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LAPORAN KEGIATAN 

KOORDINASI PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA 

TAHUN 2017 

 

BAB I PENDAHULUAN  
 

1.1   LATAR BELAKANG 

Dalam UU No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN) mengamanatkan bahwa SPPN bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku 
pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, 
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya 
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini 
diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Perencanaan Pembangunan yang menyampaikan bahwa Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi, diantaranya yaitu koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran 
pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Perpres No. 66 Tahun 2015 juga menjelaskan 
bahwa Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas 
menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, 
pertahanan dan keamanan; dalam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang 
politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 6 Tahun 2016 
menyampaikan bahwa Direktorat Politik dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan 
pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan 
pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Politik dan Komunikasi menyelenggarakan 
fungsi daiantaranya adalah pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di 
bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah 
kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang 
politik dan komunikasi; dan  pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi. 

Di bidang pembangunan politik dan komunikasi, sasaran utama RPJMN 2015-2019 
adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian 
angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik 
rakyat sebesar 77,5 %, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada 
tahun 2019. Yang ditandai dengan menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian 
indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya 
pemilu serentak tahun 2019 yang aman, damai, adil jujur dan demokratis; terjaminnya 
kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek 
kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019; meningkatnya 
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keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol hingga 30%; dan meningkatnya 
keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses 
masyarakat terhadap informasi publik; serta terjaganya stabilitas sosial dan politik yang 
ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan 
terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019. 

Pada Tahun 2017, sasaran utama bidang pembangunan politik yang akan dicapai 
pada tahun 2017 adalah Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 74,3 yang ditandai dengan 
Indeks Lembaga Demokrasi sebesar 78, Indeks Kebebasan Sipil sebesar 86 dan Indeks Hak-
Hak Politik sebesar 68. Dengan arah kebijakan prioritas bidang yaitu Meningkatkan peran 
kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta 
dan masyarakat sipil, melalui strategi : Penguatan dan pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; 
Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, melalui strategi : Perubahan Undang-
Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem 
kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik 
melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; 
Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan 
meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, yang akan ditempuh dengan 
strategi: Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia; Diseminasi 
Informasi Publik melalui berbagai media (online/offline) dengan tema prioritas sesuai 
kebijakan Presiden dan/atau Pemerintah, dan kontribusi pada penyelenggaran kegiatan 
tingkat nasional dan internasional (media center); Pembinaan pengembangan kebijakan 
bidang komunikasi dan informasi dilakukan dengan strategi : Penyusunan regulasi dan 
kebijakan bidang komunikasi publik (grand design komunikasi publik serta norma standar 
prosedur kriteria), Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bidang komunikasi publik 
melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (bimbingan teknis, sertifikasi), serta 
Pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat bidang komunikasi publik; 
Peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika dan literasi media 
melalui : penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media  (STMM) di Yogyakarta, 
penelitian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika serta pengembangan SDM di 
balai-balai pengkajian dan pengembangan daerah, serta literasi media penyiaran bagi 
masyarakat; Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, 
memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan 
ditempuh dengan strategi : Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian 
berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan Menciptakan iklim kondusif 
untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman 
terorisme, yang akan ditempuh dengan strategi : Penguatan kerja sama bilateral, regional, 
dan global tentang counter terrorism, berbasis negara dan masyarakat sipil.  

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017 menggunakan 
Pendekatan Money Follows “Program Prioritas”  melalui pendekatan Holistik-Tematik, 
Terintegrasi dan Spasial. Pendekatan ini sangat mengedepankan fungsi koordinasi karena 
melibatkan multistakeholder dalam pelaksanaannya. Aspek koordinasi sangat diperlukan 
untuk menjaga konsistensi dari pelaksanaan program prioritas, termasuk bidang politik 
dana komunikasi. Kurangnya frekuensi koordinasi maupun kurangnya instansi/unit yang 
terlibat dalam koordinasi sering kali menjadi penyebab utama terjadinya ketidak-
konsistenan substansi, benturan kepentingan antar pihak, ketidaksinkronan perjadualan 
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dan pentahapan pelaksanaan kebijakan, dan sebagainya.  Ada pihak-pihak yang 
seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan, namun tidak merupakan bagian/tidak 
terlibat dalam struktur proses sebuah kebijakan. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi, 
sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua 
kementerian/lembaga pemerintah. Tugas ini menjadi salah satu tanggungjawab dan 
wewenang Bappenas sebagai lembaga perencana pusat. 

Dalam rangka Penguatan Demokrasi Indonesia sepanjang Tahun 2017, sesuai 

dengan fungsi dan kewenangannya, Direktorat Politik dan Komunikasi perlu melakukan 

serangkaian koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait antara lain dengan 

pemerintahan pusat/daerah, LSM/Tokoh/Masyarakat, Universitas, Swasta, Mitra 

Pembangunan dan instansi lainnya yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan 

Politik dalam kerangka RPJMN 2015-2019. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka 

Penguatan Demokrasi Indonesia selama Tahun 2017, juga meliputi koordinasi atas 

pelaksanaan program pembangunan yang menjadi tugas tambahan lain seperti halnya 

mendukung pelaksanaan koordinasi Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia dan 

Sustainable Development Goals (SDGs), serta koordinasi kegiatan-kegiatan kerjasama 

lainnya.  

 

1.2   TUJUAN DAN SASARAN 

Kegiatan Penguatan Demokrasi Indonesia yang dilakukan Direktorat Politik dan 
Komunikasi bertujuan untuk : 

1. Terciptanya koordinasi antar pemangku kepentingan serta sinkronisasi pelaksanaan 
program/kegiatan di bidang politik dan komunikasi berdasarkan RKP 2017 dan 
RPJMN 2015 – 2019; 

2. Terciptanya sinergi pelaksanaan pembangunan bidang politik dan komunikasi yang 
dilakukan antar instansi/lembaga sesuai dengan RKP 2017; 

3. Terwujudnya rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi yang sinergis, 
terpadu dan berkeseinambungan, serta adanya kesesuaian antara RKP 2018 
dengan RPJMN 2015-2019.  

 

1.3.   RUANG LINGKUP KEGIATAN 

 Kegiatan penguatan demokrasi Indonesia dilaksanakan untuk mendukung 
komponen kebijakan percepatan pembangunan dengan indikator persentase (%) jumlah 
kementerian/lembaga/pemda yang melaksanakan penugasan sesuai dengan rencana. 
Adapun ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini yaitu:  

1. Membahas dan mendiskusikan rencana program/kegiatan dalam lingkup bidang 
penguatan demokrasi (bidang kelembagaan demokrasi, bidang wawasan 
kebangsaan dan bidang komunikasi); 

2. Menyelenggarakan pertemuan dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja, 
pemerintah daerah, LSM/Tokoh/Masyakat, akademisi, Swasta dan mitra terkait 
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lainnya melalui diskusi berupa FGD dan wawancara mendalam dalam rangka 
pengumpulan data dan informasi guna koordinasi antar pihak serta sinkronisasi 
program/kegiatan pembangunan yang dilakukan kementerian/lembaga/pemda 
yang mendukung program/kegiatan penguatan demokrasi; 

3. Melakukan koordinasi berkelanjutan dalam rangka Penyusunan Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI) tahun 2016 dan pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan nilai IDI 
tahun 2017; 

4. Melakukan koordinasi dengan Mitra Pembangunan dalam rangka penguatan 
demokrasi Indonesia. 

 

1.4.   KELUARAN 

 Keluaran ataupun output dari kegiatan Penguatan Demokrasi Indonesia yaitu : 

1. Laporan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia selama Tahun 2017 melalui 
koordinasi dengan Mitra Kerja K/L, K/L Terkait, Pemerintahan Daerah, CSO, 
Universitas, Swasta, dan Mitra Pembangunan; 

2. Rekomendasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama 
dengan Mitra Kerja K/L, K/L Terkait, Pemerintahan Daerah, CSO, Universitas, 
Swasta, dan Mitra Pembangunan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan di 
Bidang Politik dan penguatan demokrasi Indonesia pada khususnya.  

