI 

Kegiatan pengendalian  dilakukan melalui metode sebagai berikut : 
1. Studi dokumen untuk pendalaman dan inventarisasi program/kegiatan RKP 2012 dan 

pendalaman dokumen RKA-KL mitra kerja termasuk rencana kerjanya; 
2. Pengumpulan data dan informasi perkembangan capaian program/kegiatan RKP 

2012 yang dilaksanakan mitra kerja menggunakan Instrumen kegiatan pengendalian  
RPJMN II Bidang Politik dan Komunikasi; 

3. Diskusi mendalam dengan mitra kerja pelaksana program/kegiatan RKP 2012; 
4. Melakukan kunjungan dan wawancara dengan penerima manfaat di beberapa daerah 

tertentu untuk memastikan pencapaian target yang telah ditentukan; 
5. Komparasi pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan bidang terhadap Matriks 2.2 

A dan 2.2 B RKP 2012 berdasarkan definisi operasional dan instrumen kegiatan 
pengendalian  yang telah ditetapkan.  

Deskripsi analitis dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang 
didasarkan pada indikator dan target yang ditetapkan dalam RPJMN II, baik 
masukan/input, proses, dan/atau keluaran/output dari setiap program/kegiatan prioritas 
secara periodik/triwulanan. Dengan pengendalian  berdasarkan indikator kinerja tersebut 
dapat diketahui permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan, serta dapat 
ditentukan rencana tindak lanjut (solusi) untuk mendorong pencapaian kinerja  yang 
diharapkan. 

Dalam melaksanaan kegiatan pengendalian, instansi mitra kerja terkait adalah 
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam); 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo); Kementerian Luar Negeri 
(Kemlu), Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri 
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(Ditjen Kesbangpol, Kemdagri); Komisi Pemilihan Umum (KPU); Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu); dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 
 
F. FOKUS PRIORITAS PENGENDALIAN 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang memuat 
langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia 2014 yaitu 
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN 
BERKEADILAN. Sesuai dengan visi tersebut dan menanggapi situasi kekinian, maka 
tema RKP 2012 adalah PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT.  

Berdasarkan pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2010, perkiraan 
pencapaian pembangunan tahun 2011, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi 
pada tahun 2012, masih diperlukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai sasaran 
RPJMN 2010-2014. Di lihat dari peraturan-perundangan, RKP tahun 2012 merupakan 
pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, di 
mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan Pemerintah. Di samping itu, RKP 2012 juga merupakan pedoman 
pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha 
dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Masih mengutip Buku I Bab 2 RKP 2012, sebagai penjabaran RPJMN 2010-
2014, RKP 2012 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk 
didalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk 
menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai 
hasil pembangunan selama ini. Salah satu Prioritas Nasional Lainnya adalah Prioritas 
Nasional Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Adapun sasaran prioritas 
lainnya ini adalah : a) Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini 
ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi, 
b) Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. 
Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan 
alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya, c) Meningkatnya 
peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia, 
d) Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang. 
Sedangkan Arah kebijakan Prioritas lainnya bidang Politik, Hukum dan Keamanan 
adalah: a) Menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penangggulangan 
tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak 
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terorisme, b) Melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilai-nilai demokrasi 
dan kebangsaan kepada masyarakat luas, c) Melanjutkan upaya pendayagunaan industri 
pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta 
road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya, d) 
Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia 
melalui peningkatan kerja sama multilateral di bidang kejahatan lintas negara dan 
terorisme, e) Peningkatan koordinasi penanganan perkara Tipikor dan upaya 
penyelamatan aset hasil Tipikor diantara penegak hokum, f) Peningkatan Penghormatan, 
Perlindungan dan Pemenuhan HAM. 

Kondisi umum yang terjadi sampai dengan 2012 di Bidang Politik, hukum dan 
Keamanan. Dari sisi Keamanan, penanganan tindakan terorisme yang dilakukan oleh 
pemerintah menunjukkan hasil yang semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan 
keberhasilan Polri dalam mengungkap 35 perkara tindak pidana terorisme pada tahun 
2010, sementara pada tahun 2009 hanya 10 perkara. Pada awal 9 Maret 2010, Polri 
berhasil menewaskan tokoh penting terorisme internasional. Hasil ini memberikan 
harapan semakin kondusifnya keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme. Hasil lain 
adalah: penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan 
berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten, Menteng dan 
Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan 
tokoh teroris di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-
kelompok teror di Indonesia. Untuk melembagakan penanganan penanggulangan 
terorisme telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Peraturan 
Presiden Nomor 46 tahun 2010. Dalam penanganan kejahatan lintas negara di tingkat 
internasional terutama terkait dengan isu terorisme, Indonesia mengembangkan 
kegiatan dialog lintas agama sebagai upaya pro aktif dalam mengedepankan sikap 
toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban.  

Di bidang politik, tantangan utama yang dihadapi di tahun 2012 adalah 
membentuk KPU yang kredibel, independen, serta tidak menjadi lembaga yang partisan. 
Di samping itu tantangan utama lainnya adalah penyelenggaraan pemilu kepala daerah 
yang lebih baik dan demokratis. Untuk itu diharapkan revisi perundang-undangan lain 
bidang politik diharapkan dapat selesai dan ditetapkan pada 2012. Selanjutnya di bidang 
keamanan, akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan 
terorisme di Indonesia diantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang 
lemah, sehingga sangat mudah diarahkan dan direkrut menjadi anggota jaringan. Salah 
satu tantangan utama yang dihadapi dalam penuntasan masalah terorisme adalah 
bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat memahami bahwa 
terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat dibutuhkan peran aktif 
masyarakat. Tantangan lainnya adalah meyakinkan dan mengoptimalkan peran seluruh 
komponen masyarakat dan negara bahwa terorisme adalah musuh yang harus dihadapi 
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bersama-sama, serta perlu ditangani secara terkoordinasi, terintegrasi dan komprehensif. 
Tantangan lain adalah mewaspadai ancaman nyata dari persoalan imigran gelap, 
penyelundupan manusia, kejahatan lintas negara dan terorisme. 

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam 
RPJMN 2010-2014, maka sasaran pembangunan tahun 2012 akan dikelompokkan ke 
dalam tiga bagian yakni: (1) sasaran pembangunan kesejahteraan, (2) sasaran perkuatan 
pembangunan demokrasi, dan (3) sasaran penegakan hukum. Adapun sasaran perkuatan 
pembangunan demokrasi adalah :  

No. Pembangunan Sasaran 
SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI 

1 Meningkatnya 
kualitas 
demokrasi 
Indonesia  

Pada tahun 2012 Indeks Demokrasi Indonesia berkisar 68-
70 dengan rincian:  
- Indeks kebebasan sipil pada kisaran 88,0 – 90,0 
- Indeks pada aspek hak-hak politik diharap-kan berada 

pada kisaran 55,0 - 57,0 
- Indeks pada aspek institusi demokrasi diharapkan 

berada pada kisaran 64,0 - 66,0 

Berdasarkan matriks prioritas RKP 2012, khususnya Prioritas Nasional Lainnya Bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan; berikut ini adalah substansi inti/kegiatan prioritas yang 
menjadi tanggung jawab Mitra Kerja Ditpolkom: 

NO 
SUBSTANSI INTI/ 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2012 

PAGU 
TAHUN 

2012 
(MILYAR 
RUPIAH) 

INSTAN
SI 

PELAK
SANA 

X PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

X.1 Pengembangan 
nilai-nilai 
kebangsaan  

Terlaksananya 
penyusunan 
kebijakan, dukungan 
dan fasilitasi 
pengembangan 
nilai-nilai 
kebangsaan  

Jumlah modul pengembangan nilai 
kebangsaan  

1 Modul 
wawasan 
Kebangsaa
n 

9,1 Kemen 
dagri 

Jumlah penguatan forum dialog dan 
sosialisasi pengembangan nilai 
kebangsaan untuk pemuda, 
perempuan, aparatur pemerintah 

20 kali   

XI PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 
XI.1 Koordinasi 

penanganan 
kejahatan 
transnasional dan 
terorisme  

Terselenggaranya 
Koordinasi 
Kebijakan 
Penanganan 
Kejahatan 
Transnasional dan 
Terorisme  

Jumlah Rakor Urusan Kejahatan 
Transnasional dan Terorisme 

12 kali 2,312 Kemenko 
Polhuka
m Jumlah Pemantauan dan Evaluasi 4 kali 

Jumlah Rakor Urusan Terorisme 
Bersama dengan BNPT 

12 kali 

XI.2 Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) 

Terlaksananya 
pencegahan dan 
penanggulangan 
terorisme 

Jumlah Pemantauan dan 
Pendeteksian Potensi Tindak 
Terorisme, Pencegahan, 
Penanggul;angan Terorisme dan 
Radikalisasi 

12 kali 126,882 

XI.2 Koordinasi 
Wawasan 
Kebangsaan  

Terselenggaranya 
koordinasi 

Jumlah Rakor Wawasan 
Kebangsaan 

12 kali 0,627 

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi 4 kali 

XII PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL 
XII.1 Kerjasama 

Multilateral terkait 
Isu Keamanan 
Internasional, 
Senjata Pemusnah 
Massal dan Senjata 

Terlaksananya 
partisipasi Indonesia 
dalam Forum Kerja 
Sama Multilateral  

Jumlah prakarsa Indonesia untuk 
mendorong reformasi Dewan 
Keamanan PBB 

4 kali 
prakarsa 

9,422 Kemenlu 

Jumlah Koordinasi Teknis 25 kali   

Jumlah Posisi Pemri yang 
disampaikan dalam Sidang 

14 posisi   
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NO 
SUBSTANSI INTI/ 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2012 

PAGU 
TAHUN 

2012 
(MILYAR 
RUPIAH) 

INSTAN
SI 

PELAK
SANA 

Konvensional, 
Penanggulangan 
Kejahatan Lintas 
Negara dan 
Terorisme 

Internasional  

Jumlah Partisipasi Indonesia pada 
Sidang Internasional yang dihadiri 

7 kali   

 
Dalam Bidang Politik, pada tahun 2012 sasaran pembangunan yang akan dicapai 
adalah: 1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi; 2) 
Meningkatnya iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan 
hak-hak politik rakyat; 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran dan 
pemanfaatan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. 
Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, 
prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi yang dilakukan melalui strategi: 
(1) peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) peningkatan iklim kondusif bagi 
berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat; serta (3) peningkatan peran 
informasi dan komunikasi.  
Berdasarkan strategi tersebut, untuk mencapai sasaran pada tahun 2012, arah kebijakan 
adalah sebagai berikut:  
a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara 

melalui fokus pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: 
i. Fasilitasi penuntasan dan penyelesaian inisiatif DPR atas perubahan UU Nomor 

10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; perubahan atas 
UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; serta perubahan 
atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden. Seharusnya paket perundang-undangan politik sudah dapat diselesaikan 
pada tahun 2011, sehingga memberi ruang yang cukup bagi pelaksanaan 
pentahapan pemilu secara tuntas.  

ii. Fasilitasi penyusunan draf RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.  
iii. Penguatan koordinasi lembaga negara dalam upaya pencegahan, penanggulangan 

dan pemberantasan tindak pidana terorisme.  
iv. Fasilitasi penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah tahun 2012, 

dengan mengantisipasi yang lebih baik atas keputusan Mahkamah Konstitusi 
yang terkait pemilukada.  

v. Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu nasional dan pemilu kepala 
daerah, terutama mempersiapkan secara lebih baik daftar pemilih tetap dan 
pelaksanaan pengawasan secara berkualitas dan efektif.  

vi. Penguatan dialog dengan organisasi masyarakat sipil dan penyiapan pembentukan 
democracy facility untuk mendukung keberlanjutan OMS.  

vii. Pelaksanaan fasilitasi penguatan organisasi masyarakat sipil dan partai politik 
dalam proses pengambilan keputusan.  
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viii. Perbaikan mekanisme perumusan kebijakan pemerintah yang partisipatif dan 
efektif.  

b. Menjaga dan menciptakan iklim politik yang dapat menjamin kebebasan sipil dan 
penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, serta berkembangnya demokrasi 
secara berkelanjutan, melalui fokus pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:  
i. Melanjutkan pelaksanaan pendidikan pemilih, pendidikan kebangsaan dan cinta 

tanah air, serta pendidikan kewarganegaraan berdasarkan empat pilar bangsa dan 
sensitif gender.  

ii. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas kemampuan perempuan dalam 
lembaga perwakilan yang sensitif gender.  

iii. Pemantapan disain dan konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk 
mendukung pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan.  

iv. Pemantapan kerjasama dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan 
terorisme dengan OMS, termasuk ormas keagamaan.  

v. Penguatan efektifitas forum dialog masyarakat dalam mendukung proses 
demokratisasi dan penyelesaian konflik.  

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan informasi publik 
yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, melalui:  
i. Percepatan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dan PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

ii. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah bidang informasi dan komunikasi 
yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah.  

iii. Peningkatan kualitas isi informasi publik, pengefektifan strategi penyebaran 
informasi publik, dan peningkatan penyebaran informasi publik yang mudah 
diakses masyarakat luas.  

iv. Peningkatan kualitas dan efektifitas media center terutama di daerah pasca 
konflik, perbatasan/terluar dan daerah/pulau terpencil.  

v. Peningkatan peran dan revitalisasi media tradisional dan peningkatan kapasitas 
media komunitas dalam penyebaran informasi publik. 

Sedangkan Strategi Pembangunan bidang Hubungan Luar Negeri adalah (a) peningkatan 
peran Indonesia di ASEAN dan dorongan bagi perwujudan komunitas ASEAN; (b) 
Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia; 
(c) Peningkatan diplomasi perbatasan; (d) Peningkatan peran Indonesia dalam pemajuan 
demokrasi dan isu HAM, dan lingkungan; (e) Peningkatan diplomasi ekonomi dan 
fasilitasi perluasan pasar non tradisional; (f) Perlindungan terhadap WNI dan BHI; (g) 
peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan. Adapun arah kebijakan 
yang ditempuh adalah sebagai berikut:  
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a. Meningkatkan pemahaman publik tentang pemanfaatan konektivitas ASEAN untuk 
mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, serta meningkatkan peran Indonesia dalam 
menjaga stabilitas kawasan ASEAN. 

b. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian 
dunia, serta menjaga konsistensi sikap Indonesia dalam mendorong reformasi DK 
PBB;  

c. Meningkatkan diplomasi perbatasan dan menindaklanjuti hasil-hasil perundingan 
perbatasan, dan melakukan koordinasi untuk mendorong penyelesaian ocean policy. 

d. Meningkatkan diplomasi terkait perjanjian ketenagakerjaan, dan pemberian fasilitasi 
penampungan, pemulangan, dan bantuan hukum bagi WNI/BHI di luar negeri, serta 
penguatan citizen service;  

e. Meningkatkan peran Indonesia melalui pemajuan demokrasi dengan penyelenggaraan 
Bali Democracy Forum, memperkuat dialog di tingkat internasional dalam 
pembahasan isu HAM, mendorong pelaksanaan komitmen di tingkat domestik dan 
internasional terkait climate change, serta mempercepat terbentuknya rezim 
internasional yang dapat memberikan perlindungan kekayaan budaya Indonesia.  

f. Meningkatkan upaya fasilitasi perluasan pasar non tradisional termasuk upaya 
promosi khusunya di kawasan Asia Selatan, Afrika, Eropa Tengah dan Timur, serta 
menindaklanjuti berbagai kemitraan/kerjasama yang telah disepakati dengan berbagai 
negara.  

g. Meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi ekonomi melalui forum regional dan 
multilateral seperti WTO, APEC, G-20, G-33, dan forum IOR-ARC;  

h. Melaksanakan Grand Design KSS dan mendorong adanya entitas yang mengelola 
Kerja sama Selatan-Selatan (KSS).  
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BAB II 
METODOLOGI 

 
 

A. Metode Pemantauan 
Dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan RKP 2012 Bidang Politik dan 

Komunikasi ini, metode yang dilakukan adalah dengan melalui: 
1. Pendalaman dokumen perencanaan RKP Tahun 2012 dan RPJMN Tahap II periode 

tahun 2010-2014  
2. Pendalaman dokumen RKA-KL Tahun 2012 mitra kerja Direktorat Politik dan 

Komunikasi (Kemenkopolhukam, Kemendagri-Ditjen Kesbangpol, Kemenlu, 
Kemenkominfo, KPU, Bawaslu dan BNPT) 

3. Pendalaman terhadap Rencana Kerja K/L tahun 2012 Mitra Kerja Direktorat Politik 
dan Komunikasi Bappenas 

4. Pertemuan Triwulanan dan diskusi mendalam dengan mitra kerja 
5. Pelaksanaan FGD (focussed group discussion) di daerah terkait FKDM (Forum 

Kewaspadaan Dini Masyarakat) 
6. Melakukan wawancara dengan penerima manfaat. 