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya koordinasi yang baik 
antara Ditpolkom dengan Mitra Kerja K/L, Mitra Pembangunan, CSO dan Pemerintah 
Daerah dalam pelaksanaan pembangunan demokrasi Indonesia, serta untuk memastikan 
terwujudnya sinergitas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang komprehensif.  

Penerima manfaat dari kegiatan ini antara lain Mitra Kerja Kementerian/Lembaga, 
Mitra Pembangunan, CSO dan Pemerintah Daerah, serta  pemangku kepentingan lainnya 
bidang politik dan komunikasi.  

 

1.5   METODOLOGI  

 Metode untuk melakukan kegiatan penguatan demokrasi Indonesia adalah : 

1. Pertemuan banyak pihak (multilateral meeting) dengan mitra kerja direktorat 
dalam perencanaan pembangunan lingkup bidang politik dan komunikasi; 

2. Review dokumen, untuk analisis data dan informasi yang diperoleh dari berbagai 
sumber, antara lain : RPJMN 2015-2019 serta RKP tahun 2016, dokumen hasil 
pelaksanaan/laporan program/kegiatan mitra k/l, serta dokumen terkait lainnya; 

3. Penyelenggaraan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi 
maupun dalam rangka mempertajam rencana program/kegiatan pembangunan 
Bidang Politik dan Komunikasi; 

4. Wawancara mendalam dengan pejabat KL/mitra kerja untuk memperoleh data dan 
informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan terkait pembangunan demokrasi 
dan komunikasi; 
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5. Pelaksanaan Focused Group Discussion (FGD) untuk rekonsiliasi data, serta 
klarifikasi informasi capaian pelaksanaan kegiatan/program; 

6. Observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang dianggap perlu untuk 
menjaring masukan dan rekomendasi bagi kebijakan bidang politik dan  
komunikasi; Pertemuan dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya 
baik di pusat dan/atau di daerah untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan 
program/kegiatan bidang politik dan komunikasi; 

7. Melakukan analisis dan menyusun laporan. 

 

1.6   PELAKSANA KEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan koordinasi ini akan dilakukan secara swakelola dan 
berkoordinasi dengan K/L terkait. Penanggung jawab dari kegiatan koordinasi strategis ini 
adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.  Kegiatan penguatan 
demokrasi Indonesia akan dilaksanakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, 
dengan melibatkan staf Direktorat Politik dan Komunikasi dan didukung oleh tenaga 
pendukung substansi bidang kelembagaan demokrasi, tenaga pendukung substansi bidang 
wawasan kebangsaan dan tenaga substansi bidang komunikasi, serta dibantu oleh tenaga 
administrasi. 

Pelaksanaan kegiatan koordinasi ini akan dilakukan secara swakelola dan 
berkoordinasi dengan K/L terkait. Penanggung jawab dari kegiatan koordinasi strategis ini 
adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan,  dan  Keamanan dengan  masa  tugas  12  
(dua belas) bulan.  Tim pelaksana kegiatan beranggotakan pejabat eselon II kebawah dari 
Direktorat Politik dan Komunikasi, dan lintas direktorat dengan masa tugas 12 bulan, serta 
melibatkan K/L terkait dengan masa tugas 5 (lima) bulan. Tugas dari Tim Pelaksana 
kegiatan koordinasi strategis ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Melakukan pertemuan, konsinyering, FGD dan lain-lain dengan 
Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat dan Daerah, Mitra Pembangunan dan CSO 
dalam rangka Penguatan Demokrasi Indonesia. 

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/ Lembaga Tingkat Pusat 
dan Daerah, Mitra Pembangunan dan CSO yang mempunyai tugas dan fungsi  yang 
berkaitan dengan Penguatan Demokrasi Indonesia; 

3. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka Penguatan Demokrasi Indonesia. 
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BAB 2. PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM RANGKA PENGUATAN 
DEMOKRASI INDONESIA 

 Koordinasi penguatan demokrasi ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dengan 
semua stakeholder perencanaan pembangunan politik yaitu Mitra Kementerian/Lembaga, 
Akademisi, Pemerintah Daerah dan juga Mitra Pembangunan atau Donor Pemerintahan 
Negara Lain dalam rangka untuk sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang 
politik dan komunikasi berdasarkan RKP 2017 dan RPJMN 2015 – 2019. Koordinasi 
penguatan demokrasi ditujukan juga untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan 
pembangunan bidang politik dan komunikasi yang dilakukan antar instansi/lembaga sesuai 
dengan RKP 2017. Selanjutnya untuk mewujudkan rencana pembangunan bidang politik 
dan komunikasi yang terpadu dan berkeseinambungan, serta adanya kesesuaian antara 
RKP 2018 dengan RPJMN 2015-2019.  

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari dilaksanakannya koordinasi 
penguatan demokrasi Indonesia ini, maka Ditpolkom melaksanakan beberapa koordinasi 
yaitu (1) Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan Daerah Tahun 2017 dalam rangka 
Penyusunan RKP 2018 yang dilaksanakan di Batam dan Makassar, (2) Musyawarah Provinsi 
(Musrenprov) NTT dan Musyawarah Pembagunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2017 
di Jakarta, (3) Penyusunan Visi Pembangunan Nasional Periode 2020 – 2045, (4) 
Penyusunan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Politik dan Komunikasi, (5) 
Pelaksanaan Program Australia Indonesia Partnership for Justice II (AIPJ2). Berikut ini 
secara berurutan laporan dan pembahasan pelaksanaan koordinasi-koordinasi dalam 
penguatan demokrasi selama periode waktu 2017 : 

2.1 Rakortek Pusat dan Daerah Tahun 2017 dalam rangka Penyusunan RKP 2018 

Pelaksanaan Rakortek Pusat-Daerah dalam penyusunan RKP 2018 merupakan 
bentuk tahapan yang baru dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Rakortek pada 
tahun 2017 ini merupakan tahun pertama yang ditujukan sebagai forum antara pusat dan 
daerah untuk melakukan pembahasan terkait Prioritas Nasional sekaligus sebagai masukan 
dalam penyusunan RKP dan RKPD. Pelaksanaan Rakortek Pusat dan Daerah sekaligus 
menjadi forum dalam mendiskusikan serta menetapkan aspek lokasi (spasial) terhadap 
berbagai dukungan bagi Proyek Prioritas Nasional. Berbeda dengan Rakortek (Konreg) 
yang telah dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Rakortek Pusat dan Daerah 
yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas ini lebih fokus diarahkan 
pada pembahasan Proyek Prioritas Nasional yang melibatkan Bappenas dan juga 
pemerintah daerah (provinsi) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi 
Kementerian/Lembaga yang tidak atau belum melaksanakan Konreg di masing-masing K/L, 
maka tahapan ini dapat menjadi forum koordinasi dan integrasi pusat-daerah.  

Rakortek ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan 
daerah serta pembangunan antar daerah Tahun 2018 dan penyelarasan program, 
kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah 
pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan Tahun 2018. 
Output nyata yang diharapkan dari rakortek ini adalah tersusunnya program, kegiatan, 
proyek, target, lokasi, dan anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian target 
pembangunan nasional Tahun 2018; dan terwujudnya komitmen daerah dalam 
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mendukung pencapaian program prioritas nasioal tahun 2018; serta tersusunnya daftar 
urutan usulan prioritas pusat dan daerah tahun 2018. 