 
B. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data 

Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam kegiatan pengendalian ini 
yang  terutama adalah dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yaitu :  

1. RPJMN periode 2010 – 2014 dan RKP Tahun 2012 
2. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2012 dari Mitra Kerja K/L sesuai 

format dari Ditpolkom, Bappenas 
3. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai PP 39/ 2006 oleh Mitra Kerja K/L  
4. Lapran pelaksanaan FGD (focussed group discussion) di daerah terkait FKDM 

(Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) 
5. Dokumen Renja, RKA-KL dan DIPA mitra kerja Tahun 2012 

Disamping itu digunakan juga sumber data primer yang diperoleh dari diskusi 
langsung dengan Mitra Kerja Direktorat Politik dan Komunikasi. Mitra kerja yang 
menjadi sumber data dalam kegiatan ini adalah :  

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko 
Polhukam) 

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 
3. Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kesbangpol, 

Kemendagri) 
4. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
6. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) 
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
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           Dalam kegiatan pengendalian ini, pengumpulan data dan informasi dilakukan 
secara berkala setiap tiga bulan/triwulan dan diperdalam melalui komunikasi intensif 
serta diskusi dan pertemuan rutin dengan mitra kerja serta unit kerja terkait di Bappenas. 
 

C. Metode Analisis 
  Deskripsi analitis dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada 
indikator kinerja  masukan, proses, dan keluaran setiap kegiatan prioritas secara periodik. 
Tentunya dengan pengendalian berdasarkan indikator kinerja tersebut dapat diketahui 
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, serta dapat ditentukan rencana tindak lanjut 
(solusi) untuk mendorong pencapaian kinerja yang diharapkan. 

Dalam melaksanaan pengendalian, instansi mitra kerja terkait adalah 
Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen 
Kesbangpol & Ditjen Otda), Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan BNPT. 

Metode analisis ini dilakukan secara kualitatif terhadap data dan informasi yang 
diperoleh dengan cara : (1) mencermati konsistensi penjabaran program RPJMN 2010 – 
2014 dan kegiatan prioritas RKP 2012 ke dalam RKA-KL 2012; (2) melakukan 
koordinasi dan diskusi mendalam dengan mitra kerja setiap 3 bulan (setiap akhir 
Triwulan/Triwulanan); dan (3) mencermati laporan triwulanan kementerian/lembaga; 
serta (4) melakukan konfirmasi kepada mitra kerja atas informasi-informasi yang 
diperoleh.  

Hasil diskusi, pengamatan dan laporan tersebut kemudian dideskripsikan dengan 
menganalisis pencapaian atau kinerja indikator masukan, proses, dan keluaran dari setiap 
kegiatan prioritas secara periodik, serta mengidentifikasi permasalahan dalam 
pelaksanaan kegiatan, dan menentukan rencana tindak lanjut (solusi) untuk mendorong 
pencapaian kinerja yang diharapkan. 
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BAB III 
RENCANA KERJA, STRUKTUR ORGANISASI, JADUAL,  

DAN PENUGASAN PERSONEL 

 

A. Rencana Kerja 

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik dan 

Komuniksai Tahun 2012 ini disusun dan dikoordinasikan oleh Direktorat Politik dan 

Komunikasi yang mencakup pelaksanaan pemantauan sampai dengan penyusunan 

laporan pemantauannya. Kegiatan ini dilakukan selama 12 (dua belas) bulan yaitu mulai 

bulan Januari sampai dengan Desember 2012.  Kegiatan pemantauan ini dilakukan 

secara swakelola dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Tahun 2012. 

Pelaksanaan pengendalian ini dilakukan, khususnya terhadap program utama dan 

kegiatan prioritas RKP Tahun 2012 bidang Politik dan Komunikasi sebagimana 

tercantum dalam Matriks Bab 5 RKP 2012 yaitu Matriks Program Pembangunan Tahun 

2012 untuk Priporitas Bidang Politik Dalam Negeri dan Politik Luar Negeri, yang 

disusun dan dikoordinasikan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi. 

 

B. Struktur Organisasi atau Tim Pelaksana 

Kegiatan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang 

Politik dan Komunikasi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan yaitu mitra kerja Direktorat Politik dan Komunikasi dan unit kerja terkait di 

Bappenas. Untuk itu dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan 

Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi Tahun 2012 dengan Keputusan Deputi 

Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Nomor : 18/D.II/03/2012 tentang 

Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang 

Politik dan Komunikasi Tahun 2012.  

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas tersebut, Tim 

Pengendalian yang terdiri dari penanggungjawab (Deputi Bidang Polhukhankam), tim 

pelaksana (diketuai oleh Direktur Politik dan Komunikasi) dan melibatkan MitraKerja 

K/L dan Staf Ditpolkom, serta tim pendukung (terdiri dari staf Ditpolkom) mempunyai 

tugas mengendalikan pelaksanaan program utama dan kegiatan prioritas RKP Tahun 

2012 sesuai indikator yang ditetapkan, dengan cara: 
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1. Menyusun format pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2012 Bidang Politik dan Komunikasi, serta menetapkan indikator kinerjanya yang 

disepakati bersama Mitra Kerja; 

2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi pelaksanaan program 

RKP 2012; 

3. Melakukan pertemuan dengan mitra kerja dalam rangka menghimpun dan 

mengklarifikasi data dan informasi pelaksanaan program RKP 2012; 

4. Melakukan FGD (Focussed Group Discussion) di 3 daerah untuk mengetahui 

pelaksanaan kegiatan terkait FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) 

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan kepada Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang akan digunakan sebagai 

bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Politik dan 

Komunikasi.  

 

C. Jadual Pelaksanaan  

Kegiatan pengendalia pelaksanaan program/kegiatan RKP 2012 ini dilaksanakan 

sejak dimulainya tahun anggaran 2012 yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2012. 

Kegiatan diawali dengan persiapan yang lebih bersifat teknis administratif dan 

koordinatif serta penyempurnaan kerangka acuan kerja. Pertemuan koordinasi dengan 

mitra kerja dilakukan setiap 3 (tiga) bulan/Triwulanan untuk mendiskusikan 

perkembangan pelaksanaan program/kegiatan RKP 2012 berdasarkan data dan informasi 

yang diperoleh. Pertemuan tersebut dilakukan setiap minggu pertama atau kedua setelah 

berakhirnya Triwulan sebelumnya. Namun demikian komunikasi dan diskusi informal 

juga terus dilakukan, terutama dalam proses penyusunan laporan. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengkonfirmasikan sekaligus klarifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan 

pembahasan lebih mendalam.  

Adapun Jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian RKP 2012 Bidang Politik dan 

Komunikasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Jadual Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan RKP 2012 Bidang Politik dan Komunikasi 

 
No. 

 
Kegiatan 

B u  l a n 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 

1 Penyempurnaan KAK             

2 Pemetaan Program & 
Indikator  

            

3 Pertemuan dengan Mitra             
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No. 

 
Kegiatan 

B u  l a n 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 

Kerja 

4 Pengumpulan data & 
informasi 

            

5 Olah dan analisis data              
6 FGD di daerah             
7 Laporan Akhir: hasil 

analisis Laporan Pelaksa-
naan sampai Triwulan IV   
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BAB IV 
HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN  

PROGRAM PRIORITAS RKP 2012 BIDANG POLITIK DAN KOMUNIKASI 
 

 

A. Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan pengendalian pelaksanaan program pembangunan Bidang Politik dan 

Komunikasi tahun 2012, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah  

dimaksudkan untuk: (1) memantau perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan 

dalam rangka menjamin konsistensi antara pelaksanaan pembangunan Bidang Politik dan 

Komunikasi dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKP 2010, khususnya 

pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan prioritas; (2) memantau kemajuan yang telah 

dicapai, sekaligus mendeteksi kelemahan-kelemahan atau kelambatan dan kendala 

pelaksanaan program/ kegiatan prioritas RKP 2012 (teknis, adminstrasi dan substansif) 

yang dilaksanakan oleh mitra kerja Ditpolkom dan dicari jalan keluarnya (solusi) 

penyelesaiannnya; (3) mengupayakan penyempurnan pelaksanaan rencana pembangunan 

dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dimasa yang akan datang, serta 

sebagai pertimbangan/ bahan masukan dalam perencanaan tahun berikutnya. 

Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan prioritas RKP 

2012 khususnya untuk Bidang Politik dan Komunikasi oleh Mitra Kerja Ditpolkom ini 

diawali dengan melakukan identifikasi Program Pembangunan sesuai Prioritas RKP 

2012. Untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan program/kegiatan prioritas 

yang dilakukan mitra kerja tersebut, Ditpolkom melakukan pertemuan koordinasi dengan 

semua mitra kerja, yaitu Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemkominfo), Ditjen 

Kesbangpol – Kemdagri, KPU, Bawaslu dan BNPT.  

Di dalam RKP 2012, Mitra kerja Ditpolkom yang melakukan kegiatan-kegiatan 

Prioitas Nasional Lainnya Bidang Polhukhankam adalah Kemdagri, KemkoPolhukam, 

BNPT dan Kemlu. Terkait Prioritas Bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RKP 

2010, Ditpolkom juga melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pada Matriks 

Bab VI RKP 2012 sebagai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Bidang Politik dan 

Komunikasi untuk 2012.  

Pertemuan untuk pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP 2012 

Bidang Politik dan Komunikasi dengan Mitra Kerja Ditpolkom dilakukan 3 (tiga) bulan 

sekali atau triwulanan selama satu tahun terhitung mulai dari bulan Januari sampai 

dengan Desember 2012, dan disepakati untuk dilakukan setiap 1 (satu) atau selambatnya 
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2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan sebelumnya. Pertemuan untuk pengendalian 

pelaksanaan program dan kegiatan triwulan (TW) I yaitu periode Januari sampai dengan 

Maret dilakukan pada pertengahan bulan April; pertemuan untuk pembahasan 

pelaksanaan TW II yaitu periode April – Juni dilakukan pada pertengahan Juli; 

pertemuan untuk TW III (periode Juli-September) dilaksanakan di bulan Oktober dan 

untuk pembahasan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama bulan Oktober – Desember 

(TW IV), pertemuan pemantauan dilakukan di akhir bulan Desembber 2012.  

Disamping pertemuan yang dilakukan secara periodik triwulanan, Ditpolkom 

juga melakukan pertemuan awal, pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan 

koordinasi dengan Mitra Kerja,  dan untuk menyepakati komponen dan indikator yang 

harus dilaporkan dalam pengendalian pelaksanaan program/kegiatan prioritas 

pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi sesuai RKP tahun 2012. Dalam pertemuan 

ini dilakukan inventarisasi dengan menggunakan Matriks Pengendalian Pelaksanaan 

Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2012 secara triwulanan oleh masing-masing mitra 

kerja, yang merinci program dan kegiatan-kegiatan prioritas beserta indikator capaian 

yang dilaksanakan sesuai RKP 2012 lengkap dengan uraian status pelaksanaan 

kegiatannya untuk masing-masing Mitra. Disamping itu, sebagai bahan pemantauan, 

mitra kerja juga menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pencapaian 

program/kegiatan termasuk penyerapan anggarannya sesuai Form C PP 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

Kinerja dari setiap kegiatan dan juga dideskripsikan secara rinci sehingga dapat diketahui 

capaiannya setiap akhir triwulan. Dengan demikian diharapkan bahwa dari matriks 

tersebut dapat diidentifikasi kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi 

setiap triwulannya, yang menyebabkan terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan RKP 2012 tersebut. Kendala-kendala yang teridentifikasi adalah bukan hanya 

kendala administrasinya saja, tetapi juga kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Sehingga untuk selanjutnya dapat diketahui juga permasalahan yang perlu 

ditindaklanjuti, dan ke depan dapat ditentukan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan 

untuk mempercepat pencapaian rencana kegiatan yang diharapkan. 

Pada tahun 2012 ini, pertemuan dengan Mitra Kerja Ditpolkom dalam rangka 

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan RKP 2012 Bidang Politik dan Komunikasi 

dilaksanakan dengan metode yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yaitu melalui 

pertemuan bilateral. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari pertemuan dan 

pembahasan menjadi lebih mendalam yaitu antara Ditpolkom dengan masing-masing 
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Mitra Kerja KL dijadwalkan berbeda-beda waktunya atau tidak dijadikan dalam satu 

forum. Dalam setiap triwulanan yang dilaksanakan selama empat kali tersebut 

dimaksudkan juga untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

selama periode triwulanannya, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di setiap 

triwulan, bagaimana penyerapan anggaran dalam setiap triwulanan, dan tindak lanjut apa 

yang perlu dilakukan untuk dapat terus melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. Sehingga dari setiap pertemuan tersebut, setiap kendala yang dihadapi 

oleh masing-masing mitra dapat teridentifikasi secara cepat untuk mendapatkan solusi 

penyelesaiannya dan dapat terjaga pelaksanaannya secara terus menerus tetap dalam 

koridor yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam RKP 2012. 

Pada setiap triwulan, masing-masing Mitra Kerja K/L Ditpolkom menyampaikan 

laporan pelaksanaan program dan kegiatan RKP 2012 berdasarkan pada triwulan 

berjalan dengan format berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing KL Mitra 

Kerja. Berikut ini adalah Rekapitulasi Penerimaan Laporan Pelaksanaan RKP 2010 oleh 

Mitra Kerja Direktorat Politik dan Komunikasi berdasarkan hasil pertemuan triwulanan : 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Pelaksanaan RKP 2009 
sesuai Format yang telah disepakati 

No Kementerian/ Lembaga TW I TW II TW III TW IV 
1 Kemlu sudah sudah sudah sudah 
2 Kemdagridagri (Ditjen Kesbangpol) sudah sudah sudah sudah 
3 Kemenko Polhukam sudah sudah sudah sudah 
4 Kemkominfo sudah sudah sudah sudah 
5 KPU sudah sudah sudah sudah 
6 Bawaslu sudah sudah sudah sudah 
7 BNPT sudah sudah sudah sudah 

Pembahasan hasil pengendalian dilakukan berdasarkan program/kegiatan 

prioritas yang dilaksanakan oleh mitra kerja Ditpolkom, sesuai laporan capaian 

pelaksanaan dan hasil diskusi dengan mitra kerja yang bersangkutan yaitu KPU, Kemlu, 

Kemdagri (Ditjen Kesbangpol), KemenkoPolhukam, Bawaslu dan BNPT. Pada bagian 

pertama pembahasan capaian pelaksanaan program/kegiatan akan difokuskan pada 

program/kegiatan yang termasuk dalam Prioritas Nasional Lainnya Bidang Polhukam 

sebagaimana yang tercantum dalam Buku I RKp 2012. Kemudian akan dilanjutkan 

dengan pembahasan capaian pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan pada 

program/kegiatan yang termasuk dalam prioritas bidang politik dan komunikasi yang 

dilaksanakan oleh Mitra Kerja Ditpolkom dengan pemaparan secara berurutan satu 

persatu. Program/kegiatan pada pembahasan bagian ini adalah berdasarkan pada 

program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Matriks Bab V Bidang Politik dan 

Komunikasi Buku RKP 2012. 
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B. Hasil Pemantauan dan Pembahasan 

Laporan ini dimulai dari hasil pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan dan 

program-program yang menjadi Prioritas Nasional di Bidang Politik dan Komunikasi 

(sesuai Buku I RKP 2012) yaitu Program dan Kegiatan pada Prioritas Nasional Lainnya 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja Ditpolkom 

dan kemudian dilengkapi dengan laporan hasil pengendalian dari pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang terdapat dalam Prioritas Bidang (sesuai Buku II RKP 2012) untuk Politik 

dan Komunikasi.  

B.1. Prioritas Lainnya Program Aksi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

Penanggungjawab dari pelaksanaan prioritas nasional lainnya ini adalah Kementerian 
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pada Prioritas ini, terdapat 3 (tiga) 
Program yang dilaksanakan oleh Mita Kerja Ditpolkom yaitu Program Pembinaan 
Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Kemendagri, Program Peningkatan 
Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan oleh KemenkoPolhukam dan Program 
Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral dengan instansi 
pelaksana adalah Kemenlu. 

B.1.1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penanggungjawab dari pelaksanaan program ini adalah Ditjen Kesbangpol, Kemendagri 
yaitu dengan melihat pencapaian substansi inti atau kegiatan prioritas Pengembangan 
Nilai-nilai Kebangsaan dengan sasaran, indikator, target dan pagu anggaran tahun 2012 
sebagaimana tercantum dalam matriks berikut ini: 

NO 
SUBSTANSI INTI/ 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2012 

PAGU 
TAHUN 

2012 
(MILYAR 
RUPIAH) 

INSTAN
SI 

PELAK
SANA 

X PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

X.1 Pengembangan 
nilai-nilai 
kebangsaan  

Terlaksananya 
penyusunan 
kebijakan, dukungan 
dan fasilitasi 
pengembangan 
nilai-nilai 
kebangsaan  

Jumlah modul pengembangan nilai 
kebangsaan  

1 Modul 
wawasan 
Kebangsaa
n 

9,1 Kemen 
dagri 

Jumlah penguatan forum dialog dan 
sosialisasi pengembangan nilai 
kebangsaan untuk pemuda, 
perempuan, aparatur pemerintah 

20 kali   

Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan ini dilaksanakan oleh Direktorat Bina 
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Pencapaian target untuk indikator jumlah modul 
pengembangan nilai kebangsaan yaitu 1 modul wawasan kebangsaan di tahun 2012, 
dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya pun 
tidak terdapat kendala.  

Sedangkan terkait indikator jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi 
pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintahan 
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dapat dilaporkan bahwa selama tahun 2012 telah dilaksanakan 20 forum penguatan 
dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan 
aparatur negara melalui fasilitasi dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela 
negara di beberapa daerah yaitu NTB, Yogyakarta, Riau dan Jakarta. 

Di lihat dari realisasi anggaran, kegiatan prioritas nasional pengembangan nilai-nilai 
kebangsaan untuk kedua indikator dimaksud juga relatif tinggi yaitu 99,7% diakhir 
Desember 2012. Penyerapan pada setiap triwulanan juga terealisasi sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan yaitu misalnya untuk indikator jumlah modul pengembangan nilai 
kebangsaan adalah sebagai berikut: 

 

Realisasi anggaran untuk target capaian kegiatan ini setiap triwulannya terserap dengan 
baik dan secara periodik berjalan dengan lancar sehingga sampai dengan triwulan IV 
target capaian relatif tinggi. 

B.1.2. Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

Berikut ini adalah Substansi Inti dan Kegiatan Prioritas yang termasuk dalam Program 
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang tercantum dalam 
Buku I RKP 2012 : 

NO 
SUBSTANSI INTI/ 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2012 

PAGU 
TAHUN 

2012 
(MILYAR 
RUPIAH) 

INSTAN
SI 

PELAK
SANA 

XI PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 
XI.1 Koordinasi 

penanganan 
kejahatan 
transnasional dan 
terorisme  

Terselenggaranya 
Koordinasi 
Kebijakan 
Penanganan 
Kejahatan 
Transnasional dan 
Terorisme  

Jumlah Rakor Urusan Kejahatan 
Transnasional dan Terorisme 

12 kali 2,312 Kemenko 
Polhuka
m Jumlah Pemantauan dan Evaluasi 4 kali 

Jumlah Rakor Urusan Terorisme 
Bersama dengan BNPT 

12 kali 

XI.2 Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) 

Terlaksananya 
pencegahan dan 
penanggulangan 
terorisme 

Jumlah Pemantauan dan 
Pendeteksian Potensi Tindak 
Terorisme, Pencegahan, 
Penanggul;angan Terorisme dan 
Radikalisasi 

12 kali 126,882 

XI.2 Koordinasi 
Wawasan 
Kebangsaan  

Terselenggaranya 
koordinasi 

Jumlah Rakor Wawasan 
Kebangsaan 

12 kali 0,627 

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi 4 kali 

Jumlah Koordinasi Teknis 25 kali  

Jumlah Posisi Pemri yang 
disampaikan dalam Sidang 
Internasional  

14 posisi  
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NO 
SUBSTANSI INTI/ 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2012 

PAGU 
TAHUN 

2012 
(MILYAR 
RUPIAH) 

INSTAN
SI 

PELAK
SANA 

Jumlah Partisipasi Indonesia pada 
Sidang Internasional yang dihadiri 

7 kali  

Kegiatan Prioritas Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan 
Terorisme 

Berdasarkan pagu definitif tahun anggaran 2012, alokasi anggaran untuk kegiatan ini 
adalah sebesar Rp1.062.168.000,- (satu milyar enam puluh dua juta seratus enam puluh 
delapan ribu rupiah). Sampai dengan akhir Triwulan IV, realisasi anggaran dari kegiatan 
ini sebesar Rp531.486.400,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh 
enam ribu empat ratus rupiah) atau sekitar 50,04% dari total anggaran yang tersedia. 
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran yaitu terselenggaranya 
koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme adalah 5 (lima) 
kali kegiatan perjalanan dinas dan 4 (empat) kali Rapat Koordinasi yang melibatkan 
semua instansi terkait kegiatan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme. 

Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

Pelaksana dan Penannggungjawab dari kegiatan ini adalah Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam upaya pencapaian sasaran yang telah 
ditetapkan dalam RKP 2012 yaitu terlaksananya pencegahan dan penanggulangan 
terorisme, maka BNPT dalam Penanggulan Terorisme Bidang Pencegahan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan, dengan capaian diantaranya adalah:  terpetakannya potensi radikal 
terorisme di 32 Provinsi, tersusunnya SOP Sistem pengamanan dan pencegahan 
terorisme pada bandara, pelabuhan, hotel, mal & Obvit, Training of Trainer (TOT) Anti 
Radikalisme dan Terorisme kepada ormas, ponpes, lembaga pendidikan, dan 
terbentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) daerah pada 11 dari 15 
Provinsi yang  direncanakan; serta Rehabilitasi dan Resosialisasi kepada mantan napi 
teroris.  

Permasalahan yang sering muncul dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan, 
diantaranya adalah adanya Isu radikalisme yang cenderung meningkat dan terlaksananya 
koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan terorisme belum sepenuhnya berjalan 
sebagaimana diharapkan. Sehingga tindak lanjut yang diperlukannya penyiapan Program 
Nasional Kontra Radikal Terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT. 

Di Bidang Penindakandan Pembinaan Kemampuan, capaian yang telah terlaksana 
selama tahun 2012 adalah Operasi penindakan terhadap tersangka teroris dan 
terlaksananya 1 kali latihan bersama dalam  bidang deteksi dan investigasi, dari rencana 
2 kali kegiatan pada tahun 2012. Pada kegiatan ini, kendala yang muncul dalam 
pencapaian target sasaran adalah modus operandi para teroris senantiasa berubah, 
termasuk kaderisasi dan aparat kepolisian sesuai dengan peraturan per-UU-an tidak bisa 
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bertindak sebelum kejadian, atau ditemukan alat bukti yang kuat. Untuk itu, tindak lanjut 
yang dapat dilaksanakan adalah aparat Polri (Densus 88) & BNPT bersinergi erat dengan 
aparat intelijen (koordinator BIN) dan percepatan revisi UU Terorisme. 

Kegiatan Prioritas Koordinasi Wawasan Kebangsaan 

Kegiatan prioritas nasional ini dikoordinasikan pelaksanaannya oleh KemkoPolhukam 
dengan total pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012 sebesar 
Rp1.217.280.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu 
rupiah). Dari total anggaran yang tersedia, hanya berhasil terserap sebesar 
Rp464.819.000,- (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu 
rupiah) atau sebesar 38,18% dari total pagu anggaran yang tersedia. Kegiatan utama 
yang dilaksanakan oleh Asdep Koordinasi Bidang Wawasan Kebangsaan untuk 
pencapaian target sasaran adalah Penyusunan Grand Design Pemantapan Wawasan 
Kebangsaan. Grand Design ini disusun dengan melibatkan semua K/L terkait yang dalam 
kegiatannya terkait dengan wawasan kebangsaan seperti: Kementerian Pendidikan, 
Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Lemhanas, Wantanas dan lain-lain. 

 

B.1.3. Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral 

Koordinator utama pada Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang 
Multilateral ini adalah Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dengan kegiatan prioritas 
yaitu Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah 
Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan 
Terorisme, sebagaimana tercantum dalam Matriks Buku I RKP 2012 berikut ini: 

NO 
SUBSTANSI INTI/ 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2012 

PAGU 
TAHUN 

2012 
(MILYAR 
RUPIAH) 

INSTAN
SI 

PELAK
SANA 

XII PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL 

XII.1 Kerjasama 
Multilateral terkait 
Isu Keamanan 
Internasional, 
Senjata Pemusnah 
Massal dan Senjata 
Konvensional, 
Penanggulangan 
Kejahatan Lintas 
Negara dan 
Terorisme 

Terlaksananya 
partisipasi Indonesia 
dalam Forum Kerja 
Sama Multilateral  

Jumlah prakarsa Indonesia untuk 
mendorong reformasi Dewan 
Keamanan PBB 

4 kali 
prakarsa 

9,422 Kemenlu 

Jumlah Koordinasi Teknis 25 kali   

Jumlah Posisi Pemri yang 
disampaikan dalam Sidang 
Internasional  

14 posisi   

Jumlah Partisipasi Indonesia pada 
Sidang Internasional yang dihadiri 

7 kali   

Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2012, realisasi anggaran dari kegiatan prioritas 
nasional ini adalah sebesar 95% dari total pagu anggaran sebesar Rp5.935.860.000,- 
(lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). 
Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran kegiatan ini adalah 
beberapa kegiatan tidak dapat diselenggarakan sesuai yang direncanakan karena adanya 
kegiatan yang harus diselenggarakan secara mendadak dan di luar perencanaan. 
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B.2. Program/Kegiatan Prioritas Bidang Politik 

B.2.1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan 
Keamanan 

 Selama tahun 2012, Kemkopolhukam disamping melakukan kegiatan yang 
merupakan prioritas nasional juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 
Prioritas Bidang Politik (tercantum dalam Matrik 2.2 Buku II RKP 2012) adalah sebagai 
berikut: 

No 
Prioritas/Fokus 

Prioritas/Kegiatan 
Prioritas 

Indikator Target 
2012 

Pagu 
2012 

Prog
ram   

 FOKUS PRIORITAS        
II PENINGKATAN IKLIM 

KONDUSIF BAGI 
BERKEMBANGNYA 
KEBEBASAN SIPIL DAN 
HAK-HAK POLITIK 
RAKYAT   

1. Indeks Kebebasan Sipil  79    
2. Indeks Hak-Hak Politik  68    
3. Tingkat partisipasi pemilih (pemilu dan 

pemilu kepala daerah) 
-    

2.1  Koordinasi pemantapan 
demokratisasi dan kelembagaan 

1. Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan 
Demokratisasi dan Kelembagaan 

12  Progra
m 
Pening
katan 
Koordi
nasi 
Bidang 
Politik, 
Hukum
, dan 
Keama
nan 
 

2. Jumlah dokumen Indeks Demokrasi Indonesia 1 dok  
3. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4  

2.2 Koordinasi pengelolaan 
pemantapan otonomi khusus 

1. Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus 12  
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4  
3. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Papua  12  
4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik 

di Papua 
4  

2.3 Koordinasi penanganan rawan 
konflik dan kontijensi  

1. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik 
dan Kontijensi 

12  

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4  
3. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Aceh  12  
4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik 

di NAD   
4  

5. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng 12  
6. Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan 

sosial politik di Sulteng 
4  

2.4 Koordinasi wawasan 
kebangsaaan 

1. Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan 
Kebangsaaan 

12  

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4  
III PENINGKATAN PERAN 

INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 

Prosentase masyarakat pengguna 
sarana/prasarana komunikasi   

70%  

3.9 Koordinasi informasi publik dan 
kehumasan  

1. Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media 
Center dan Kehumasan 

12  

2. . Jumlah Rapat Koordinasi KIP  12  
3. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4  

B Peningkatan Peran Indonesia 
Dalam Menjaga Keamanan 
Nasional dan Menciptakan 
Perdamaian Dunia (*) 

Tingkat keberhasilan rekomendasi/ gagasan 
Pemri yang diterima dalam sidang kerjasama 
terkait penanganan isu-isu multilateral dan 
pemajuan kerjasama multilateral 

70%  

2 Kegiatan Koordinasi Strategi 
Politik Luar Negeri 

1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas 
Strategi Politik Luar Negeri 

12  

2.  Jumlah pemantauan dan evaluasi 4  
3 Kegiatan Koordinasi Hubungan 

Multilateral 
1.  Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas 
hubungan multilateral 

12  

2.  Jumlah pemantauan dan evaluasi 4  
F 
  

Pemantapan Kemitraan 
Strategis di Kawasan Asia 
Pasifik dan Afrika, serta 
Kawasan Amerika dan Eropa 

1.   % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang 
diadopsi   

70%   

2.   Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama 
bilateral di berbagai bidang. 

80%   

11 Kegiatan Koordinasi Kerjasama 
Asia, Pasifik dan Afrika 

1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas 
kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika 

12   

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4   
12 Kegiatan Koordinasi Kerjasama 

Amerika dan Eropa 
1.  Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas 
kerjasama Amerika dan Eropa 

12   

2.  Jumlah pemantauan dan evaluasi 4   
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Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan oleh Kemkopolhukam dapat 
dilaporkan bahwa pada triwulan I (periode Januari – Maret 2012), realisasi anggaran 
yang dicapai Kemkopolhukam relatif kecil yaitu 8,73% dari 22,5% yg ditargetkan. 
Rendahnya realisasi anggaran atas pelaksanaan rencana kegiatan triwulan I yang masih 
dibawah rata-rata standar minimal ini disebabkan, antara lain oleh 1) Rekonsiliasi 
Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 2011 secara teknis  masih bermasalah, 
menyebabkan Uang Persediaan tidak dapat dicairkan tepat waktu; 2) Belum adanya 
keselarasan antara rencana kerja yang dirumuskan dengan implementasi yang 
dilaksanakan oleh unit organisasi; dan 3) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan pada 
bulan Januari-Maret 2012 masih dalam proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Kemenko Polhukam. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan 
KemenkoPolhukam agar target capaian dapat terlaksana di triwulan berikutnya adalah 
perlu ditingkatkan penyelarasan proses perencanaan dan  penganggaran, agar 
pelaksanaan kegiatan dapat tercapai tepat sasaran; diperlukan komitmen bersama tentang 
pentingnya monitoring dan evaluasi unit pelaksana kegiatan, sebagai kewajiban sesuai 
perundang-undangan yang berlaku; unit pelaksana kegiatan perlu segera mengambil 
langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan program dan anggaran sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan, mengingat telah diberlakukannya sistem Reward and 
Punishment Pengganggaran oleh Kementerian Keuangan; unit pelaksana dan pejabat 
pembuat komitmen tetap berpedoman pada Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 
sehingga tercipta tertib administrasi dan tertib akuntansi dalam mendorong terwujudnya 
tata kelola pemerintahan yang baik; inisiatif implementasi sistem Reward dan 
Punishment internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program/Kegiatan oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran; dan perlu dilakukan upaya-upaya  konsolidasi  bagi para Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana kegiatan  oleh SPI  Kemenko Polhukam; serta 
mengurangi frekuensi ditolaknya SPM oleh KPPN dan mengurangi revisi kegiatan, 
kecuali ada kegiatan yang mendesak dan tidak mencapai sasaran. 

Sampai dengan triwulan IV dapat dilaporkan bahwa dalam pelaksanaan 
program/kegiatan pembangunan, KemkoPolhukam tidak mengalami kendala berarti. 
Dari sisi realisasi anggaran juga cukup baik dengan capaian sebesar 84,9%. Berikut ini 
adalah penyerapan anggaran per program di KemkoPolhukam sampai dengan akhir TA 
2012: 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian realisasi anggaran masing-masing program 
selama 2012 relatif bagus yaitu diatas 85%, kecuali Program Peningkatan Koodinasi 
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang pencapaiannya 79,69%. Padahal Program 
ini merupakan Program Core dari Kemenko Polhukam.  

Pada BA KemkoPolhukam terdapat 3 lembaga yang anggarannya dibawah lingkungan 
kantor KemkoPolhukam yaitu Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional. 
Keduanya berada dibawah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Kemenko Polhukam. Sedangkan Bakorkamla mempunyai satu program 
sendiri dibawah BA KemkoPolhukam yaitu Program Peningkatan Koordinasi Keamanan 
dan Keselamatan di Laut. Dalam pelaksanaannya dapat dilaporkan bahwa selama tahun 
2012, Kompolnas melaksanakan tugas sosialisasi di 4 (empat) daerah Papua, Manado, 
NAD, Maluku Utara; dengan atensi yaitu kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan 
mencari dan mengumpulkan keterangan secara langsung sebagai bahan kajian dalam 
menentukan arah kebijakan dalam menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang menyangkut Sarpras, SDM dan Anggaran. Secara keseluruhan 
penyelenggaraan kegiatan Talkshow sebagai bagian dari sosialisasi telah berjalan dengan 
sangat baik dan memuaskan. 

Badan Koordinasi Keamanan Laut selama Tahun 2012 dapat dilaporkan telah menangani 
sejumlah pelanggaran hukum di laut periode Januari sampai dengan Desember 2012 
sebanyak 416 kasus, pelanggaran hukum di laut pada periode Jabuari sampai dengan 
Desember 2012 sebanyak 339 kasus. Dari perbandingan data tersebut dapat diambil 
kesimpulan berupa terjadinya penurunan pelanggaran hukum di laut sebanyak 18,5%. 

 

 B.2.2. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam 
Negeri 

B.2.2.1. Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Prioritas Bidang  

Berikut ini adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Kesbangpol 
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Kemdagri yang termasuk dalam program prioritas bidang politik dan komunikasi 
(tercantum dalam Matrik 2.2 Bidang Politik Bab VI RKP 2012) : 

No. 
Prioritas/ Fokus 

Prioritas/ Kegiatan 
Prioritas 

Indikator Rencana Tahun 
2012 

Progr
am   

  FOKUS PRIORITAS       
I PENINGKATAN 

AKUNTABILITAS 
LEMBAGA DEMOKRASI 

1. Indeks kinerja lembaga demokrasi (melalui Indeks 
Demokrasi Indonesia/IDI) 

68   

2. Tingkat kesehatan masyarakat sipil (melalui Indeks 
Masyarakat Sipil) 

-   

1.1 Fasilitasi ketahanan 
seni, budaya, agama 
dan kemasyarakatan 

1.    Jumlah dokumen Indeks Masyarakat Sipil  - Progra
m 
Pembi
naan 
Kesatu
an 
Bangsa 
dan 
Politik 
  
  
  

2.    Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan 
peningkatan kapasitas  

500 Ormas, LSM dan 
LNL 

3.    Prosentase kemajuan rancangan revisi  UU No. 8 tahun 
1985 tentang Ormas 

100% 

4.     Prosentase kemajuan penyusunan, desiminasi, monitoring 
dan evaluasi rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan 
prosedur penyelenggaraan kebijakan publik bidang ketahanan 
seni, budaya, agama dan kemasyarakatan 

85% 

  5.   Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev  Bidang ketahanan seni, 
budaya, agama dan kemasyarakatan 

55% 

    6.     Tingkat pelayanan Publik termasuk data basenya  65% 
    7.  Prosentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah 

dan pemerintah daerah 
98% 

II PENINGKATAN IKLIM 
KONDUSIF BAGI 
BERKEMBANGNYA 
KEBEBASAN SIPIL DAN 
HAK-HAK POLITIK 
RAKYAT   

1. Indeks Kebebasan Sipil  79   

2. Indeks Hak-Hak Politik  68   
3. Tingkat partisipasi pemilih (pemilu dan pemilu kepala 

daerah) 
-   

2.5 Fasilitasi kewaspadaan 
nasional 

1.      Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik 
sosial 

85% Progra
m 
Pembi
naan 
Kesatu
an 
Bangsa 
dan 
Politik 

    2. Prosentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang 
mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan 
penguatan forum dialog penyelesaian konflik 

65% 

    3.   Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan 
pendidikan dan  pelatihan manajemen konflik dan negosiasi.  