Rakortek sekaligus diselenggarakan untuk menjawab beberapa permasalahan yang 
muncul sebagai akibat dari kurangnya sinkronisasi perenecanaan dan penganggaran di 
daerah yaitu diantaranya adalah belum sinkronnya program prioritas nasional dengan 
program prioritas daerah, dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional; masih 
adanya program prioritas nasional yang belum didukung oleh program prioritas daerah; 
masih adanya program/kegiatan k/l dan daerah yang tumpang tindih karena tidak sesuai 
dengan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah; terbatasnya alokasi anggaran pada pemerintah daerah 
dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional; dan masih ada beberapa 
kegiatan prioritas nasional yang belum ditentukan lokasi dan targetnya. 

Rakortek tahun ini dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu Batam untuk wilayah 
regional I dan Makassar untuk wilayah regional II.  

2.1.1 Rakortek Pusat Daerah di Batam 

Berikut ini Laporan Pelaksanaan Rakortek di Batam : Kementerian PPN/Bappenas 
dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan 
Daerah Regional 1 pada 21-24 Februari 2017 di Batam, Kepulauan Riau. Rakortek tersebut 
berperan sebagai forum antara pusat dan daerah dalam melakukan pembahasan terkait 
prioritas nasional dalam rangka mendukung sasaran pembangunan sekaligus sebagai 
masukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD). Hadir dari unsur pemerintah pusat, yakni Kementerian 
PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan 
Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Pemerintah Daerah diwakili para Sekretaris Daerah, 
para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, dan Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan Rakortek Pusat Daerah ini dapat 
mendukung penguatan penyusunan perencanaan di Pusat khususnya terkait penajaman 
aspek lokasi atau spasial, serta meningkatkan kesiapan pelaksanaannya. Penyusunan RKP 
2018 yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan 
Pemerataan” didasarkan pada kebijakan money follows program yang dilaksanakan 
melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan 
perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil 
pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan 
antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD), integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan 
daerah (APBD), serta penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi 
pembangunan). 

Dalam Rakortek ini, turut dipaparkan hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas 
terkait sejumlah indikator ekonomi makro dan target pembangunan pada 2018. Beberapa 
poin yang turut dibahas, antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen, 
target tingkat kemiskinan sebesar 9-10 persen, target tingkat pengangguran terbuka 
sebesar 5,3-5,5 persen, dan target rasio gini sebesar 0,38. Fokus penanggulangan 
kemiskinan terletak pada penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Tiga sektor 
prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan 
lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian. Pemerintah, 
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baik pusat maupun daerah, akan mengimplementasikan dua upaya utama sebagai langkah 
konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang 
mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur 
transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-
kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti 
Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata. Namun, 
dengan keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya 
pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui 
mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi 
skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), yang perlu didorong dan didukung 
semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur. Kedua, pemberian 
fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan 
hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di 
daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli 
masyarakat, serta reformasi struktural. 

Rakortek Pusat dan Daerah Regional 1 tersebut melibatkan tujuh belas provinsi, 
yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi , Bengkulu, 
Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa 
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Dengan berlangsungnya Rakortek ini, 
pemerintah pusat dapat membahas penjabaran sasaran nasional dengan pemerintah 
daerah, melakukan konfirmasi terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan proyek prioritas 
nasional, memperoleh informasi terkait dukungan pemerintah daerah melalui APBD dalam 
mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, serta mendapat masukan terkait usulan 
kegiatan dan pendanaan melalui APBN untuk mendukung prioritas nasional, baik 
kewenangan pusat maupun daerah. 

Sementara itu, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi lebih awal 
mengenai rancangan rencana pembangunan yang akan menjadi bagian dalam rancangan 
awal RKP 2018 sehingga dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Provinsi dan penyusunan RKPD 2018. Bagi pemerintah daerah, 
pelaksanaan Rakortek juga berfungsi sebagai forum konfirmasi dalam mempersiapkan 
dukungan daerah lebih awal terkait pencapaian sasaran nasional, khususnya sasaran yang 
merupakan agregasi dari seluruh sasaran daerah, serta konfirmasi terkait kesiapan lokasi 
pelaksanaan kegiatan proyek prioritas nasional. Pemerintah daerah juga dapat 
menyampaikan dan mendiskusikan lebih awal terkait usulan pemerintah daerah yang akan 
dibiayai APBN untuk mendukung pencapaian prioritas nasional baik yang terkait dengan 
kewenangan pusat maupun daerah. 

Pelaksanaan Rakortek di Batam secara garis besar membahas Usulan proyek K/L 
yang mendukung Prioritas Nasional; Usulan Proyek daerah yang mendukung Prioritas 
Nasional; mengklarifikasi usulan Proyek K/L yang mendukung Prioritas Nasional, usulan 
proyek daerah yang mendukung prioritas nasional, prioritas daerah dan sasaran prioritas 
pembangunan nasional terkait kebijakan, rencana program, kegiatan proyek, target, 
alokasi dan anggaran; dan menyepakati dan menuangkan hasil pembahasan dan klarifikasi 
Rakortek dalam berita acara per K/L. Berikut ini adalah pembahasan setiap provinsi di 
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regional I untuk Desk Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, khususnya 
untuk Bidang Komunikasi : 

a. Provinsi Jawa Barat  

 Usulan K/L terkait prioritas ke 10 di Provinsi Jawa Barat akan direvisi karena tidak 
termasuk ke dalam kriteria 3T (Perpress 131/2015). Usulan kegiatan Acces point Geopark 
Ciletuch, ditampung untuk dibahas menjadi prioritas kegiatan tahun 2018 dan penyediaan 
akses internet di daerah blank spot. Usulan pembangunan infrastruktur konektivitas pita 
lebar di jala nasional Jawa Barat dimana pembangunannya termasuk bersinggungan 
dengan jalan provinsi. Untuk pembangunan Duckting daerah membahas dengan PU (Bina 
Marga). Penyediaan konektivitas untuk daerah blank spot di Jawa Barat, akan diperbaiki 
menjadi kegiatan penyediaan akses internet di daerah  blank spot. 

b. Provinsi Banten  

 Usulan proyek K/L prioritas nasional 10 di Provinsi Banten akan difokuskan pada 
kecamatan-kecamatan di kabupaten Lebak dan Pandeglang sesuai Perpres 131/2015; 
Usulan proyek K/L sebagaimana point 1 yaitu terkait “Diseminasi informasi melalui 
kolaborasi komunikator pemerintah di kawasan perbatasan dan wilayah 3T” dalam 
pelaksanaannya di kabupaten Lebak dan Pandeglang  akan dikoordinasikan dengan 
pemerintah provinsi; Usulan pengadaan Server akan diusulkan dengan proposal kepada 
Kemenkominfo pembiayaan melalui APBD; dan Usulan mobil multimedia menjadi 
tanggung jawab Pemda Banten, bukan kewenangan pusat. 

c. Provinsi Jawa Tengah  

 Usulan prioritas nasional ke 10 di Provinsi Jaw Tengah tidak sesuai dengan kriteria 
3T dalam Perpres 131/2015. Provinsi Jawa Tengah mengusulkan adanya Proyek Prioritas 
Nasional dan Proyek K/L di daerah terisolir wilayah Jawa Tengah, karena provinsi Jawa 
Tengah masih ada daerah yang termasuk daerah terisolir tetapi tidak termasuk dalam 
Perpes 131/2015. PN ke 4 terkait proyek K/L Kemenkomifo akan dibahas internal antara 
Bappenas dan Kemenkominfo. Usulan daerah yang terkait dengan PN akan diusulkan ke 
dalam e-planning dan melalui proposal.  

d. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 Usulan prioritas nasional 10 di Provinsi D.I Yogyakarta idak termasuk kriteria 3T 
dalam Perpres 131/2015. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I Yogyakarta tidak 
mengajukan usulan medukung Program Prioritas Nasional. 

e. Provinsi Jawa Timur 

 Usulan Proyek K/L Prioritas Nasional ke 10 di Provinsi Jawa Timur akan difokuskan 
pada Kecamatan dengan kriteria 3T sesuai Perpres 131/2015. Kegiatan fasilitasi Komisi 
Informasi di hapuskan dari Program penyusulan di e-planning. Usulan K/L sebagaimana 
point 1 yaitu terkait “diseminasi  informasi melalui kaloborasri komunikator pemerintahan 
di kawasan 3T” dalam pelaksanaan nya akan dikoordinasikan antara pemprov dengan 
kementerian kominfo. Telah diverifikasi  usulan kegiatan penyelenggaraan program 
informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan program aplikasi informatika, 
penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik dan telah sesuai dengan kewenangan 
daerah dan pembianyaannya melalui APBD. Terkait dengan fasilitasi komisi informasi 
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daerah dan komisi informasi penyiaran daerah akan di konsultasikan dengan Ditjen 
keuangan daerah. 

f. Provinsi Bali  

 Aspek lokasi tidak termasuk dalam kriteria 3T dalam Perpres 131/2015, namun 
pulau Nusa Penida di Kabupaten Klungkung merupakan batas terluar dari wilayah 
Indonesia. Usulan PN ke 10 di Provinsi Bali tidak termasuk kriteria 3T sesuai Perpres 
131/2015, namun pulau Nusa Penida di Kabupaten Klungkung merupakan batas terluar 
dari wilayah Indonesia yang memerlukan Program Diseminasi Informasi melalui Kolaborasi 
Komunikator Pemerintah di Kawasan Perbatasan dan Wilayah 3T. Pemprov Bali perlu 
untuk melakukan input baru usulan penyediaan akses internet yang fokus kepada kantor-
kantor pemerintahan di Provinsi/Kab/Kota serta fasillitas-fasilitas umum ke e-planning dan 
akan ditampung oleh Kemenkominfo. 

 Usulan pengadaan Pemancar Digital TVRI di Provinsi Bali akan ditampung oleh 
Kemenkominfo. Usulan Pemeliharaan Pemancar Digital TVRI Provinsi Bali bukan 
kewenangan Dinas Kominfo Bali dan Kemenkominfo karena sudah dihibahkan kepada 
TVRI. Pegadaan infrastruktur Menara Konektivitas Informasi untuk Pemantauan Kendaraan 
dan Penduduk Keluar Masuk Pulau Bali pada Pos Pemantauan Terpadu Area Pelabuhan 
Penyebrangan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. Pemprov Bali 
perlu untuk melakukan input baru Desa Broadband terpadu ke e-planning dan akan 
ditampung oleh Kemenkominfo. Pemprov Bali melakukan input proyek daerah yang 
mendukung prioritas nasional. 

g. Provinsi Aceh  

 Provinsi Aceh termasuk ke dalam kriteria 3T sesuai Perpres 131/2015, PN 10 Sesuai 
dengan kebutuhan daerah PN Pembangunan Wilayah. Usulan proyek K/L prioritas nasional 
ke 10 di Provinsi Aceh akan difokuskan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil 
sesuai dengan Perpres 131/2015. Usulan proyek K/L sebagaimana point 1 yaitu terkait 
“Diseminasi Informasi melalui kolaborasi komunikator Pemerintah di kawasan Perbatasan 
dan Wilayah 3T” dalam pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Singkil akan dikoordinasikan 
dengan Pemrintah Provinsi. Penyediaan Kendaraan dari Kemenkominfo sudah ditiadakan. 

 Usulan kegiatan bantuan sarana dan prasarana untuk kelompok informasi 
masyarakat atau komunitas komunikasi publik di 24 kabupaten /kota telah klarifikasi 
merupakan kewenangan daerah dan dibiayai oleh APBD. Usulan kegiatan Monitoring dan 
Evaluasi kelompok informasi masyarakat atau komunitas komunikasi public.  

h. Provinsi Sumatera Utara 

Usulan proyek K/L prioritas nasional ke 10 di Provinsi Sumatera Utara akan 
difokuskan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias 
Utara  sesuai dengan kriteria wilayah 3T dalam Perpres 131/2015. Usulan proyek K/L 
sebagaimana point 1 yaitu terkait “Diseminasi informasi melalui kolaborasi komunikator 
Pemerintah di kawasan Perbatasan dan Wilayah 3T” dalam pelaksanaannya di Kabupaten 
Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara  akan dikoordinasikan dengan Pemrintah 
Provinsi. Prioritas nasional ke 4 terkait proyek K/L Kementerian Kominfo akan dibahas 
internal antara Bappenas dan Kemenkominfo. Usulan daerah yang terkait dengan Prioritas 
Nasional akan diusulkan ke dalam e-Planning melalui proposal. Daerah perlu untuk input 
Prioritas Daerah yang mendukung prioritas nasional ke dalam e-planning 
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i. Provinsi Sumatera Barat 

Usulan proyek K/L prioritas nasional ke 10 di Provinsi Sumatera Barat akan 
difokuskan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Mentawai, Solok Selatan,Pasaman 
Barat sesuai dengan kriteria 3T dalam Perpres 131/2015. Usulan proyek K/L sebagaimana 
point 1 yaitu terkait “Diseminasi informasi melalui kolaborasi komunikator Pemerintah di 
kawasan Perbatasan dan Wilayah 3T” dalam pelaksanaannya di Kabupaten Mentawai, 
Solok Selatan,Pasaman Barat akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi. Usulan 
kebutuhan daerah terkait akses internet yang pemanfaatannya untuk desa Broadband 
Terpadu, pendidikan, kesehatan dan mendukung UMKM dan pariwisata akan dipetakan 
oleh Pemerintah Daerah untuk diusulkan dan disampaikan kepada Kemenkominfo dan 
Bappenas. Daerah perlu untuk input Prioritas Daerah yang mendukung prioritas nasional 
ke dalam e-planning. 

j. Provinsi Riau 

Usulan proyek K/L prioritas nasional ke 10 di Provinsi Riau akan difokuskan pada 
kecamatan-kecamatan di daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri 
Hilir,Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Kota Dumai sesuai dengan kriteria wilayah 
perbatasan. Usulan proyek K/L sebagaimana point 1 yaitu terkait “Diseminasi informasi 
melalui kolaborasi komunikator Pemerintah di kawasan Perbatasan dalam pelaksanaannya 
di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir,Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Kota 
Dumai  akan dikoordinasikan dengan Pemrintah Provinsi. Usulan kebutuhan daerah terkait 
akses internet yang pemanfaatannya untuk desa Broadband Terpadu, pendidikan, 
kesehatan dan mendukung UMKM dan pariwisata akan dipetakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk diusulkan dan disampaikan kepada Kemenkominfo dan Bappenas. Usulan daerah 
yang terkait dengan Prioritas Nasional akan diusulkan ke dalam e-Planning melalui 
proposal. Daerah perlu untuk input Prioritas Daerah yang mendukung prioritas nasional ke 
dalam e-planning. 