10 

    4.     Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan 
konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan 

·    7 wilayah pasca 
konflik (NAD, 
Kalteng, Sulteng, 
Maluku, Maluku 
Utara, Papua, dan 
NTT) 

  

    ·    16 wilayah rawan 
konflik 

  

    ·    10 wilayah 
potensi konflik 

  

    5.      Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil 
dalam penanganan konflik   

100 kerjasama di 33 
provinsi 

  

    6.    Prosentase Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Desiminasi  
bidang Kewaspadaan Nasional 

77,50%   

    7. Peningkatan layanan administrasi, Lembaga Asing dan orang 
asing 

75%   

2.6 Bina ideologi dan 
wawasan kebangsaan 

1. Prosentase penyelesaian rumusan  rumusan  kebijakan dan 
Desiminasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Indonesia 
yang tepat waktu  

80% Progra
m 
Pembi
naan 
Kesatu
an 
Bangsa 
dan 
Politik 
  

    2. Jumlah Modul Pengembangan Nilai Kebangsaan  1 Modul Wawasan 
Kebangsaan 

      1 modul Pancasila 
sebagai Dasar 

Negara dan Ideologi 
Bangsa 
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No. Prioritas/ Fokus 
Prioritas/ Kegiatan 

 

Indikator Rencana Tahun 
2012 

Progr
am 

      1 Modul Bela 
Negara  

  
  
  
  
  
  

    3. Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi 
pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, 
aparatur pemerintah 

20 

    4. Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran 7 provinsi (tiap 
provinsi 7 orang)  

    5. Tingkat kepuasan layanan ijin penelitian bagi masyarakat 78% 
    6.   Jumlah kerja sama  dengan organisasi kemasyarakatan yang 

mendapatkan peningkatan kapasitas bidang Ideologi dan 
Wawasan Kebangsaan 

134 kerjasama di 33 
provinsi 

    7.   Jumlah provinsi yang  mendapatkan fasilitasi 
pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan 
pusat pendidikan kebangsaan 

33 provinsi 

2.7 Fasilitasi politik dalam 
negeri 

1. Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan 
bidang politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu  

85% Progra
m 
Pembi
naan 
Kesatu
an 
Bangsa 
dan 
Politik 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2. Prosentase pelaksanaan  fasilitasi hubungan kerja antar 
pemerintah dengan lembaga perwakilan  

85% 

    3. jumlah fasilitasi forum komunikasi politik  3 
    4. Jumlah laporan  pemantauan dan pelaporan perkembangan 

politik yang tepat waktu  
27 Provinsi  

    5. Prosentase  kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas 
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 

100% 

    6. Prosentase  kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas 
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan 
DPRD 

100% 

    7. Prosentase  kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas 
UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden 

100% 

    8. Jumlah kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam 
peningkatan partisipasi politik perempuan 

100 

    9.    Jumlah Parpol yang mendapatkan Bantuan Keuangan dan 
laporan pelaksanaan verifikasi, fasilitasi audit, penguatan 
kelembagaan dan evaluasi keuangan Parpol 

9 parpol 

    10.     Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil 
dalam pengembangan politik dalam negeri  

134 

    11.     Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon 
pemilih pemula 

1 modul 

    12.   Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek 
demokrasi  

50   

2.8 Pembinaan dan 
Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi 
  
  

1.Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai 
Pengumpulan Uang atau Barang 

100% Progra
m 
Pembi
naan 
Kesatu
an 
Bangsa 
dan 
Politik 

2. Prosentase kemajuan pengem-bangan  Democracy Trust 
Fund  

50% 

3.  Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik 
untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP 
Insentif Perpajakan 

1 laporan masukan 
hasil uji publik  

Sesuai dengan Rencana Tindak Pembangunan Kementerian/Lembaga Tahun 2012, 
Dirjen Kerbangpol pada Tahun 2012 mempunta 1 (satu) program yaitu Pembinaan 
Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan. Adapun outcome/hasil yang ingin dicapai dari 
program tersebut adalah “Meningkatnya Komitmen dan Dukungan Pemangku 
Kepentingan terhadap berjalannya Proses Demokratisasi dan dalam menjaga Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa”. Untuk mewujudkan itu, tahun 2012 Ditjen Kesbnagpol 
mendapatkan alokasi pagu awal sebesar  Rp188.782.200.000,- (seratus delapan puluh 
delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian 
terdapat tambahan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk 
kegiatan Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu denga total pagu 
menjadi Rp193.782.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan 
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puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Pada Triwulan II terdapat kebijakan efisiensi 
anggaran dari pagu awal Ditjen Kesbangpol sebesar 12,9% atau Rp25.000.000.000,- (dua 
miliar rupiah) menjadi Rp168.782.200.000,-, (seratus enam puluh delapan miliar tujuh 
ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).  

Ditjen Kesbangpol pada tahun 2012 berdasarkan kinerja, dalam hal optimalisasi hasil 
lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan program/kegiatan dengan 
pencapaian target sasaran baik dalam rangka efisiensi dan efektivitas, mendapatkan 
penghargaan (reward) berupa tambahan anggaran pada tahun 2012 sebesar 
Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total pagu anggaran 
Ditjen Kesbangpol menjadi Rp169.607.200.000,- (seratus enam puluh sembilam miliar 
enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Adapun reward tersebut dialokasikan pada 
kegiatan: 1) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan 
bentuk Pelaksanaan FGD dalam rangka Penanganan Keormasan sebesar 
Rp.200.000.000,- dan; 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 
Kesbangpol dengan bentuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Ditjen Kesbangpol sebesar 
Rp.377.145.000,- dan pengadaan kendaraan operasional kantor dengan alokasi sebesar 
Rp.247.855.000,-. 

Perkembangan realisasi keuangan Ditjen Kesbangpol tahun anggaran 2012 sampai 
dengan triwulan IV adalah mencapai Rp162.486.895.989,- (seratus enam puluh dua 
milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu 
sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 95,8% dari pagu anggaran 
Rp169.607.200.000,-. Sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 91,7%. Berikut ini adalah 
realisasi anggaran masing-masing kegiatan di Ditjen Kesbangpol: 

 

Capaian anggaran diatas adalah untuk membiayai pencapaian target sasaran dari 
pelaksanaan masing-masing kegiatan di Direktorat di Ditjen Kesbangpol. Adapun 
capaian kinerja dari masing-masing kegiatan dimaksud adalah:  
1) Kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan capaian kinerja  yaitu: 
─ Permendagri No. 71/2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan 
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─ 3 Modul tentang Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Peningkatan Kesadaran Bela 
Negara, dan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa 

─ 20 Forum/ fasilitasi/ pembinaan/monev/kegiatan bina ideologi dan wawasan 
kebangsaan, berupa fasilitasi forum dialog penguatan pancasila lintas generasi di 3 
provinsi (Sumut, Bali, Sulut); forum dialog wasbang bagi organisasi pers, politik, 
usaha dan aparatur pemda di 5 provinsi (NTB, Kalbar, Makassar, Jateng dan 
Kaltim) dan daerah perbatasan (Taulad, Sanggau dan Nunukan); fasilitasi 
pemasyarakatan Pancasila dengan Perguruan Tibnggi di kampus Sumut, NAD dan 
Malang dan lain-lain 

─ Pelatihan tenaga pelatih pembauran 
─ Pelaksanaan 249 pelayanan SPP bagi masyarakat selama 12 bulan 
─ Sosialisasi pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 15 prov, 

sednagkan 14 prov sudah terbentuk (Jambi, Lampung, NAD, Bali. Gorontalo, 
Sumsel, NTT, Bengkulu, Kab. Bontang, Kab. Sorong, Kab. Kapuas, Kab. 
Bulukumba, Kab. Belu dan Kab. Sukamara) 

─ Jelajah Nusantara dalam rangka peningkatan wasbang dan cinta tanah air di NTT 
─ Pengembangan Pokja Demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan 

di 5 regional di 33 provinsi, dengan capaian 16 provinsi (Bengkulu, Maluku, 
Jambi, Sumsel, Sumbar, Sulut, Babel, Jatim, Kep Riau, Sulteng, NTT, Jateng, 
Kalteng, Kalbar, NAD dan Papua sudah membentuk Pokja IDI (Indeks Demokrasi 
Indonesia 

─ 134 kerjasama program dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan 
kapasitas masyarakat  

2) Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan capaian kinerja yaitu:  
─ Tersusunnya UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), terkait 

permendagri tentang pedoman kepala daerah dalam penanganan konflik dibatalkan 
dan dialihakn menjadi penyusunan modul karena PP turunan dari UU belum 
tersusun, sehingga permendagri direncanakan akan disusan tahun 2013 

─ Permendari tentang pedoman kepala daerah dalam penanganan konflik 
pemerintahan di daerah juga ditangguhkandengan pertimbangan sudah ada aturan 
yang mengatur hal-hal dimaksud 

─ Rakor FKDM di Jakarta, FKDM sudah terbentuk di 33 provinsi dan 261 kab/kota 
─ Rakornas Kominda di Jakarta 
─ Diklat intelijan bagi aparat pusat dan daerah untuk 6 angkatan  
─ 96 kerjasama program dengan ormas/LS/LNL dalam rangka penanganan 

penanganan konflik sosial, pemerintahan dan bina masyarakat perbatasan anatar 
negara serta peningkatan wawasan kebangsaan  

3) Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan 
capaian kinerja:  
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─ Revisi UU No. 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan sedang dalam prosesm 
finalisasi pembahasan antara pemerintah dan DPR 

─ Draft rancangan permendagri tentang pedoman umum mitigasi masalah sosial 
kemasyarakatan dan solidaritas nasional penanggulangan bencana 

─ Revisi permendagri No. 40/2007 tentang pedoman kepala daerah dalam peestarian 
dan pengembangan bahasa negara dan daerah tidak dapat diparaf karena tumpang 
tindih dengan aturan lainnya 

─ Tersusunnya modul pengembangan nilai-nilai budaya 

4) Kegiatan Failitasi Politik dalam Negeri, dengan capaian kinerja yaitu: 
─ Tersusunnya modul tentang etika dan budaya politik 
─ 90 kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan partisipasi 

politik perempuan dan 198 kerjasama dalam rangka pembinaan, pengembangan 
budaya politik di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan kaum marjinal, 
implementasi kebijakan poldagri, pendidikan politik kepemiluan dan peningkatan 
partisipasi politik 

─ Iklan layanan masyarakat dalam bentuk dialog interaktif di TVONE dan METRO 
TV dalam rangka publikasi bst practice dan inovasi praktek demokrasi 

─ Fasilitasi kunjungan kerja anggota MPR, DPR dan DPD di Manado, NTB, Sumut, 
Kalimantan, NTT dan Jateng 

5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan capaian 
kinerja:  
─ Terlaksananya pembangunan Managemen Information System (MIS) bidang 

investasi, fiskal dan moneter; lembaga usaha ekonomi; stabilitas da ketersediaan 
sembako; dan sumber daya alam 

─ 4 modul yaitu tentang peningkatan peran pemda dalam bidang ketahanan ekonomi; 
pembentukan dan pembinaan BPR milik Pemda; pelaporan perkembangan 
investasi kuasa pertambangan; dan modul tentang pelaporan perkembangan 
stabilitas dan ketersediaan sembako 

─ 74 kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas 
masyarakat bidang pengembangan dan pembinaan ketahanan ekonomi di 33 
provinsi  

─ Forum koordinasi pemanfaatn anjungan TMII  
─ Forum penguatan implementasi hutan tanaman rakyat di 4 provinsi 
─ Forum dalam rangka peningkatan investasi, koordinasi dengan instansi pusat dan 

daerah tentang sejauhmana peran investasi dan regulasi dalam rangka penguatan 
ketahanan ekonomi di daerah 

─ Dokumen evaluasi UU No. 9/1961 tentang pengumpulan uang dan barang 

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya,  permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 
2012 antara lain adalah terdapat kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dikembalikan ke 
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kas negara karena ketidaksiapan kapasitas pelaksana dan sumber dana dimana dalam 
proses pencairan didahului dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan; belum adanya keseragaman dalam penyusunan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan ormas/LSM/LNL; 
banyaknya permendagri yang belum mendapatkan paraf koordinasi dari Biro Hukum 
karena tunmpang tindih kewenangan dan substansi dengan unit kerja lain di Kemendagrii 
dan K/L lain; terdapat perubahan otput dari peraturan menjadi Surat Edaran (SE) dan 
modul; dan belum adanya koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 
Kesbangpol seluruh Indonesia sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak efektif. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah perlunya 
penelaahan kembali atau pemberian sanksi kepada ormas/LSM/LNL yang akan 
mendapatkan dan tidak dapat melaksanakan kegiatan guna menghindari pengembalian di 
akhir tahun; perlunya sosialisasi pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL; perlunya harmonisasi dan 
sinkronisasi secara intensif dengan bagian perundang-undangan dan biro hukum dalam 
pengusulan program legislasi Kemendagri; dan perlunya sinkronisasi dan koordinasi 
secara intensif dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah daerah 
sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan efektif. 

B.2.2.2. Pemantauan Pelaksanaan Forum Koewaspadaan Dini Masyarakat 

(FKDM) di Daerah  

Pada tahun 2012, Direktorat Politik dan Komunikasi juga melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan kegiatan terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di  3 (tiga) 
daerah.  

Salah satu program/kegiatan yang dipantau pada tahun 2012 adalah Fasilitasi 
Kewaspadaan Nasional yang memiliki target 60% provinsi/kabupaten/kota yang 
mendapatkan fasilitasi pembentukan dan pelembagaan forum dialog penyelesaian 
konflik. Pemantauan dilakukan melalui pertemuan koordinasi dengan mitra Ditjen 
Kesatuan Bangsa dan Politik-Kementerian Dalam Negeri, dan pemantauan secara 
langsung ke daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan fasilitasi 
pembentukan dan penguatan forum dialog penyelesaian konflik atau dikenal dengan 
istilah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).  

Pemantauan ke daerah dilakukan melalui FGD yang dilaksanakan di  Aceh, Banten dan 
Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas Forum 
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan juga memastikan bahwa forum ini berjalan 
dan dikelola secara baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/ 2006 tentang FKDM. 

Berikut ini adalah persentase terbentuknya FKDM di daerah : 
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Dari grafik diatas diketahui bahwa terdapat beberapa Provinsi yang perlu mendapatkan 
perhatian khusus karena sama sekali belum terbentuk FKDM di wilayahnya, yaitu 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Bali, Sulawesi Tengah, Maluku 
Utara, Papua Barat dan Papua. Sedangkan untuk provinsi-provinsi yang memiliki FKDM 
kabupaten/kota kurang dari 10% perlu didorong agar lebih giat mengarahkan 
Kabupaten/Kota di wilayahnya agar segera membentuk FKDM. Beberapa provinsi 
tersebut adalah Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi 
Utara. 

Berdasarkan hasil pemantauan di tiga provinsi tersebut dapat disampaikan bahwa untuk 
Aceh permasalahannya adalah terkait dengan antara lain: (1) Peran FKDM di daerah 
kurang optimal disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk operasional, kurangnya 
koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan tupoksi FKDM dan kurang 
dikenalnya FKDM di masyarakt luas. Padahal FKDM dapat berfungsi dengan lebih 
optimal apabila melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat luas dalam pemberian 
informasi yang tejadi di sekitar masyarakat itu sendiri; (2) Di tingkat Kab/Kota, 
pembentukan FKDM agak terhambat dikarenakan keterbatsan dana. Dimana pada 
tingkat provinsi melalui APBD sudah ada alokasi dana untuk FKDM meskipun 
besarannya sangat terbatas, sedangkan di tingkat Kab/Kota belum tersedia; (3) 
Pembentukan FKDM dimasukkan dalam konteks Linmas, padahal sebenarnya esensinya 
adalah terkait semua isu yang menonjol di masyarakat. 