k. Provinsi Kepulauan Riau 

Usulan proyek K/L prioritas nasional ke 10 di Provinsi Kepulauan Riau akan 
difokuskan pada kecamatan-kecamatan di kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, 
Bintan, Karimun Kota Batam sesuai dengan kriteria wilayah perbatasan. Usulan proyek K/L 
sebagaimana point 1 yaitu terkait “Diseminasi informasi melalui kolaborasi komunikator 
Pemerintah di kawasan Perbatasan dalam pelaksanaannya di kabupaten Natuna, 
Kepulauan Anambas, Bintan, Karimun Kota Batam akan dikoordinasikan dengan 
Pemerintah Provinsi. Usulan kebutuhan daerah terkait BTS dan akses internet yang 
pemanfaatannya untuk desa Broadband Terpadu, pendidikan, kesehatan dan mendukung 
UMKM  akan dipetakan oleh Pemerintah Daerah untuk diusulkan dan disampaikan kepada 
Kemenkominfo dan Bappenas. Penganggaran usulan kegiatan yang merupakan 
kewenangan daerah  pembiayaannya melalui APBD. Daerah perlu untuk input Prioritas 
Daerah yang mendukung prioritas nasional ke dalam e-planning. 

l. Provinsi Jambi 

Usulan proyek K/L prioritas nasional ke 10 di Provinsi  Jambi tidak termasuk kriteria 
wilayah Perbatasan dan 3T dalam Perpres 131/2015. Usulan kebutuhan daerah terkait 
akses internet yang pemanfaatannya untuk desa Broadband Terpadu, pendidikan, 
kesehatan dan mendukung UMKM  akan dipetakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
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diusulkan dan disampaikan kepada KemenKominfo dan Bappenas. Usulan daerah yang 
terkait dengan Prioritas Nasional akan diusulkan ke dalam e-planning melalui proposal. 
Daerah perlu untuk input Prioritas Daerah yang mendukung prioritas nasional ke dalam e-
planning. Penganggaran usulan kegiatan yang merupakan kewenangan  daerah 
pembiayaannya melalui APBD. 

m. Provinsi Bengkulu 

Usulan proyek K/L prioritas nasional ke 10 di Provinsi  Bengkulu  akan difokuskan di 
kecamatan-kecamatan di Kabupaten Seluma sesuai dengan kriteria wilayah 3T dalam 
Perpres 131/2015. Usulan proyek K/L sebagaimana point 1 yaitu terkait “Diseminasi 
informasi melalui kolaborasi komunikator Pemerintah di kawasan Perbatasan dan Wilayah 
3T” dalam pelaksanaannya di Kabupaten Seluma  akan dikoordinasikan dengan 
Pemerintah Provinsi. Usulan kebutuhan daerah terkait akses internet yang 
pemanfaatannya untuk desa Broadband Terpadu, pendidikan, kesehatan dan mendukung 
UMKM  akan dipetakan oleh Pemerintah Daerah untuk diusulkan dan disampaikan kepada 
Kemenkominfo dan Bappenas. Usulan daerah yang terkait dengan Prioritas Nasional akan 
diusulkan ke dalam e-planning melalui proposal. Daerah perlu untuk input Prioritas Daerah 
yang mendukung prioritas nasional ke dalam e-planning. Penganggaran usulan kegiatan 
yang merupakan kewenangan  daerah pembiayaannya melalui APBD. 

n. Provinsi Sumatera Selatan  

Usulan proyek K/L prioritas nasional ke 10 di Provinsi Sumatera Selatan akan 
difokuskan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara 
sesuai dengan kriteria 3T dalam Perpres 131/2015. Usulan proyek K/L sebagaimana point 1 
yaitu terkait “Diseminasi informasi melalui kolaborasi komunikator Pemerintah di kawasan 
Perbatasan dan Wilayah 3T” dalam pelaksanaannya di Kabupaten Musi Rawas dan Musi 
Rawas Utara  akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi. Usulan kebutuhan daerah 
terkait akses internet yang pemanfaatannya untuk desa Broadband Terpadu, pendidikan, 
kesehatan dan mendukung UMKM  akan dipetakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
diusulkan dan disampaikan kepada Kemenkominfo dan Bappenas. Daerah perlu untuk 
input Prioritas Daerah yang mendukung prioritas nasional ke dalam e-planning. 
Penganggaran usulan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah pembiayaannya 
melalui APBD. Usulan kegiatan yang terkait dengan media center, akses internet dan 
publikasi Asian Games akan dibahas oleh Kemenkominfo dengan tim teknis penyelenggara 
Asian Games.  

o. Provinsi Bangka Belitung 

Usulan daerah merupakan kewenangan daerah bukan kewenangan pusat dan 
sumber dana bukan PHLN tetapi menjadi APBD. Aplikasi e-proposal tidak bisa di edit jadi 
ketika salah klik inputan, tidak bisa direvisi. Pilihan kewenangan pada e-proposal yang 
keluar selalu kewenangan pusat. Fungsi Kominfo dengan Humas di Provinsi Bangka 
Belitung sama, sedangkan Biro Humas  di provinsi Bangka Belitung eselon 2B. Berdasarkan 
keterangan dari Kemenkominfo: Humas tidak menjalankan fungsi komunikasi publik, 
hanya sebagai juru bicara sesuai  permenkominfo No. 14 tahun 2016 tentang Pranata 
Humas. Tidak ada sasaran nasional yg ditargetkan pada provinsi Bangka Belitung. Tidak ada 
program prioritas daerah yang mendukung program prioritas nasional pada provinsi 
Bangka Belitung. 
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p. Provinsi Lampung 

Proyek K/L Diseminasi infromasi melalui kolaborasi komunikator pemerintah di 
kawasan perbatasan dan wilayah 3T sesuai dengan kewenangan daerah pada provinsi 
Lampung. Aspek lokasi sebaiknya pada kabupaten Lampung Barat dab Pesisir Barat sesuai 
dengan kriteria 3T yang tercantum Perpres 131/2015. 

q. Provinsi DKI Jakarta 

Usulan kegiatan Bandwith Asian Games akan di bahas oleh Kemenkominfo dengan 
tim teknis penyelenggara Asian Games. Usulan kegiatan Publikasi Asian Games melalui 
media tercetak dan media luar ruang, akan dibahas oleh  Kemenkominfo dengan tim teknis 
penyelenggara Asian Games. Usulan DKI Jakarta mengenai GRN di tolak karena bukan 
merupakan kewenangan pusat. 

Dalam pertemuan tersebut dibahas juga bahwa PN 10 Juru Penerang pada 
kecamatan-kecamatan di 150 tahun 2017 dan 300 tahun 2018. SDMnya penduduk lokal. 
Sumber dana dari BNPP. Kemenkominfo membebaskan daerah untuk mengusulkan 
pembangunan BTS di wilayah mana. Kemenkominfo membebaskan daerah untuk 
mengusulkan akses internet. Kemenkominfo akan menyewakan jasa internet 
menggunakan data Kemenkominfo. Contoh untuk sentra produksi UKM, sekolah 
(pendidikan), puskemas (kesehatan), pariwisata. Pemda dapat mengusulkan untuk 
mendapatkan domain gratis (go.id). Pemda dapat mengusulkan untuk pengajuan desa 
broadband terpadu dengan potensi pertanian, sentra industri UKM dan wilayah perairan. 
Usulan dapat dimasukkan ke dalam aplikasi ditpitalebar.kominfo.go.id/e-uso. Kontak 
Person : Bunga 085263362660 (untuk meminta login). Data Center contact person Bapak 
Ibenk. Dari Daerah mengajukan proposal dari Sekda ditujukan ke Menkominfo c.q. Dirjen 
Aptika. Kominfo :  penataan frekuensi siar itu pusat. Content penyiaran itu KPI. Bila ada 
sengketa penyiaran KI. UU No. 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Komunikasi dan UU 
No. 32 tentang penyiaran. Bukan urusan yg ditangani daerah dan bukan urusan Kominfo. 
Maka dari Keuda disarankan melalui hibah. Sebaiknya konsultasi ke Ditjen Keuangan 
Daerah subdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I. 

2.1.2 Rakortek Pusat Daerah di Makassar 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengajak pemerintah 
daerah meningkatkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan dalam rangka 
Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018 pada Rabu (01/3) 
di Clarion Hotel Makassar, Sulawesi Selatan. Desentralisasi politik dan fiskal saat ini sudah 
berjalan cukup baik. Desentralisasi politik yang telah berjalan cukup baik ditandai dengan 
keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak dalam dua tahun terakhir. Selain itu, 
pemerintah pusat juga telah memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah untuk 
dapat melaksanakan pembangunan. Seiring dengan itu, penyelenggaraan desentralisasi 
fiskal yang sudah berjalan on the track ditandai dengan peningkatan dana transfer ke 
daerah serta pengelolaan yang diberikan kepada daerah untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Namun, pembangunan daerah menghadapi tantangan penyelenggaraan 
desentralisasi ekonomi yang belum berjalan optimal. Indikasi tersebut setidaknya  terlihat 
dari pelaksanaan pembangunan daerah yang masih business as usual serta masih 
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minimnya inovasi daerah pembangunan. Pemda harus mengembangkan inisiatif lokal 
atau local wisdom karena Pemda yang lebih tahu potensi dan keunggulan daerah masing-
masing serta apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang berdampak  pada pemerataan, pemerintah sangat intensif 
mendorong investasi. Selama ini, kata Bambang, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
ditopang oleh tiga komponen, yaitu konsumsi, ekspor, dan investasi. Untuk komponen 
konsumsi tentu ada batasnya, sementara untuk komponen ekspor tidak selalu bisa 
diandalkan. Alternatif yang sangat memungkinkan adalah dengan menggenjot investasi, 
baik dari pemerintah maupun swasta.  

Investasi dapat bersumber dari anggaran belanja pemerintah yang tepat sasaran 
dan produktif sehingga bisa menstimuli pertumbuhan ekonomi. Investasi juga bisa 
bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh 
pihak swasta seperti yang saat ini sedang digenjot pemerintah melalui skema Pembiayaan 
Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Perlu didorong agar pemerintah daerah 
seperti provinsi dapat mengusul minimal satu proyek skema KPBU. Di sini ada 17 provinsi 
yang hadir, berarti  ada 17 usulan proyek KPBU. Pemda provinsi Sulawesi Selatan misalnya 
dapat  mengusulkan  proyek KPBU transportasi publik, begitu juga dengan Sulawesi Utara 
dapat mengusulkan hal yang sama.             

Berbagai upaya kerja keras dan langkah konkrit bersama antara pemerintah pusat 
dan daerah yang meliputi: Pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus 
pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu 
infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada 
kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan 
seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata dan lain-
lain. Namun, dengan keterbatasan fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung 
hanya kepada anggaran pemerintah. Salah satu terobosan pemerintah adalah 
mengedepankan mekanisme pembiayaan PINA yang melengkapi skema pembiayaan 
infrastruktur lainnya seperti KPBU atau di negara lain disebut dengan Public Private 
Partnership (PPP). Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, 
pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfataan dan penyaluran dana repatriasi untuk 
investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.    

Acara yang diselenggarakan secara bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas dan 
Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung selama empat hari  (28 Februari s/d 3 Maret 
2017) yang merupakan forum antara pusat dan daerah untuk melakukan pembahasan 
penyelarasan terkait prioritas nasional dalam rangka mendukung sasaran pembangunan 
sekaligus sebagai masukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. Selain Menteri PPN/Kepala 
Bappenas, hadir dalam acara pembukaan Rakortek yaitu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 
Agus Arifin Nu’mang, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas 
(Sesmen/Sestama) Imron Bulkin, para Deputi Bappenas serta pimpinan Ditjen Bina 
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga (K/L) 
terkait. Pemerintah Daerah diwakili para Sekretaris Daerah, para Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, dan Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). Acaranya sendiri dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam 
Negeri. 
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Dalam Rakortek ini Menteri Bambang juga menjelaskan Penyusunan RKP 2018 yang 
mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan 
Pemerataan” didasarkan pada kebijakan money follows program yang dilaksanakan 
melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan 
perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil 
pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan 
antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD), integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan 
daerah (APBD), serta penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi 
pembangunan). 

Selain itu, dalam Rakortek ini, turut dipaparkan hasil simulasi Kementerian 
PPN/Bappenas terkait sejumlah indikator ekonomi makro dan target pembangunan pada 
2018. Beberapa poin yang turut dibahas, antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 
6,1 persen, target tingkat kemiskinan sebesar 9-10 persen, target tingkat pengangguran 
terbuka sebesar 5,3-5,5 persen, dan target rasio gini sebesar 0,38. Fokus penanggulangan 
kemiskinan ditujukan kepada penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Tiga sektor 
prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan 
lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian. Pemerintah, 
baik pusat maupun daerah, akan mengimplementasikan dua upaya utama sebagai langkah 
konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Rakortek Pusat dan Daerah Regional 2 melibatkan 17 provinsi, yakni Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 
 Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, 
dan Papua Barat. Dengan berlangsungnya Rakortek ini, pemerintah pusat membahas 
penjabaran sasaran nasional dengan pemerintah daerah, melakukan konfirmasi terkait 
kesiapan pelaksanaan kegiatan proyek prioritas nasional, memperoleh informasi terkait 
dukungan pemerintah daerah melalui APBD dalam mendukung pencapaian sasaran 
prioritas nasional, serta mendapat masukan usulan kegiatan dan pendanaan melalui APBN 
untuk mendukung prioritas nasional, baik kewenangan pusat maupun daerah. 

Pelaksanaan Rakortek Wilayah Timur diadakan di Hotel Grand Clarion, Kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 3 Maret 
201. Acara Rakortek dikoordinatori oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Bappenas dan mengundang perwakilan 
Provinsi-Provinsi di Wilayah Timur serta Kementerian/Lembaga pusat yang menangani 
urusan-urusan yang difasilitasi oleh desk. Secara Umum Rakortek Wilayah Timur di 
Makassar bertujuan untuk membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut : Usulan 
proyek K/L yang mendukung Prioritas Nasional; Mengklarifikasi usulan proyek daerah yang 
mendukung Prioritas Nasional yang telah diusulkan melalui e-planning SIMU Rakortek; 
Mengklarifikasi usulan Proyek K/L yang mendukung Prioritas Nasional, usulan proyek 
daerah yang mendukung prioritas nasional, prioritas daerah dan sasaran prioritas 
pembangunan nasional terkait kebijakan, rencana program, kegiatan proyek, target, 
alokasi dan anggaran; dan Menyepakati dan menuangkan hasil pembahasan dan klarifikasi 
Rakortek dalam berita acara per K/L. 

Pada hari kedua Rakortek, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 
Bappenas Bapak Bambang Brodjonegoro turut hadir dan memberikan arahan kepada 
peserta rakortek. Berikut adalah pokok-pokok arahan Bapak Menteri PPN yaitu Prioritas 
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Nasional pada RKP 2018 akan disederhanakan menjadi 10 sesuai dengan arahyan Presiden 
agar pembangunan dapat terjadi secara holistik, spasial, dan terintegratif. Semua Prioritas 
Nasional yang kita susun harus dilaksanakan dengan revolusi mental seperti 
mengutamakan pendanaan swasta dalam pembangunan infrastuktur, mendorong inovasi 
daerah dalam memperbaiki iklim usaha bisnis untuk pembangunan ekonomi, 
mengutamakan pendidikan vokasi sebagai strategi untuk menghentaskan kemiskinan, 
serta mengefektifkan program-program sosial lebih tepat sasaran. Secara umum terdapat 
3 desentralisasi dalam kaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yaitu 
desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi ekonomi. 
Desentralisasi politik secara umum cenderung baik, dengan sudah dilaksanakannya 
pemilihan langsung Presiden, DPR, sampai dengan Kepala Daerah. Pelaksanaan Pemilu dan 
Pemilukada pun cenderung stabil dan aman.  