Di Banten, permasalahan yang menonjol adalah terkait dengan: (1) belum ada SOP 
terkait mekanisme pelaporan dan format baku dalam pelaporan identifikasi permasalah, 
hal ini salah satunya menyebabkan sering terjadinya kekeliruan dalam penyampaian 
informasi dimana informasi yang disampaikan ditambahi dengan opini pribadi maupun 
golongan; (2) FKDM masih dianggap sebagai intel dan belum dikenal secara baik oleh 
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dinas-dinas terkait yang sebenarnya mempunyai kepentingan atas keberadaan FKDM; 
(3) FKDM belum diposisikan sebagai forum yang dapat menyelesaikan permasalahan di 
masyarakat. FKDM hanya bertugas menjaring informasi. 

Di NTB, isu yang menonjol adalah (1) FKDM dalam melaksanakan kegiatan 
berdasarkan pada interpretasi masing-masing pengurus yang dikhawatirkan hasilnya 
akan menjadi bias. Untuk itu perlu panduan dalam pelaksanaan kegiatan: (2) FKDM 
dalam bekerja berdasarkan pada yang telah diprogramkan oleh Kesbangpol dan tanpa 
adanya keleluasaan untuk mendesain sendiri sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat di 
masing-masing daerah sehingga hasilnya kurang optimal; (3) Perlu adanya forum 
peningkatan kapasitas bagi anggota FKDM. 

Selain itu, berdasarkan pemantauan, upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri adalah memelaksanakan rapat koordinasi 
terkait FKDM di Jakarta yang melibatkan 200 FKDM Provinsi/Kab/Kota; pelaksanaan 
rapat koordinasi Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) dengan melibatkan 400 Ketua 
Kominda Provinsi dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda); dan pelaksanaan 
Forum Komunikasi dan Koordinasi penanganan paham radikal sebanyak 2 (dua) kali 
pertemuan yaitu di Semarang dan Makasar. 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Ditjen Kesbangpol dalam rangka pencapaian 
target indikator dimaksud adalah belum efektifnya koordinasi dan konsolidasi terkait 
pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Kesbangpol seluruh Indonesia sehingga 
pelaksanaan kegiatan menjadi tidak efektif. Untuk itu rencana tindak lanjut yang 
diperlukan bagi pencapaian target RPJMN adalah perlunya sinkronisasi dan koordinasi 
secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah daerah 
sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan efektif. 

Secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa terkait pencapaian indikator prosentase 
provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi 
pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik adalah output mendekati 
target yang ditetapkan atau hampir tercapai yaitu 60% di tahun 2012. Namun, dari sisi 
subtansi menuju ruang pelembagaan dialog di dalam masyarakat, Sistem Kewapadaan 
Dini melalui FKDM ini belum berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, perlu kerja keras 
pelembagaan dialog untuk mencegah dan penanganan konflik.  

Ke depan, langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Ditjen Kesbangpol 
Kemendagri adalah agar meredefinisikan kembali peran FKDM di daerah agar fungsinya 
tidak sekedar menjaring informasi tanpa dibarengi penyelesaian permasalahan yang 
dapat dilakukan oleh masyarakat dalam FKDM tersebut. Kapasitas anggota FKDM perlu 
dilengkapi utamanya dengan strategi komunikasi dan koordinasi, strategi menggali 
informasi, dan strategi penyelesaian masalah. Hal lain, dalam masa awal, pemerintah 
pusat dapat memberikan fasilitasi penguatan FKDM.  
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B.2.3. Komisi Pemilihan Umum 

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU selama tahun 2012 
dan merupakan kegiatan-kegiatan yang termasuk prioritas bidang politik dan komunikasi 
atau tercantum dalam Matriks 2.2 Bab VI RKP 2012 Bidang Politik: 
 

No. 
Prioritas/ Fokus 

Prioritas/ Kegiatan 
Prioritas 

Indikator Rencana 
Tahun 
2012 

Program 
  

  FOKUS PRIORITAS       
I PENINGKATAN 

AKUNTABILITAS LEMBAGA 
DEMOKRASI 

1. Indeks kinerja lembaga demokrasi (melalui Indeks 
Demokrasi Indonesia/IDI) 

68   

2. Tingkat kesehatan masyarakat sipil (melalui Indeks 
Masyarakat Sipil) 

-   

1.2 
  
  
  

Penyiapan penyusunan 
rancangan peraturan KPU, 
advokasi, penyelesaian 
sengketa dan penyuluhan 
peraturan perundang-
undangan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan 
pemilu  

1. Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan  masukan 
rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta 
pemilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, 
dll 

75% Program 
Penguatan 
Kelembaga
an 
Demokrasi 
dan 
Perbaikan 
Proses 
Politik 

2. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi 
penyelenggaraan pemilu 2014  

75% 

3. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan 
pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum  

80% 

4. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi 
dan informasi hukum, peraturan perundangan, dan 
pelaksanaan penyuluhan hukum  

75% 

1.3 Pengelolaan data, 
dokumentasi, pengadaan, 
pendistribusian, dan 
inventarisasi sarana dan pra 
sarana pemilu 

1. Tingkat ketepatan pengelolaan  informasi kebutuhan 
pemilu 

72,50% Program 
Dukungan 
Manajeme
n dan 
Pelaksanaa
n Tugas 
Teknis 
Lainnya 

2. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu  - 
3. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi 

pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu  
95% 

4. Prosentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik 
pemilu  

85% 

5. Tingkat keberhasilan pemeliharaan  sarana dan pra sarana 
pemilu  

72,50% 

1.4 Pelaksanaan manajemen 
perencanaan dan data  

1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan 
RKA K/L  

72,50% Program 
Dukungan 
Manajeme
n dan 
Pelaksanaa
n Tugas 
Teknis 
Lainnya 

2. Prosentase fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga lain  72,50% 
3. Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang 

akuntabel dan tepat waktu  
72,50% 

  4. Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model 
dan pedoman reformas birokrasi dan tata kelola KPU  

100% 
(penerapan)  

    5. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan 
di seluruh wilayah Indonesia  

2 kali    

II PENINGKATAN IKLIM 
KONDUSIF BAGI 
BERKEMBANGNYA 
KEBEBASAN SIPIL DAN 
HAK-HAK POLITIK RAKYAT   

1. Indeks Kebebasan Sipil  79   
2. Indeks Hak-Hak Politik  68   
3. Tingkat partisipasi pemilih (pemilu dan pemilu kepala 

daerah) 
-   

2.9 Pedoman, petunjuk teknis 
dan bimbingan 
teknis/supervisi/publikasi/s
osialisasi penyelenggaraan 
pemilu dan pendidikan 
pemilih 

1. Prosentase pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis 
penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan 
akuntabel 

72,50% Program 
Penguatan 
Kelembaga
an 
Demokrasi 
dan 
Perbaikan 
Proses 
Politik  
  
  
  
  
  

2. Prosentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka 
PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan 
dengan akuntabel dan tepat waktu  

72,50% 

    3.Prosentase  fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu 
kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang 
tepat waktu, sesuai rencana dan efektif  

85% 

    4. Prosentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu 
legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS 
yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif 

85% 

    5. Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan 
pemilih  

90% 
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No. Prioritas/ Fokus 
Prioritas/ Kegiatan 

 

Indikator Rencana 
Tahun 

 

Program 
    6. Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok 

perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia 
5   

  
      7. Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang 

dilaksanakan 
10 media 

massa  

    kerja sama 
dengan 250 

OMS 
    10 kegiatan 

kemasyarakat
an  

    8. Prosentase kemajuan pengembangan media center  72,50% 
    9. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan  10   
    10. Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan 

pendidikan politik  
150   

KPU dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, baik itu adalah prioritas nasional, bidang 
dan KL mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp 1.635.211.541.000,- (satu trilyun 
enam ratus tiga puluh lima milyar dua ratus sebelas juta lima ratus emapat puluh satu 
ribu rupiah) dengan rincian penggunaan yaitu untuk pagu rutin sebesar Rp 
1.135.211.541.000,- (satu trilyun seratus tiga puluh lima milyar dua ratus sebelas juta 
lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pagu tahapan pemilu sebesar 
Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).  

Dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, 4 (empat) kegiatan merupakan 
kegiatan prioritas bidang politik yaitu: 1) Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan 
PKPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan pelaksanaan kegiatan 
tahapan pemilu yang terkait adalah : Verifikasi Parpol Peserta Pemilu; 2). Kegiatan 
Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
dalam revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun 
Pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu yang terkait adalah Pelaksanaan Seleksi Anggota 
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; 3) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan 
dan Data. Pelaksanaan tahapan pemilu yang terkait adalah Pelaksanaan Pemutakhiran 
Data Pemilih; 4) Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian 
dan Inventarsasi Sarana dan Prasarana Pemilu. Pelaksanaan Kegiatan tahapan pemilu 
yang terkait adalah Pelaksanaan Penyusunan Standar Mutu dan Penyusunan Peta 
Distribusi Logistik. 

Untuk anggaran Tahapan Pemilu KPU Tahun 2012 yang juga bersumber dari Bagian 
Anggaran 076 sebesar Rp. 500.000.000.000 telah dialokasikan dalam DIPA KPU, KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan direncanakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut : 

 

No Kegiatan Alokasi Anggaran 

1 Penyusunan Peta Dsitribusi Logistik Rp 5.000.000.000,- 
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2 Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota 
(karena berdasarkan UU No. 15/2011, anggota KPU 
Prov/Kab/Kota tidak dipercepat) 

Rp250.703.710.000,- 

3 Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (menunggu 
revisi UU No. 10/ 2008) Rp224.241.248.000,- 

4 Penyiapan Data Pemilih (menunggu revisi UU No. 
10/2008) Rp20.055.042.000,- 

JUMLAH Rp500.000.000.000,- 
 

Adapun kendala yang dihadapi oleh KPU dalam pelaksanaan program/kegiatan selama 
triwulan I tahun 2012 adalah untuk pentahapan pemilu sebesar Rp.500 milyar masih 
dibintang oleh DPR menunggu Undang-Undang Pemilu, sedangkan untuk kegitan Rutin 
sebesar :  Rp 1.135.211.541.000,  masih dibintang yaitu Rp8 milyar untuk IT di Pusat, 
pakaian Dinas dan Sarana Prasarana menunggu dari Kementrian PAN –RB untuk 
menerbitkan Perpres Pakaian Dinas KPU dan surat persetujuan Clearence. Kendala-
kendala tersebut muncul sebagai akibat dari antara lain karena adanya pergantian 
pimpinan/Komisioner; masih menunggunya pengesahan pengganti Undang-undang No. 
10 tahun 2008, sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan; penyusunan pedoman 
teknis masih belum dapat dilaksanakan; dan koordinasi antar instansi yang umumnya 
masih belum dapat berjalan dengan baik. 

Dari segi realisasi anggaran, dapat dilaporkan bahwa KPU seperti tahun-tahun 
sebelumnya kurang memiliki kemampuan untuk menyerap anggaran sesuai yang telah 
dialokasikan atau relatif rendah tingkat penyerapan anggarannya. Hal ini dapat dilihat 
dari realisasi anggaran sampai dengan triwulan III yaitu sebesar total 32, 2%, dengan 
rincian per kegiatan termasuk kendala yang dihadapi sebagai berikut: 

Kode Kegiatan Penang
gung 

jawab 

Pagu Realis
asi 

(%) 

Kendala yang dihadapi 

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas 
Pengelolaan Administrasi 
Keuangan di ling. SetJen 
KPU 

Biro 
Keuang
an 

Rp. 
24.315.91
5.000 

60,38 Pergantian Kebijakan Mengenai 
Sistem Pelaporan Keuangan di 
KPPN 

3356 Pengelolaan Data 
Dokumentasi Pengadaan 
Pendistribusian dan 
Inventarisasi Sarana dan 
Prasarana Pemilu 

Biro 
Logistik 

RP. 
7.272.918.
000 

33,95 SOP Peta Distribusi Logistik 
Pemilu belum diterbitkan 

3357 Pelaksanaan Manajemen 
Perencanaan dan Data 

Biro 
Perenca
naan 
dan 
Data 

Rp. 
34.188.78
1.000 

19,79 Terbatasnya waktu untuk 
melaksanakan kegiatan  IT 
Pemutakhiran Data  karena 
adanya pemblokiran/bintang oleh 
DPR  

3358 Pembinaan SDM, Pelayanan, 
Administrasi Kepegawaian 

Biro 
Sumber 
Daya 
Manusia 

Rp. 
11.616.95
7.000 

41,66 Seleksi Anggota KPU 
Prov/Kab/Kota masih dalam 
Pemblokiran Bintang  

3359 Pengangkatan Anggota KPU 
Daerah 

Biro 
Sumber 
Daya 
Manusia 

- - Penggunaan Dana PAW Anggota 
KPU Prov/Kab/Kota (masa bakti 
belum berakhir) belum secara 
menyeluruh 

3360 Penyelenggaraan Operasional 
dan Pemeliharaan 

Biro 
Umum 

Rp. 
45.269.25

5,27 Penataan Arsip dilakukan secara 
manual dan Penataan 
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Kode Kegiatan Penang
gung 

jawab 

Pagu Realis
asi 

(%) 

Kendala yang dihadapi 

Perkantoran 0.000 inventarisasi BMN belum 
maksimal dilakukan 

3361 Pemeriksaan di Lingkungan 
SetJen KPU, KPU Prov dan 
Kab/Kota 

Inspekto
rat 

Rp. 
7.500.000.
000 

26,01 Terbatasnya Jumlah Auditor KPU 

3362 Penyelenggaraan Dukungan 
Sarana dan Prasarana 

Biro 
Umum 

- - Pengajuan anggaran 
pembangunan gedung KPU di 
Prov/Kab/Kota baru dibuka 
bintang pada bulan Agustus; 
Adanya keterlambatan clearance 
dari PU, BPKP, Kemenpan dan 
RB yang belum dikeluarkan 
sehingga proses pembangunan 
gedung terlambat; dan 
Terbatasnya jumlah pejabat 
pengadaan di KPU 
Prov/Kab/Kota 

3363 Penyiapan Penyusunan 
Rancangan Peraturan KPU, 
Advokasi, Penyelesaian 
Sengketa dan Penyuluhan 
Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan 
dengan Penyelenggaraan 
Pemilu 

Biro 
Hukum 

Rp. 
41.807.76
7.000 

14,25 Menunggu Revisi PKPU tentang 
Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis 
dan 
Bimtek/Supervisi/Publikasi/S
osialisasi Penyelenggaraan 
Pemilu dan Pendidikan 
Pemilih 

Biro 
Teknis 
dan 
Hupmas 

Rp. 
23.821.93
3.000 

15,25 Anggaran PAW Anggota DPR, 
DPD dan DPRD belum terserap 
mengingat belum terselesainya 
masa purnabakti; Informasi 
Kepemiluan dan Kegiatan KPU  
belum dilakukan secara one gate 

TOTAL 32, 2% 

Dapat dilaporkan juga bahwa sampai dengan akhir Desember 2012, realisasi anggaran 
oleh KPU mencapai 65,88% dan realisasi fisik sebesar 68,39%. Capaian tersebut tidak 
termasuk 5 (lima) KPU Provinsi yaitu KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 
Timur, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Barat yang samapai dengan sekarang belum 
mengirimkan laporan formulir B sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2006 kepada 
KPU Pusat. Sebaran prosentase capaian realisasi anggaran untuk masing-masing 
program KPU adalah sebagimana tabel berikut:  

 

Realisasi anggaran KPU relatif rendah dibandingkan K/L yang lain dikarenakan kendala 
sebagai berikut:  
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1. Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan 
setjen KPI. Kendala yang muncul adalah jarak KPPN dengan satuan kerja di beberapa 
daerah sangat jauh. Tindak lanjut yang diperlukan untuk daerah yang KPPNnya jauh 
dari satker diperlukan KPPN mobile;  

2. Kegiatan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi 
sarana dan prasarana pemilu. Kendala yang muncul adalah belum adanya peraturan 
KPU mengenai pengadaan barang dan pengelolaan logistik pemilu, konsep 
perumusan rencana kerja dan mekanisme kearsipan yang berbasis cloud-computing 
belum selesai dan data peta wilayah distribusi yang berbasis sistem informasi 
geografis di Badan Informasi Geospasial (BIG) masih dalam proses penataan. Tondak 
lanjut yang diperlukan adalah pembuatan peraturan KPU mengenai pengadaan barang 
dan pengelolaan logistik pemilu, menyelesaikan rencana kerja dan mekanisme 
kearsipan yang berbasis cloud-computing dan koordinasi yang intens dengan BIG 
guna dilakukan evaluasi dalam proses penataan peta wilayah distribusi 

3. Kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan dan data. Kendala yang dihadapi 
adalah PKPU tentang pemutakhiran data pemilih masih dalam proses penetapan dan 
mata anggaran yang diblokir baru dibuka pada bulan September sehingga penyerapan 
kurang optimal. Tindak lanjut yang diperlukan adalah melalui konsultasi dengan 
instansi terkait 

4. Kegiatan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian. 
Kendala yang ada adalah adanya efisiensi biaya perjalanan dinas pada kegiatan 
penyelenggaraan pengambilan/pelantikan sumpah/janji pejabat struktus yang 
seharusnya dilaksanakan di KPU provinsi tetapi dilaksanakan di KPU Pusat, kegiatan 
rapat kerja dalam rangka alih satus PNS di lingkungan setjen KPU, set KPU 
prov/kab/kota tidak dapat terlaksana karena adanya putusan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pengembalian sekjen KPU ke instansi induk 
sedangkan dalam rapat kerja alih status tersebut sekjen KPU sebagai pejabat pembina 
kepegawaian berkewajiban melakukan pembinaan dan pengarahan kepada selurih 
peserta rapat yang anggotanya dihadiri oleh perwakilan KPU dari 33 provinsi, 
anggaran seleksi anggota KPU di provinsi dan kab/kota masih diblokir, adanya 
moratorium penerimaan CPNS, PAW anggota KPU provinsi tidak dapat diprediksi 
jumlahnya namun anggaran harus tetap teralokasi, di beberapa KPU prov/kab/kota 
program SIADKA tidak berjalan atau data kepegawaian tidak ada dan tidak 
terkoordinir dengan baik dikarenakan kurangnya prasarana dan sarana. Tindak lanjut 
yang perlu dilaksanakan adalah dilakukannya revisi anggaran untuk kegiatan 
penyelenggaraan pengambilan/pelantikan sumpah/janji pejabat struktural, 
penggantian sekretaris jenderal KPU, revisi anggaran terkait seleksi anggota KPU di 
KPU provinsi dan KPU Kab/kota, pencabutan moratorium sleksi anggota KPU dan 
perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana program SIADKA 



 

39 

5. Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Kendala yang 
dihadapi yaitu anggaana pembangunan gedung KPU belum selesai terealisasi karena 
proses clerance belum selesai. Tindak lanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan 
instansi terkait. 