Desentralisasi administrasi dengan UU Otonomi Daerah membuat kewajiban-
kewajiban yang tadinya dipegang oleh pusat menjadi milik daerah, sehingga tata kelola 
pemerintahan dan inovasi-inovasi di daerah juga harus mengikuti pemberian desentralisasi 
administrasi tersebut. Terakhir adalah desentralisasi ekonomi, dalam hal ini masih banyak 
daerah-daerah yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Hal ini 
dikarenakan minimnya sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, maupun fokus 
pembangunan dari daerah itu sendiri. Misalnya, dalam hal sawah dan pengairan, masih 
ada daerah yang membangun sawah di daerah A, tetapi kementerian pusat membangun 
pengairan bukan untuk daerah A. Sebaliknya, pemerintah pusat membangun pelabuhan di 
daerah B, tetapi karena tidak ada akses jalan oleh APBD untuk menuju pelabuhan tersebut 
akhirnya pelabuhan tersebut terbengkalai dan tidak digunakan, padahal pelabuhan 
tersebut sudah pelabuhan laut dalam.  

Selanjutnya, secara tren belanja di daerah masih terserap hampir 70-80% pada 
belanja operasional dan jasa, sedangkan sedikit sekali untuk belanja modal sehingga untuk 
pembangunan-pembangunan infrastuktur dasar masih mengandalkan pusat. Saat ini 
pemerintah sudah membentuk skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) yang 
memungkinkan mengundang pihak swasta untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan 
infrastruktur. Hal ini sangat memungkinkan apabila secara kalkulasi bisnis investasi 
tersebut akan menguntungkan bagi pihak swasta maka mereka akan bersedia. Dalam hal 
ini butuh kerjasama dengan kepala-kepala daerah untuk mempermudah sektor swasta 
dalam melakukan investasi karena banyak investor yang lebih memilih Thailand dan 
Filipina karena kemudahan dalam memberikan izin investasi. Diharapkan pada Rakortek 
wilayah timur ini ada 17 usulan KPBU yang keluar sampai dengan hari terakhir 
pelaksanaan. Apresiasi untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mengusulkan KPBU 
bahkan sebelum Rakortek. Jika pemerintah Kota dan Kabupaten dirasa belum sanggup 
untuk menjalankan KPBU maka dapat diambilalih oleh pemerintah Provinsi sebagai 
penanggung jawab. Terakhir, apresiasi kepada pemerintah Provinsi  Sulawesi Selatan yang 
sudah membangun usaha smelterisasi untuk coklat yang berimplikasi positif terhadap 
PDRB daerah Sulawesi Selatan yang cenderung dalam lima tahun terakhir semakin baik. 
Harapannya daerah-daerah lain dapat mencontoh Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pada Rakortek Wilayah Timur terdapat 2 Desk baru yaitu Desk Polhukhankam dan 
Desk Percepatan Pembangunan Papua. Perwakilan Direktorat Politik dan Komunikasi, 
Bappenas bertanggungjawab di desk Polhukhankam selama pelaksanaan Rakortek. Berikut 
adalah catatan pembahasan di Desk Polhukhankam : 
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a. Provinsi Maluku 

Usulan dari Provinsi Maluku pada e-planning Rakortek adalah Program Pembinaan 
Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kegiatan  Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan 
Masyarakat; Sosialisasi Forum dan Pembauran Kebangsaan dan Pembentukan  Forum 
Pembauran Kebangsaan; Aktualisasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai 4 (empat) Konsensus Dasar; 
Sosialisasi Bela Negara dalam Penguatan Karakter Bangsa; Sosialisasi Revolusi Mental; dan 
Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Penguatan Karakter Bangsa. 

Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan bahwa keenam kegiatan 
yang disulkan merupakan prioritas mengingat keterbatasan daerah maka diharapkan 
dapat dibiayai APBN. Perwakilan dari Ditjen Politik dan PUM, Kemendagri menyatakan 
bahwa usulan-usulan dari Prov. Maluku dapat dibiayai oleh APBD, namun akan 
disinkronisasikan dengan kegiatan reguler dari Ditjen Politik dan PUM dengan APBN 
dengan lokus Provinsi Maluku, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri untuk 
memprioritaskan lokus di Papua, Maluku, NTT, dan Aceh. Selanjutnya, keenam usulan in 
akan tetap diterima dan diverifikasi lebih dahulu di pusat, setelah rakortek ini, kami akan 
mengundang Konreg Polpum di Jakarta. Ditpolkom, Bappenas menyatakan Ditjen Polpum 
akan memfokuskan lokus di  Maluku dan kegiatan-kegiatan yang akan didanai akan 
didiskusikan lebih lanjut di forum Konreg dan Pra Musrenbangnas. Perwakilan Ditjen 
Bangda memberi informasi bahwa usulan daerah harus melalui aplikasi e-planning 
Rakortek juga dan disampaikan ke Ditjen Polpum. Usulan daerah harus diverifikasi terlebih 
dahulu secara berjenjang melalui Bappeda Kab/Kota selanjutnya kepada Bappeda Provinsi.  

b. Provinsi Papua 

Usulan dari Provinsi Maluku pada e-planning Rakortek adalah Sosialisasi 
Penanganan Konflik Sosial di Daerah dan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat. 
Perwakilan Provinsi Papua menyatakan bahwa banyak usulan program yang diusulkan 
melalui e-planning Rakortek namun hanya dua yang tampil di aplikasi. Perwakilan Ditjen 
Bangda menjawab bahwa usulan dari pemerintah Kab/Kota harus diverifikasi oleh 
Bappeda Kab/Kota untuk diverifikasi oleh Bappeda Provinsi hingga sampai di Ditjen 
Bangda. Mungkin pihak Bappeda Provinsi belum memverifikasi usulan dari Bappeda 
Kab/Kota sehingga tidak muncul di dalam aplikasi. Perwakilan dari Ditjen Polpum 
menyatakan bahwa seluruh rencana kerja dan anggaran di Ditjen Polpum akan 
dilaksanakan di Provinsi papia yang didalamnya sudah termasuk Prioritas Nasional dengan 
pembiayaan APBN, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri.  

Penutupan dilaksanakan pada hari ketiga oleh Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah, Kemendagri. Berikut adalah pokok-pokok yang disampaikan oleh 
Ibu Dirjen yaitu Pelaksanaan rakortek wilayah timur sampai dengan hari terakhir ini 
berjalan dengan baik. Apresiasi terhadap seluruh panitia yang telah bertanggung jawab 
pada pelaksaan rakortek wilayah barat dan timur. Apresiasi terhadap Pemprov dan 
Pemkab/pemkot yang telah hadir dan berdiskusi memverifikasi usulan-usulan daerahnya. 
Evaluasi yang dilakukan bersama dengan Bappenas adalah terkait tidak adanya LO untuk 
Provinsi, sehingga pihak daerah terkadang bingung untuk menuju desk yang satu menuju 
desk lainnya. Selain itu terkait dengan konsumsi yang kurang pada hari kedua yang 
menyebabkan banyak pihak daerah yang tidak dapat konsumsi, ke depannya perlu 
diestimasi jumlah peserta dan disediakan rencana cadangan apabila jumlah peserta lebih 
dari yang diperkirakan mengingat pihak Provinsi akan berinisiatif mengundang pihak 
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Bappeda dan Dinas-Dinas Kabupaten dan Kota. Harapannya hasil dari Rakortek ini akan 
ditindaklanjuti di Musrenbangnas di Jakarta oleh Bappenas. 