6. Kegiatan pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU prv/kab/kota, 
dengan kendala yang diahadapi yaitu kurangnya tenaga auditor sehingga kegiatan 
yang sudah disusun tidak dapat diselesaikan seluruhnya. Tindak lanjut yang 
diperlukan yaitu melakukan koordinasi dengan instansi untuk mendapatkan tenaga 
auditor fungsional sehingga dapat mendukung program kerja pemeriksaan tahunan 
inspektorat pada masa yang akan datang 

7. Kegiatan penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana, tidak terdapat kendala 
yang berarti 

8. Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian 
sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pemilu. Kendala yang muncul adalah Perpres No. 35/2011 belum 
tersosialisasi di satker KPU khususnya mengenai advokasi hukum, kegiatan dan 
waktu terpusat pada kegiatan tahapan verifikasi parpol, belum tersusunnya petunjuk 
teknis mengenai dokumen putusan pengedilan mengenai sengketa hukum, pasca 
Putusan MK tentang seluruh parpol yang terdaftar dalam Kemenkumham harus 
diverifikasi dan putusan DKPP tentang verifikasi faktual terhadap 18 parpol yang 
mengakibatkan terjadi perubahan jadwal tahapan yang berdampak pada penetapan 
parpol dan pengundian nomor urut parpol yang dijadwalkan pada tahun 2012 menjadi 
tahun 2013. Tindak lanjutnya adalah diperlukan sosialisasi perpres no. 35/2011 dan 
diterbitkannya petunjuk teknis KPU. 

9. Kegiatan pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ 
sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih. Kendala yang ada adalah 
penyusunan juknis tidak bisa dilaksanakan karena PKPU belum diterbitkan, konsep 
penayangan iklan layanan masyarakat belum disepakati oleh Komisioner dan PKPU 
tentang pengelolaan pusat informasi pemilu belum diterbitkan. Tindak lanjut yang 
diperlukan adalah koordinasi antar pimpinan dan perbaikan konsep iklan. 

Banyaknya kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan oelh KPU 
menyebabkan pencapaian target pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal. Hal ini 
disertai juga dengan kurangnya koordinasi yang baik antara Komisioner dengan 
Kesetjenan secara terus menerus.  

 

B.2.4. Badan Pengawas Pemilu 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai sala satu lembaga penyelenggara pemilu di 
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Indonesia secara teknis pada tahun 2012 melaksanakan 2 (dua) program dan 5 (lima ) 
kegiatan yaitu:  (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Bawaslu dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan 
Kesekretariatan Bawaslu dan Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan 
Internal; dan (2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, melalui 3 (tiga) 
kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengawasan Pemilu, Kegiatan 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan 
Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.  

Total penyerapan anggaran Bawaslu sampai dengan akhir Desember 2012 mencapai 
70,34% dari total anggaran sebesar Rp177.947.176.000, - (seratus tujuh puluh tujuh 
milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 
dengan rincian capaian penyerapan anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut: 

 

Selama tahun 2012, untuk kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kesekretariatan 
Bawaslu, output yang telah dihasilkan oleh Bawaslu diantaranya adalah terlaksananya 
RDP terkait masalah keamanan pemilu kada Aceh, evaluasi pelaksanaan pemilu kada 
Tahun 2012; persiapan pelaksanaan tahapan pemilu kada Tahun 2012; persiapan 
pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2014 dan masalah aktual lainnya, pembahasan 
Perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA 2012, Perubahan RKA K/L Bawaslu dalam 
Perubahan APBN TA 2012.  

Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Internal, telah mencapai output 
diantarany tercapainya peningkatan pemahaman dan wawasan ketua, kepala sekretariat 
dan staf sekretariat panwaslu Kada mengenai tugas-tugas kesekretariatan; terlaksananya 
kegiatan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kada di (a) 11 Kab/Kota, 
antara lain: 1 Kab di Sumut, 1 Kota di Sumsel, 1 Kab di Lampung, 1 Kota di Kepri, 2 
Kab di Jatim, 1 Kab di Bali, 1 Kab di Kalteng, 1 Kab di Kalsel, 1 Kota di Sultra, 1 Kab 
di Sulteng; dan (b) di 24 Kab/Kota, antara lain: 1 Kota di Sumbar, 3 Kab/Kota di Sumsel, 
1 Kab di Banten, 4 Kab/Kota di Jabar, 2 Kab di Jateng, 5 Kab di Jatim, 1 Kab di NTT, 1 
Kab di Kalbar, 2 Kab di Kalsel, 1 Kab di Sulut, 1 Kab di Sulsel, 1 kab di Sultra, 1 Kab di 
Gorontalo; serta (c)  di 10 Provinsi, antara lain: Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa 
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Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Selatan, Maluku; juga (d) di 24 Kab/Kota, antara lain: 1 Kota di Sumbar, 3 Kab/Kota di 
Sumsel, 1 Kab di Banten, 4 Kab/Kota di Jabar, 2 Kab di Jateng, 5 Kab di Jatim, 1 Kab di 
NTT, 1 Kab di Kalbar, 2 Kab di Kalsel, 1 Kab di Sulut, 1 Kab di Sulsel, 1 kab di Sultra, 
1 Kab di Gorontalo; terbentuknya Tiga Anggota Tim Seleksi yang integritas, netralitas 
dan berkompeten di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, 
NTT, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara; terbentuknya calon Anggota 
Pengawas Pemilu yang memiliki integritas, netralitas dan berkompeten sesuai dengan 
perundang-undangan dan terbentukannya  Anggota Pengawas Pemilu kada yang dapat 
melakukan melakukan TUPOKSI pengawasan sesuai dengan Tahapan Pemilu Kada di 
11 Kabupaten/Kota. 

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengawasan Pemilu, output yang dicapai antara 
lain adalah terciptanya pemahaman mengenai pengawasan pemilu kada, petunjuk teknis, 
masukan dan rekomendasi  bagi panwaslu Kada, terlaksananya pengawasan  dan 
pemantauan secara langsung situasi lapangan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara 
serta Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terlaksananya evaluasi kinerja Panwaslu Kada dan 
Rekomendasi terhadap Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta 
Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terciptanya pemahaman terhadap mekanisme dan tata 
cara pengawasan pemilu bagi Panwaslu Kada, dan tercapainya penyampaian wawasan 
dan informasi kepada stakeholder dan media massa mengenai pengawasan pemilu kada. 

Kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penanganan Pelanggaran 
Pemilu, output yang dicapai diantaranya adalah terlaksananya monev di bidang hukum 
dengan menghadiri undangan dalam rangka monitoring dan evaluasi, Tercapainya 
penetapan hasil klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik pemilu kada di  tiga kabupaten: 
Kab. Puncak, Dogiyai dan Deiyai, Terlaksananya kerjasama antara pengawas pemilu, 
kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan pelanggaran pemilu kada, tercapainya 
pemahaman terhadap kasus yang digugat pelapor ke Mahkamah Konstitusi; tercapainya 
kemampuan Panwaslu Kada untuk dapat memberikan keterangan atau pun kesaksian 
pada persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi; dan tercapainya pemahaman 
Panwaslu Kada untuk dapat menjelaskan terjadinya pelanggaran yang dilaporkan 
maupun yang ditemukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

B.2.5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

Dalam Matriks 2.2 Bab VI RKP 2012, BNPT sepanjang tahun 2012 melaksanakan 
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program dan kegiatan prioritas bidang politik sebagai berikut ini: 

No. Prioritas/ Fokus Prioritas/ 
Kegiatan Prioritas 

 
Indikator 

  

Rencana 
Tahun 2012 Program 

  FOKUS PRIORITAS       
I PENINGKATAN AKUNTABILITAS 

LEMBAGA DEMOKRASI 
1. Indeks kinerja lembaga demokrasi 

(melalui Indeks Demokrasi Indonesia/IDI) 
68   

2. Tingkat kesehatan masyarakat sipil 
(melalui Indeks Masyarakat Sipil) 

-   

2.10 Penanggulangan terorisme di 
bidang pencegahan, 
perlindungan dan deradikalisasi 

Jumlah laporan terlaksananyapelaksanaan 
penanggulangan terorisme di bidang 
pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi 

12 Program 
Peningkatan 
Penanggulangan 
Terorisme 2.11 Penanggulangan terorisme di 

bidang penindakan dan 
pembinaan kemampuan 

Jumlah laporan pelaksanaan 
penanggulangan terorisme di bidang 
penindakan dan pembinaan kemampuan 

12 

2.12 Peningkatan kerjasama 
internasional penanggulangan 
terorisme 

Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan 
kerjasama internasional penanggulangan 
terorisme 

12 

Program dan kegiatan dimaksud juga termasuk sebagai prioritas nasional dalam RKP 
2012. Sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 29 Th 2011 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah  2012  Buku I halaman 17 dan 64 bahwa Program dan Kegiatan BNPT 
adalah untuk mendukung program Prioritas Nasional Lainnya di Bidang Politik Hukum 
dan Keamanan, dengan sasaran prioritas yaitu “Meningkatnya kemampuan memantau, 
mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya 
efektivitas proses deradikalisasi”. Arah Kebijakan Prioritas BNPT adalah 
“Menyempurnakan tata kelola, koordinasi pencegahan dan penanggulangan tindak 
kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana 
terorisme”. 

Secara garis besar kegiatan Deputi I (Bidang Pencegahan, Perlindungan dan 
Deradikalisasi) adalah Bidang Pencegahan yaitu melanjutkan kegiatan operasional satgas 
cegah diseluruh provinsi, termasuk efektifkan penggalangan intelijen dan kontra 
propaganda, terutama pada provinsi yg memiliki potensi terjadinya tindakan radikalisme 
dan terorisme;  Bidang Perlindungan yaitu melakukan koordinasi dgn institusi terkait, 
monitoring dan evaluasi sistem keamanan obvit/Trans/VVIP/Lingk dalam pencegahan 
tindak pidana terorisme; dan Bidang Deradikalisasi yaitu meningkatkan upaya pelibatan 
civil society agar lebih berperan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. 
Merumuskan road map pelaksanaan Program Deradikalisasi, Membentuk Pusat Kajian 
Deradikalisasi. Kegiatan Deputi II (Bidang Pembinaan dan Penindakan Kemampuan) 
adalah Bidang Penindakan yaitu meningkatkan kemampuan deteksi, investigasi ilmiah 
dan penindakan oleh penegak hukum dg dukungan TNI dan unsur lainnya, termasuk 
kegiatan intelijen dan penggalangan intelijen; Bidang Binpuan yaitu meningkatkan 
kemampuan (sinergitas) antar aparat gakkum, aparat keamanan, intitusi terkait dalam 
penanganan aksi teror (melalui Latgab dan buat SOP). Mendirikan crisis management  
centre  (Pusdalsis); dan Bidang Gakkum untuk Koordinasi antar aparat gakkum, aparat 
keamanan, institusi terkait dalam penanganan tindak pidana terorisme. Persepsi yang 
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sama terhadap Undang-undang, dan upaya amandemen UU 15/2003. Untuk kegiatan 
Deputi III (Bidang Kerjasama Internasional), meliputi fokus pada pengembangan 
kerjasama pertukaran informasi, penegakan hukum, pengembangan kemampuan 
(capacity building), penataan perangkat sistem hukum dan kelembagaan yang diperlukan 
dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesi; dan ikut melaksanakan upaya 
menjadikan dunia yang lebih aman dengan memberikan kontribusi mengenai 
pengalaman dan keahlian Indonesia dalam melakukan  penanggulangan terorisme. Hal 
ini dapat meningkatkan citra Indonesia dan pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam 
penanggulangan terorisme. Sedangkan kegiatan dibawah Kesestamaan (Dukungan 
Administrasi SDM dan Peningkatan Sarana dan Prasarana), melaksanakan  

Kegiatan Generik Dukungan Layanan Manajemen yaitu meliputi Perencanaan, 
Penganggaran, Pelaksanaan Layanan Manajemen dan Pengawasan Internal, serta 
Pengadaan Sarana Prasarana dan pada tahun 2012 ini mendapatkan penugasan khusus 
untuk membangun Pusat Pelatihan Anti Teror dan Pusat Deradikalisasi di kawasan 
Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) Sentul yang dikoordinir oleh Kementerian 
Pertahanan. 

Dari segi realisasi anggaran, sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2012 BNPT melalui 
Program Penanggulangan Terorisme mencapai target 92,97% dari total alokasi anggaran 
sebesar Rp96.526.811.000,- (sembilan puluh enam milyar lima ratus dua puluh enam 
juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan dengan capaian fisik sebesar 100%. Adapun 
capaian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap kegiatan mencapai realisasi anggaran diatas 
90%, hanya Kegiatan Dukungan Administrasi dan SDM dengan capaian realisasi 
anggaran sebesar 85,79%. Ini menunjukkan bahwa kinerja BNPT cukup bagus. 
Meskipun demikian BNPT juga mengalami kendala dalam pelaksanaan program dan 
kegiatan selama TA 2012 diantaranya adalah kegiatan yang dilasksanakan melalui 
kerjasama dengan Pihak III kurang terkontrol dengan baik karena frekuensi 
pelaksanaannya tergantung pada pihak tersebut, adanya keterbatasan SDM BNPT 
menjadikan rencana pelaksanaan diklat dan kegiatan Pokja Reformasi Birokrasi tidak 
dapat dilaksanakan seluruhnya. Kendala lain yang terjadi adalah dikarenakan ada 
pemotongan anggaran secara nasional sehingga berdampak terhadap kualitas kegiatan 
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tetapi kuantitas tetap sesuai dengan perencanaan awal. Namun pada pelaksanaannya 
kendala-kendala tersebut diatas dapat diatasi dengan baik sehingga tidak berpengaruh 
besar pada capaian kinerja tahun 2012. 

B.2.6. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Di Bidang Politik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memiliki 1 
(satu) fokus prioritas khusus yaitu Peningkatan Peran Informasi dan Komunikasi dengan 
indicator utama adalah prosentase masyarakat pengguna sarana/prasarana komunikasi. 
Berikut ini adalah program/kegiatan Kemenkominfo yang termasuk dalam prioritas 
bidang politik sebagaimana tercantum dalam Matriks 2.2 Bab VI Bidang Politik RKP 
2012: 

  
No. 

Prioritas/ Fokus Prioritas/ 
Kegiatan Prioritas 

Indikator Rencana 
Tahun 
2012 

Program 
  

  FOKUS PRIORITAS       
III PENINGKATAN PERAN 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
Prosentase masyarakat pengguna sarana/prasarana 

komunikasi   
70%   

3.1 Pembinaan dan Pengembangan 
Kebijakan Komunikasi Nasional 

1. Prosentase kebijakan, regulasi dan standarisasi di 
bidang komunikasi dan informasi publik untuk 
mendukung masyarakat informasi 

80% Program 
Pengemban
gan 
Informasi 
dan 
Komunikasi 
Publik 
  
  
  
 

2. Prosentase laporan pemantauan dan analisis 
pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang komunikasi 
dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh 
pimpinan  

75% 

3. Dokumen Grand design pengelolaan konten dan 
strategi penyebaran informasi  

1 

4. Jumlah dokumen Grand Design Media Centre 1 

3.2 Pengelolaan dan Penyediaan 
Informasi 

1. Dokumen database nasional, sektoral dan regional 
mengenai informasi publik 

3 paket 

  2. Prosentase paket konten informasi publik yang siap 
pakai dan dimanfaatkan oleh pemda 

70% 

  3. Prosentase analisis dan pengelolaan umpan balik 
yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan 

75% 

  4. Prosentase aktivitas penyebaran informasi publik 
langsung ke masyarakat sesuai rencana 

70% 

3.3 Pelayanan Informasi 
Kenegaraan Melalui Media 
Publik 

1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik  5 paket 

  2. Jumlah media centerlengkap dan berfungsi sesuai 
standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah 
terluar/terdepan/pasca konflik 

15                 
media 
center 

3. Jumlah media center yang diperkuat di 
provinsi/kabupaten/kota 

15           
media 
center 

3.4 Pembinaan dan Pengembangan 
Kemitraan Lembaga Komunikasi 

1. Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi 
kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, 
media tradisional, media komunitas) di wilayah 
perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan 
tepat waktu 

70% 

2. Prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong 
media literasi 

70% 

3. Jumlah koordinasi dengan lembaga penyiaran 
publik TVRI, RRI dan LKBN Antara 

12 kali 

    4. Prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik 
melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan 
akuntabel 

80% 

    5. Jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen 
journalism 

5 kali 
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No. 

Prioritas/ Fokus Prioritas/ 
Kegiatan Prioritas 

Indikator Rencana 
Tahun 

 

Program 

3.5 Pengembangan Kemitraan 
Pelayanan Informasi 
Internasional 

1. Jumlah kerjasama layanan informasi dengan 
lembaga-lembaga media asing, kantor berita, perwakilan 
negara asing, organisasi lembaga internasional, dan 
masyarakat asing 

5 paket 

2. Jumlah pengelolaan komunikasi publik dan layanan 
informasi publik untuk masyarakat asing 

5 paket 

3. Prosentase disemiinasi/penyebaran informasi 
publik langsung ke masyarakat asing 

70% 

4. Prosentase jumlah kerjasama dengan lembaga 
multilateral, bilateral, dan regional yang efektif 

75% 

3.6 Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya 
Komisi Informasi Pusat (KI) 
Pusat 

1. Prosentase penyelesaian sengketa informasi publik 80% Program 
Dukungan 
Manajeme
n dan 
Pelaksanaa
n Tugas 
Teknis 
Lainnya 
Kementeria
n 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

  2. Prosentase badan publik yang melaksanakan 
ketentuan keterbukaan informasi publik (KIP) 

80% 

  

  

3. Jumlah kegiatan pelaksanaan program 
pengembangan dan penguatan kelembagaan Komisi 
Informasi Pusat 

12 paket 

3.7 Penelitian dan Pengembangan 
Aplikasi Informatika, Informasi 
dan Komunikasi Publik 

1. Jumlah karya riset Bidang Aplikasi Informatika dan 
Informasi Publik 

10 paket Program 
Penelitian 
dan 
Pengemban
gan SDM 
Kementeria
n 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

2. Prosentase pemanfaatan karya riset bidang aplikasi 
informatika dan informasi publik untuk penyusunan 
kebijakan/regulasi di bidang kominfo 

25% 

3.8 Penelitian dan Pengembangan 
Literasi dan Profesi, serta 
Pengembangan SDM 
Komunikasi dan Informatika 

1. Jumlah karya riset Bidang Literasi dan Profesi 10 

2. Prosentase pemanfaatan karya riset bidang literasi 
dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di 
bidang kominfo 

25% 

3.  Jumlah peserta Bimtek CIO  548 
4. Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi 500 
 5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik  548 
6. Jumlah penerima beasiswa  S2/S3 dalam dan luar 

negeri  
354 

7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang 
kominfo 

17 

8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi 1,000 

Kemenkominfo pada tahun 2012 dalam capaian realisasi anggarannya sampai dengan 
akhir tahun 2012 adalah 86,52% dari total anggaran sebesar Rp3,116,683,875,000,- (tiga 
trilyun seratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus 
tujuh puluh lima riburupiah).  

Sedangka secara khusus, program/kegiatan Kemkominfo yang pelaksanaannya dengan 
Direktorat Politik dan Komunikas adalah hal-hal sebagaimana diuraikan dalam matriks 
program/kegiatan prioritss bidang. Berikut ini adalah realisasi pencapaian anggaran 
tahun 2012 oleh Kemkominfo pada tingkat Eselon I berdasarkan pada pelaksaaan 
program/kegiatan prioritas bidang politik yaitu: 
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Apabila kita perhatikan matriks diatas, maka dapat diketahui bahwa penyerapan 
anggaran untuk masing-masing program (Eselon I) yang termasuk dalam Bidang Politik 
adalah relative tinggi dimana capaian realisasi anggaran masing-masing program diatas 
92%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kemkopolhukam khususnya program-program 
di bawah bidang politik relative baik. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh 
Kemkominfo dalam rangka meningkatkan kinerja selama tahun 2012 adalah diantaranya: 
menyusun dan menentukan agenda awal tahun 2012 yaitu TEPPA (Tim Evaluasi dan 
pengawasan Penyerapan Anggaran) pada awal tahun terkait Evaluasi Deviasi Rencana 
Penarikan 2011 dengan Penyerapan 2011 sebagai dasar untuk menyusun Rencana 
Penarikan Dana (RPD) 2012, menentukan Batas Akhir Pencairan Blokir (*) bulan Maret 
2012 (berdasar Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2012 Kementerian 
Keuangan), dan penentuan Batas Akhir Lelang Pengadaan bulan Maret 2012. 

Adapun target dan capaian kinerja beberapa kegiatan di Kemkominfo diantaranya adalah 
Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, dan Laporan Kementerian yang 
Terselesaikan Tepat Waktu telah diselesaikan 9 dokumen (100%)  dari target 9 
dokumen; Penyelesaian Kasus-kasus TP/TKN telah diselesaikan 4 kasus TP/TKN  
(133%) dari target 3 kasus TP/TKN; Laporan keuangan yang dapat diselesaikan tepat 
waktu dan sesuai sistem aplikasi Pemerintahan telah diselesaikan 8 laporan keuangan 
(114%) dari target  7 laporan; Laporan Barang Milik Negara yang dapat diselesaikan 
tepat waktu dan sesuai SIMAK BMN telah diselesaikan 3 laporan (100%) dari target  3 
laporan; Dokumen penerapan reformasi birokrasi telah diselesaikan 2 dokumen (100%) 
dari target 2 dokumen; Draft/rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
yang sesuai ketentuan hukum dan disusun tepat waktu telah diselesaikan  14 rancangan 
kebijakan dan peraturan perundang-undangan (85%) dari target  16 draft rancangan; 
Penanganan dan penyelesaian kasus hukum telah ditangani 3 kasus, dimana 1 kasus telah 
selesai (67%) dari target 3 kasus yang selesai; Tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan 
yang disampaikan kepada PPID jumlah tanggapan atas permintaan informasi sebanyak 
194 informasi (100%) dari target  pemohon informasi 184; Laporan Perencanaan, 
Pelaksanaan Pengadaan, dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Internal Kementerian 
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capaian 3 laporan (100%) dari target 3 laporan; dan Jumlah Sistem Informasi dan Data 
yang Terintegrasi di lingkungan Kementerian Kominfo capaian 100% (6 laporan) dari 
target 6 laporan, yang meliputi : e-dipa, e-office, Apik , e-klinik, gis.kominfo.go.id, dan 
statistik.kominfo.go.id; Pegawai Peserta Diklat yang Dimanfaatkan Sesuai Dengan Hasil 
Diklat dengan capaian 100% (20 diklat dengan peserta sebanyak: 479 pegawai); dan 
draft nota kesepahaman (MOU)/agreement/letter of inten/agreed minute dari hasil 
kerjasama Indonesia dengan negara lain dan Organisasi Internasional di bidang 
komunikasi dan informatika prosentase capaian  160% (8 kesepakatan ) dari  target  5 
dokumen kesepakatan. 

Pada Badan Anggaran Kemkominfo terdapat 2 (dua) institusi independen yang alokasi 
anggarannya dibawahnya yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), Komisi Informasi 
Pusat (KPI) dan Dewan Pres. Terkait Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, selama tahun 
2012 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan capaian target kinerja sebagai 
berikut:  

Tahun 2012 jumlah Lembaga Penyiaran yang mendapatkan IPP Prinsip sebanyak 110 LP 
dan untuk IPP Tetap sebanyak 137 Lembaga Penyiaran; dan sepanjang tahun 2012 KPI 
Pusat menerima 43.470 pengaduan publik tentang isi siaran dengan pemberian sanksi 
administratif sebanyak 107 sanksi administratif (berupa 84 sanksi teguran pertama, 16 
teguran kedua, 6 penghentian sementara, dan 1 pembatasan durasi) serta 30 surat 
peringatan dan 22 imbauan tentang isi siaran; dan Selama tahun 2012, KPI Pusat juga 
telah melakukan atau perpanjangan MoU dengan BKKBN, KIP, Polri,  Bawaslu serta 
memo bersama dan bersepakat untuk mewajibkan setiap tayangan yang hadir di TV 
mencantumkan katagori usia antara KPI bersama dengan LSF. Adapun capaian kinerja 
KIP adalah sampai dengan tahun 2012 permohonan penyelesaian sengketa informasi 
yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat berjumlah 522 (64%) dan 295 
sengketa masih dalam proses penyelesaian dari jumlah total permohonan penyelesaian 
sengketa informasi sebanyak 817 sengketa.  

Dan capaian kinerja tahun 2012 untuk Dewan Pers adalah Persentase Pengaduan Bidang 
Bidang Pers yang terselesaikan sebanyak  478 kasus (98%) dari target 486 kasus (100%). 

Berdasarkan Prioritas Nasional Buku I RKP 2012, Kemkominfo melaksanakan sala satu 
kegiatan pada Prioritas Nasional ke 13 yaitu Prioriras Nasional Lainnya Bidang Politik, 
Hukum dan Pertahanan dan berikut ini adalah capaian kinerja untuk rencana aksi terkait 
hal dimaksud :    
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RENCANA 
AKSI  

PENANGG
UNG 
JAWAB  

INSTANSI 
TERKAIT  

KRITERIA 
KEBERHASILAN  

UKURAN 
KEBERHASIL
AN  

UKURAN 
KEBERHAS
ILAN B04, 
B06, B09, 
B12  

% 
CAPAI
AN 

KETERANGAN 

N13P79A4:  
Integrasi 
data TKI, 
data 
kependuduk
an dan data 
instansi 
terkait 

Kementerian 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Kementerian 
Luar Negeri, 
BNP2TKI, 
Kementerian 
dalam 
Negeri, 
Kemenakertr
ans,  Kemen 
Hukham  

Terimplementasinya 
Data TKI yang 
terintegrasi di seluruh 
wilayah Indonesia 
melalui GSB 
(Government Service 
Bus) 

TARGET:              
Tersedianya 
GSB sebagai 
sarana integrasi 
data TKI di 3 
instansi 
(Kemendagri,  
BNP2TKI, dan 
Kemenhukham) 

TARGET 
B04: 
Kerjasama 
Teknis  

B04: 
100% 

Telah dilakukan 
koordinasi dan 
kerjasama dengan 
Kemendagri dan 
BNP2TKI juga 
instansi lain dalam 
hal pengembangan 
GSB untuk 
pemanfaatan data 
kependudukan 
melalui GSB. 

- Kendala: 
sinkronisasi waktu  

Kemkominfo juga mempunyai program terkait pemberian beasiswa (S2 dan S3) untuk 
studi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan ini termasuk kegiatan prioritas dan 
mendapatkan perhatian khusus dari beberapa pihak terkait dan masyarakat luas. Selama 
tahun 2012 ini, aktivitas–aktivitas yang telah dilaksanakan oleh kegiatan ini adalah 
Pengumuman Program Beasiswa Luar Negeri melalui harian Kompas dan Media 
Indonesia, serta website Kementerian Kominfo (www.kominfo.go.id): Pendaftaran 
penerimaan beasiswa; melakukan tes administrative, wawancara dan psikotest; dan telah 
mengumumkan hasil Calon Penerima Beasiswa KemKominfo pada 12 Juni 2012 dengan 
27 orang yang diterima; serta telah memberangkatan 14 orang penerima beasiswa Luar 
Negeri yaitu ke Belanda (8 orang), Australia (2 orang), Jepang (1 orang) dan Korea 
Selatan (3 orang). Kemkomifo juga telah melaksanakan Sosialisasi Program Beasiswa 
LN dan Fasilitasi Tes Potensi Akademik dan Pekanbaru dan Balikpapan, serta Focus 
Group Discussion Evaluasi Program Beasiswa Dalam Negeri di Bandung dan 
Yogyakarta. 

Data yang ada menunjukkan bahwa 11 Orang Penerima Beasiswa LN telah 
menyelesaikan Studi, sehingga total alumni per kuartal 3 2012 adalah 157 orang. 
Pendaftaran, seleksi masuk dan pengumuman penerimaan masing-masing universitas 
dilaksanakan mulai Juni 2012. Total Alumni Penerima Beasiswa DN mencapai 263 
orang.Sementara itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait pemberia beasiswa 
untuk S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri, Kemkominfo juga menghadapi beberapa 
kendala, diantaranya adalah untuk program beasiswa dalam negeri yaitu kurangnya 
kemampuan akademis pelamar sehingga tidak diterima oleh Universitas yang 
bersangkutan, Universitas tidak sanggup untuk memenuhi kuota dalam 1 tahun karena 
jumlah mahasiswa/kelas yang terbatas, dan kurangnya peminat pada Kampus tertentu 
(akan di evaluasi). Sedangkan untuk beasiswa luar negeri, kendala yang dihadapi 

http://www.kominfo.go.id/
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diantaranya adalah Kurangnya kemampuan akademis pelamar sehingga tbanyak yang 
tidak lolos seleksi tahap pertama yaitu seleksi administrasi peserta daerah kurang dalam 
level bahasa Inggris atau memenuhi TPA (sudah mulai fasilitasi TPA saat sosialisasi ke 
daerah), kurangnya peserta yang memenuhi syarat yang berasal dari PNS, sedangkan 
presentase PNS dituntut tinggi (80 persen), dan Peserta yang lolos seleksi administrasi 
pada saat wawancara serta psikotes banyak yang tidak memenuhi kriteria yang 
diharapkan. 

Kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program/kegiatan ternyata tidak 
berpengaruh signifikan pada pencapaian target atau realisasi anggaran. Ini terjadi karena, 
kendala yang dihadapi selalu dapat diselesaikan dengan baik. 

 

B.2.7. Kementerian Luar Negeri 

Selama tahun 2012, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaksanakan program/kegiatan 
prioritas nasional dimana termasuk dalam Matriks Buku I RKP 2012. Berikut ini adalah 
program/kegiatan Kemlu yang masuk dalam prioritas nasional:  

No Substansi Inti/ Kegiatan 
Prioritas Sasaran Indikator 

Target 
Tahun 
2012 

Pagu 
Tahun 
2012 

(Milyar 
Rupiah) 

VII Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional 

VII.1 Optimalisasi Diplomasi 
terkait dengan Perjanjian 
Politik, Keamanan 
Kewilayahan dan Kelautan 

Terselenggaranya 
penguatan diplomasi 
melalui optimalisasi 
perjanjian politik, 
keamanan, kewilayahan 
dan kelautan 

Jumlah pelaksanaan 
perundingan yang terkait 
dengan pembuatan perjanjian 
bilateral dan trilateral antara 
RI-Malaysia, Filipina, Singapura, 
Timor Leste, Vietnam, dana 
Palau 

12 12,59 

XII Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral 
XII.1 Kerja sama Multilateral 

terkait Isu Keamanan 
Internasional, Senjata 
Pemusnah Massal dan 
Senjata Konvensional, 
Penanggulangan 
Kejahatan Lintas Negara 
dan Terorisme 

Terlaksananya 
partisipasi Indonesia 
dalam forum kerja 
sama multilateral 

Jumlah prakarsa Indonesia 
untuk mendorong reformasi 
Dewan Keamanan PBB 

4 kali 
prakars

a 

9,422 

    Jumlah koordinasi teknis 25 kali   

    

Jumlah posisi pemri yang 
disampaikan dalam sidang 
internasional 

14 
posisi 

  

  

  

  

Jumlah partisipasi Indonesia 
pada sidang internasional yang 
dihadiri 

7 kali 
  

  

  

  

Jumlah penyelenggaraan 
pertemuan internasional 
(Indonesia sebagai tuan rumah) 

3 kali 
  

VII Program Peningkatan Upaya Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri 
VII.3 Peningkatan Perlindungan 

dan Pelayanan WNI/BHI di 
Luar Negeri 

Terlaksananya 
pelayanan dan 
perlindungan WNI/BHI 

Jumlah pertemuan dengan 
negara sahabat terkait 
perlindungan WNI/BHI dengan 
negara lain 

6 kali 221,85 
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No Substansi Inti/ Kegiatan 
Prioritas Sasaran Indikator 

Target 
Tahun 
2012 

Pagu 
Tahun 
2012 

(Milyar 
Rupiah) 

  

  

  

Jumlah Citizen Service yang 
diperkuat 

26 
Citizen 
Service   

      

Jumlah WNI/TKI yang 
memperoleh fasilitas di 
penampungan 

8498 

  

      

Persentase pemberian bantuan 
hukum (advokasi dan lawyer) 
bagi  WNI terutama tenaga 
kerja wanita 

41,20% 

  

      
Jumlah WNI/TKI yang 
direpatriasi 

3500 
  

Program/kegiatan Kemlu yang termasuk dalam prioritas nasional adalah dalam 3 (tiga) 
Program dan 3 (tiga) kegiatan. 

Pada tahun 2012, total alokasi anggaran untuk pagu Kemlu adalah sebesar 
Rp5.070.996.082.000,- (lima trilyun tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh 
enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) dan sampai dengan akhir 2012 total alokasi 
anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp4.120.341.284.631,- (empat trilyun 
seratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh 
empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) atau sekitar 81,25% dari total pagu 
anggaran yang telah ditetapkan untuk Kemlu. Berikut ini adalah realisasi anggaran 
masing-masing program di masing-masing kedeputian di Kemlu: 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi terendah dari Program 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri yaitu sebesar 
32,11% atau sebesar Rp197.806.880.596,- dari total anggaran untuk program ini sebesar 
Rp616.079.776.000,-. Program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu Pelayanan 
Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Kementerian dan Perwakilan, Pelayanan 
Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Menteri Luar Negeri, Pengelolaan Sumber 
Daya Manusia Kementerian Luar Negeri, Pengelolaan Keuangan Kementerian Luar 
Negeri, Penyusunan Perencanaan dan Penguatan Organisasi Kementerian Luar Negeri, 
Pengelolaan Perlengkapan Serta Urusan Rumah Tangga Kementerian Luar Negeri, 
Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Perwakilan RI, Dukungan 
Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri, dan Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Pendidikan dan 
Pelatihan Diplomatik.  

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Kemlu dalam pelaksanaan 
program/kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah (1) Kegiatan Pemantapan Hubungan 
dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia, kendala: Belum 
dicapainya kesepakatan dengan negara mitra mengenai waktu pelaksanaan kegiatan, 
contoh: FKB ke-6 RI-Brasil yang akan dijadwalkan ulang pd Januari 2013; (2) Kegiatan 
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah, 
dengan kendala utama: Hampir semua kegiatan yang direncanakan terlaksana, namun 
ada bbrp diantaranya yang di cancel karena kebijakan pemotongan anggaran. Disisi lain, 
telah dilaksanakan juga bbrp kegiatan hasil dari optimalisasi; (3) Kegiatan Pemantapan 
Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat, dengan kendala 
pelaksanaan: Tidak dicapainya kesepakatan dengan negara mitra mengenai waktu 
pelaksanaan kegiatan, spt SKB RI-Turki yang ditunda pelaksanaanya; (4) Kegiatan 
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Amerika dan Eropa, 
dengan kendala: Kurangnya staf yang mempunyai ketrampilan khusus dalam design dan 
lay out majalah sehingga kurang bisa dipenuhinya target edisi majalah Market Info dan 
Info Pasar) yang akan diterbitkan; (5) Kegiatan Kerjasama Asean Bidang Ekonomi, 
dengan kendala yaitu: Akibat dari adanya pemotongan anggaran pada tahun 2012 ada 
beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya yang tidak dihadiri, selain itu 
juga ada perubahan dan pembatalan jadwal sidang/kegiatan oleh pihak terkait sehingga 
kegiatan/sidang tersebut tidak terlaksana. selain itu terbatasnya SDM pada Direktorat 
Kerja Sama Ekonomi ASEAN juga mengakibatkan tidak semua kegiatna yang telah 
direncanakan dapat terlaksana; (6) Kegiatan Kerjasama Asean Bidang Fungsional, 
kendali yang dihadapi: a. Berkurangnya SDM yang dapat menunjang pelaksanaan 
Program dan Kegiatan Direktorat Kerja Sama ASEAN, b. Terdapat beberapa pertemuan 
yang ditunda atau dibatalkan oleh negara penyelenggara, c. Terdapat pemotongan 37% 
anggaran di awal tahun; (7) Kegiatan Kerjasama Asean Bidang Politik dan Keamanan, 
dengan kendala: a. Keterbatasan SDM di Direktorat Politik Keamanan Kerja Sama 



 

52 

ASEAN, b. Beberapa pertemuan ditunda/dibatalkan atas kesepakatan negara-negara 
anggota ASEAN tanpa kejelasan waktu; (8) Kerjasama Multilateral Terkait Isu 
Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, 
Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme, kendala yang dihadapi: 
Beberapa kegiatan tidak dapat diselenggarakan sesuai yang direncanakan karena adanya 
kegiatan yang harus diselenggarakan secara mendadak dan di luar perencanaan; (9) 
Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan 
Haki, dengan kendala utama: Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama dalam 
pelaksanaan kegiatan antar Kementerian/Instansi terkait (misalnya pembahasan GSTP); 
(10) Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi 
Internasional Negara Berkembang, kendala: Terbatasnya jumlah SDM pada Direktorat 
PPIH akibat tidak terpenuhinya jumlah bezetting yang tersedi; (11) Kegiatan Dukungan 
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Multilateral, kendala: a. Beberapa 
kegiatan tidak dapat diselenggarakan sesuai yang direncanakan karena pemotongan 
anggaran 37%, seperti kegiatan koordinasi teknis dengan instansi terkait, selain itu juga 
kegiatan pertemuan pokja LSM Asing yang direncanakan setiap bulan namun tidak dapat 
terlaksana, b. Catatan: Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral menerima Anggaran 
Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp. 63.668.575.393,- sebagai tambahan untuk 
pembayaran kontribusi Pemri pada organisasi internasional tahun 2012, yang 
anggarannya terkena pemotongan sebesar 37%, c. Pemotongan anggaran 37% berakibat 
sejumlah kegiatan tidak dapat diselenggarakan sesuai perencanaan, serta tertundanya 
pembayaran kontribusi Pemri pada organisasi internasional, d. Adanya keterlambatan 
penerimaan tagihan kontribusi Pemri pada organisasi internasional dari instansi focal 
point dan Perwakilan RI di luar negeri, sehingga berakibat pada terlambatnya 
pembayaran kontribusi, e. Terdapat beberapa focal point yang menginformasikan 
kenaikan pembayaran kontribusi Pemri pada waktu yang singkat, sehingga Setditjen 
Multilateral kesulitan untuk mengalokasikan anggaran pembayaran kontribusi; (12) 
Kegiatan Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik, kendala: Kegiatan-
kegiatan Dit. Diplik bisa terlaksana dengan baik, walaupun masih ditemui beberapa 
kendala seperti pemotongan anggaran yang menyebabkan pengurangan jumlah partisipan 
dalam kegiatan Dit Diplik, terutama yang melibatkan pihak asing; (13) Penguatan Citra 
Indonesia Melalui Informasi dan Pelayanan Media, kendala: Seluruh kegiatan 
Dit.Infomed dapat dilaksanakan dengan baik dengan berbagai tingkat penyerapan yang 
berkisar antara 49% hingga 100%. Tetapi tidak semua penyerapan tersebut untuk 
kegiatan Dit.Infomed. Ada satu kegiatan yaitu " Peningkatan Kapasitas Teknis (software) 
Portal Kemlu" dengan anggaran sebesar Rp.701.018.000,- (tujuh ratus satu juta delapan 
belas ribu rupiah), dananya dialihkan penggunaannya untuk kegiatan BDF V; (14) 
Pengamanan Diplomatik Bidang Informasi, Personalia dan Kerjasama Pengamanan, 
kendala: Secara umum tidak ada kendala yang berarti, karena keseluruhan kegiatan telah 
dan dapat dilaksanakan; (15) Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik, 
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Secara umum kegiatan-kegiatan Dit KST bisa berjalan dengan baik, namun masih 
ditemui beberapa kendala yang berasal dari negara-negara mitra kegiatan, seperti 
contohnya masalah keamanan yang berakibat pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai 
dengan jadwal, birokrasi negara mitra yang berbelit-belit dan kualifikasi peserta yang 
tidak sesuai harapan.  Dari pihak dalam negeri juga terdapat kendala seperti minimnya 
partisipasi K/L dan keterbatasan anggaran Pemda/Pemprov; (16) Kegiatan Dukungan 
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi 
Publik, kendala yang dihadapi: rendahnya alokasi anggaran untuk uang lembur pegawai 
yang melaksanakan tugas kedinasan diluar jam kerja, yang hanya cukup untuk 
membayarkan uang lembur s/d bulan Juni 2012, khususnya staf di MKAA Bandung. 
Disisi lain, terdapat SIAR belanja pegawai untuk tunjangan fungsional dan struktural; 
(17) Kegiatan Pelayanan Fasilitas Diplomatik, kendala: 1.SDM Direktorat Fasilitas 
Diplomatik yang masih tidak sesuai dengan bezetting. Dari 8 (delapan ) posisi eselon IV, 
hanya 3 (tiga) yang terisi dan tidak semua eselon IV memiliki staf operasional. 
Kekosongan posisi tersebut semakin mengurangi kinerja Dit. Fasdip, menimbang pada 
tahun 2012 terdapat 5 (lima) orang staf yang melaksanakan tugas belajar baik formal 
maupun struktural, 2. Sepanjang tahun anggaran 2012, terdapat beberapa kegiatan di luar 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tetap memerlukan partisipasi Dit. Fasdip. 
Keikutsertaan Dit. Fasidp; Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan Wni/Bhi di Luar 
Negeri; (18) Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan Wni/Bhi di Luar Negeri, 
kendala: Persiapan terkait penayangan iklan mengenai perlindungan WNI di luar negeri 
melalui media televisi memerlukan waktu dan SDM yang memadai. Penayangan iklan 
akan dilanjutkan di tahun 2013 melalui koordinasi dengan satker/ instansi terkait. Pihak 
yang bisa membantu: Konsultan media, PPK, ULP Kemlu; (19) Kegiatan Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Luar Negeri di Kawasan Amerika dan Eropa, kendala: Untuk 
kegiatan-kegiatan yang memerlukan komitmen kedua belah pihak (agenda, waktu dan 
tempat) pada umumnya telah siap. 2. Pemotongan anggaran sebesar 37% pada awal 
tahun 2012 sehingga target Ouput harus dikurangi. (20) Kegiatan Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Luar Negeri di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan 
Afrika, kendala: Beberapa kegiatan yang melibatkan eselon II tidak dapat dilaksanakan 
karena tidak mendapat izin dari Menteri, sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan 
anggaran.Pemotongan anggaran sebesar 37% di tahun 2012 menyebabkan beberpa 
kegiatan dihapus kerjasama dengan Universitas. Demikian juga dengan penghematan 
anggaran yang dilakukan melalui perubahan tempat kegiatan,perampingan delegasi/tim 
dan pencapaian jumlah peserta; (21) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 
Luar Negeri pada Organisasi Internasional dan Regional Sesuai Prioritas Kajian, 
kendala: Terdapat satu kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 
2012, yaitu Policy Planning Dialogue (PPD)  dengan tema "G20 dan Tata Kelola Global" 
di Canberra-Australia, atas pertimbangan dan arahan dari Pimpinan, kegiatan ini diundur 
untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.  Pemotongan anggaran sebesar 37% di 
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tahun 2012 menyebabkan beberpa kegiatan dihapus kerjasama dengan Universitas. 
Demikian juga dengan penghematan anggaran yang dilakukan melalui perubahan tempat 
kegiatan,perampingan delegasi/tim dan pencapaian jumlah peserta.Namun, secara 
keseluruhan, semua kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam RKT 2012 
berhasil dilaksanakan, dengan menghasilkan output sesuai yang diharapkan, (22) 
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan, kendala: Terlaksana dalam rangka dukungan manajemen 
seperti pembayaran gaji dan belanja moda melebihi target karena dilakukan revisi POK; 
(23) Kegiatan Pengelolaan Perlengkapan Serta Urusan Rumah Tangga Kementerian Luar 
Negeri, kendala: 1. Terdapat beberapa paket pengadaan yang direncanakan akan 
dilelangkan mengalami perubahan (menjadi Swakelola, Pengadaan Langsung, 
Penunjukkan Langsung), sehingga dilaksanakan oleh masing-masing Satker, 2. Adanya 
Perubahan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 3. Masih adanya 
beberapa dokumen lelang dari Pengguna Jasa (Satker) yang kurang memadai sehingga 
mengakibatkan gagal/batal lelang; (24) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kementerian Luar Negeri, kendala: 1. Terbatasnya SDM, 2.Paket pengadaan pekerjaan 
yang semula akan dilaksanakan secara bertahap tidak dapat direalisasikan, karena harus 
dilaksanakan secara bersamaan, 3. Proses Pengajuan Revisi Anggaran yang 
membutuhkan waktu. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan laporan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah 
dilaksanakan oleh Mitra Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) Direktorat Politik dan 
Komunikasi selama tahun 2012, baik yang termasuk Prioritas Nasional maupun Prioritas 
Bidang, secara umum dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan prioritas nasional berdasarkan program 
sebagaimana tercantum dalam Buku I RKP 2012 yaitu sesuai Program 
Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Kemendagri, Program 
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan oleh 
KemenkoPolhukam dan Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di 
Bidang Multilateral dengan instansi pelaksana adalah Kemenlu, secara umum 
telah dilaksanakan oleh mitra kerja Ditpolkom; 

2. Pencapaian target kegiatan prioritas nasional untuk kegiatan wawasan 
kebangsaan oleh Kemdagri cukup tinggi yaitu 99,7%, Sedangkan untuk kegiatan 
koordinasi dibawah Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan relatif rendah dengan capaian yaitu 50,04% untuk kegiatan prioritas 
nasional koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme, dan 
capaian 38,18% untuk kegiatan prioritas nasional koordinasi wawasan 
kebangsaan.  

3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas bidang, sebagaimana 
tercantum dalam Matriks 2.2 Priorita Bidang Politik dan Komunikasi Bab VI 
RKP 2012, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang 
merupakan prioritas bidang telah dilaksanakan secara baik oleh Mitra Kerja 
Ditpolkom dengan beberapa kendala yang dapat diselesaikan dengan baik 

4. Secara umum kegiatan prioritas yang dilaksanakan sudah sesuai dengan sasaran 
program dan arah kebijakan yang ditetapkan berdasarkan fokus prioritasnya, 
namun belum diketahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini 
disebabkan karena terdapat beberapa Mitra Kerja yang tidak mendeskripsikan 
secara detail kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap 
triwulannya, tidak dilaporkannya besaran dana yang terealisasi serta 
penggunaannya untuk setiap kegiatan prioritas yang dilaksanakan, dan kurang 
menjelaskan secara terinci langkah tidak lanjut yang dilaksanakan pada periode 
triwulan berikutnya; 

5. Meskipun ada kegiatan yang mengalami keterlambatan karena persoalan 
penyelesaian administrasi dan atau keuangan, namun dalam pelaksanaannya 



 

56 

hampir tidak mengalami kendala yang terlalu signifikan. Hal ini disebabkan 
hampir semua kegiatan prioritas didukung dengan alokasi anggaran yang sesuai 
dengan kebutuhan  serta cukup jelasnya rencana kerja yang tertuang dalam RKA 
masing-masing KL-nya. Namun ada satu instansi Mitra Kerja yaitu KPU yang 
masih mengalami permasalahan terkait pencairan anggaran (masih dibintangi) 
dikarenakan kekuranglengkapan dalam penyampaian dokumen pendukung; 

6. Masih terdapat beberapa Mitra Kerja yang belum memahami pentingnya 
pelaksanaan pemantauan dalam kaitannya dengan proses perencanaan, 
penganggaran dan pelaksanaan baik di tahun yang sedang berjalan maupun untuk 
tahun berikutnya; 

7. Masih adanya pengelola kegiatan yang belum memahami mekanisme pelaporan 
dan pengisisan format, meskipun sudah dijelaskan dan diberikan contoh yang 
cukup rinci dalam setiap pertemuan triwulanan maupun dalam diskusi informal. 

8. Pada tahun anggaran ini, Direktorat Politik dan Komunikasi juga melaksanakan 
pemantauan atas pelaksanaan kegiatan terkait Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) oleh Ditjen Kesbangpol Kemdagri dengan melaksanakan 
FGD di 3 (tiga) daerah yaitu  di  Aceh, Banten dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM), dan juga memastikan bahwa forum ini berjalan dan 
dikelola secara baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/ 2006 tentang FKDM 

 
 
B. Rekomendasi 

Dari penjelasan kesimpulan diatas, hal-hal yang perlu untuk direkomendasikan 
dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas RKP (Rencana Kerja Pemerintah), 
antara lain : 

1. Perlunya peningkatan penyelarasan proses perencanaan dan penganggaran secara 
terus menerus agar pelaksanaan kegiatan prioritas dapat mencapai sasaran yang 
telah ditetapkan dan sesuai dengan resources yang tersedia; 

2. Perlunya untuk menentukan indikator kegiatan prioritas yang jelas dan serinci  
mungkin, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap konsistensi serta efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaannya; 

3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sasaran pencapaian program 
diperlukan perumusan kegiatan yang  jelas sehingga mempermudah dalam 
mewujudkan capaian kegiatan/program dan menghindari revisi DIPA; 

4. Diperlukan komitmen bersama tentang pentingnya pelaksanaan pemantauan dari 
masing-masing KL mitra kerja sebagai kewajiban sesuai peraturan perundangan 
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yang berlaku serta meningkatkan kemampuan/komitmen personel pengelola 
program dan penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan monitoring; 

5. Perlu untuk melibatkan DJA, Kemkeu dalam pelaksanaan RKP secara terus 
menerus, sehingga apabila terdapat kendala atau hambatan yang bersifat 
administrasi pencairan anggaran dapat secara cepat diketahui tindak lanjutnya di 
triwulan berikutnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai 
perencanaan yang telah ditetapkan; 

6. Perlunya peningkatan koordinasi dengan dalam internal instansi dan juga dengan 
instansi-instansi terkait lainnya untuk kecermatan dalam menyusun rincian 
kegiatan prioritas yang dilaksanakan serta melakukan pendampingan dalam 
merinci indikator kegiatan prioritas di unit kerja K/L masing-masing. 
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