Adapun tindak lanjut dan harapan atas hasil Reakortek adalah terciptanya 
sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam pencapaian sasaran dan target 
pembangunan nasional; terciptanya koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah; 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat menjabarkan hasil kortek ke 
kabupaten/kota di wilayahnya; pelaksanaan Rakortek Pusat-Daerah dapat mendukung 
penguatan penyusunan perencanaan di Pusat khususnya terkait dengan aspek lokasi 
(spasial) serta kesiapan pelaksanaan pembangunan; penyelenggaraan Rakortek adalah 
untuk mendapatkan informasi sebanyak banyaknya sebagai upaya khusus untuk 
mendorong potensi pembiyaan investasi non-anggaran dan pemerintah diluar 
APBN/APBD; peran Sekretaris Daerah menjadi sangat penting agar pemerintah daerah 
dapat menyusun program terkait dengan inovasi daerah yang berdampak terhadap 
pertumbuhan ekonomi; Pemda, K/L, Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Bina 
Pembangunan Daerah tetap bisa bersama-sama mengawal dan menindaklanjuti hasil 
Rakortek ini serta tetap melanjutkan proses diskusi atas proyek-proyek yang ada melalui 
fasilitas diskusi/verifikasi online di dalam aplikasi e-planning bagi usulan yang sudah di 
verifikasi. 

2.2 Musyawarah Pembangunan (Musren) dalam Rangka Penyusunan RKP 2018 

Upaya penyempurnaan rencana pembangunan terus dilakukan. Pada 
penyusunan RKP 2018 pendekatan pembangunan dilakukan dengan perkuatan 
pelaksanaan kebijakan Money Follow Program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan 
menerapkan prinsip Holistik-tematik untuk pencapaian prioritas nasional melalui 
koordinasi berbagai K/L serta pemerintah daerah; Integratif antar berbagai 
program/kegiatan untuk mencapai prioritas nasional; Pertimbangan spasial agar rencana 
kegiatan mempertimbangkan lokasi berbagai kegiatan lain yang saling mendukung untuk 
mencapai sasaran prioritas nasional. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam rangkaian 
Penyusunan RKP 2018 melalui berbagai tahapan penting, antara lain: Sidang Kabinet 
Rancangan Awal RKP, Rakortek Pusat dan Daerah, Rangkaian Musrenbangprov, 
Rakorbangpus, MM, BM, TM dan Musrenbangnas. Pembahasan di dalam Musrenbangnas 
2017 mengikuti tiga prinsip di atas dan melibatkan berbagai K/L serta pemerintah provinsi 
dalam pembahasan 10 PN.  

Tujuan penyelenggaraan Rangkaian Musrenbangnas Tahun 2017 dalam rangka 
penyusunan RKP Tahun 2018 adalah Melakukan penyempurnaan rancangan akhir RKP 
2018; Melakukan penyerasian dan penyempurnaan rancangan Renja K/L 2018; Melakukan 
penyerasian program, kegiatan, indikator serta lokasi kegiatan yang disusun oleh K/L dan 
pemerintah provinsi sesuai sasaran 10 PN, tiga dimensi pembangunan, kondisi perlu serta 
faktor pendorong pertumbuhan; Memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan 
melalui pembahasan detail kerangka pelaksanaan RKP 2018 yaitu kerangka regulasi, 
kerangka kelembagaan dan kerangka anggaran agar terwujud penggunaan sumber daya 
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; serta Menyediakan arahan bagi 
penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2018.  

Rangkaian Musrenbangnas Tahun 2017 diawali dengan Rakorbangpus dan Temu 
Konsultasi Triwulanan II Bappenas – Bappeda. Tujuan pelaksanaan Rakorbangpus adalah 
forum koordinasi antara K/L, yang melibatkan daerah sebagai peninjau, dalam rangka 
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penyampaian Rancangan Awal RKP dan Indikasi Proyek Prioritas Tahun 2018. Sementara 
itu, tujuan pelaksanaan Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda adalah forum 
koordinasi antara Bappenas-Bappeda Provinsi seluruh Indonesia untuk menyampaikan 
informasi-informasi terkait dengan pelaksaan penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 
2018. Peserta Rakorbangpus adalah Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Perencanaan K/L, 
serta Bappeda Provinsi sebagai peninjau. Sementara itu, peserta Temu Konsultasi 
Triwulanan II Bappenas-Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi dan Eselon II 
Kementerian PPN/Bappenas selaku Pendamping Provinsi (Liaison Officer). Tindak lanjut 
dari Rakorbangpus adalah pembahasan PN dengan K/L dalam MM dan BM, dan 
Musrenbangnas 2017 bersama dengan Bappeda Provinsi. Tindak lanjut dari Temu 
Konsultasi II Triwulanan Bappenas-Bappeda adalah pelaksanaan diskusi online oleh 
Pemerintah Daerah, penyampaian usulan Proyek Daerah yang dibiayai oleh DAK melalui 
aplikasi e-musrenbang oleh Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan Musrenbangnas 2017. 

Tahap selanjutnya adalah Multilateral Meeting. Tujuan pelaksanaan MM adalah 
untuk membahas dan menyepakati Pro-PN dan Pro-K/L pendukung PN, khususnya terkait 
dengan sasaran, alokasi pagu dan lokasi per Pro-K/L yang telah disesuaikan dengan Indikasi 
Proyek Prioritas dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018. Masukan yang dibutuhkan bagi 
pelaksanaan MM adalah Daftar Pro-PN dan Pro-K/L pendukung PN untuk setiap PN dalam 
Rancangan Awal RKP 2018 yang tertuang dalam Aplikasi e-planning SIMU; dan Indikasi 
Proyek Prioritas Rancangan Awal RKP Tahun 2018. Peserta MM adalah Sekretaris K/L, 
Kepala Biro Perencanaan K/L yang terlibat dalam satu PN, Deputi dan Direktur Penanggung 
Jawab PN, dan Direktorat Mitra K/L di Bappenas, serta Bappeda Provinsi untuk PN khusus 
yang memiliki lokasi spesifik (misal: Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus). 
Tindak lanjut dari pelaksanaan MM akan menjadi bahan dalam pembahasan Renja K/L 
dalam forum BM antara Bappenas dan mitra kerja K/L.  

Setelah MM, dilaksanakan Bilateral Meeting. Tujuan pelaksanaan BM adalah 
untuk penajaman list Pro-PN dan Pro-K/L pendukung PN, termasuk sasaran, target 
capaian, lokasi per Pro-K/L dan indikasi penganggaran yang telah dibahas pada pertemuan 
MM.Masukan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan BM antara lain : Hasil evaluasi kinerja K/L 
tahun 2016 dan pagu K/L tahun 2017; Tema, Sasaran, PN dan PP yang telah disetujui oleh 
Presiden; Draft Rancangan Awal RKP 2018; Kebijakan Presiden dalam sektor terkait; dan 
Hasil Koordinasi Teknis K/L dengan daerah. Peserta BM meliputi Direktorat Mitra K/L di 
Bappenas dengan K/L. Tindak lanjut pelaksanaan BM adalah pelaksanaan Musrenbangnas 
2017 untuk membahas, mem-finalisasi, dan menyepakati usulan kegiatan antara 
Bappenas, K/L dan pemerintah provinsi sebagai bahan penyusunan RKP 2018. 

2.2.1 Musrenbangprov NTT di Kupang 

Pada tahun 2017 ini, Ditpolkom mendapatkan tugas sebagai pendamping dan 
penghubung Provinsi NTT dalam penyusunan RKP 2018. Musrenbangprov dibuka oleh 
Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi NTT  Anwar Pua 
Geno, Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon dan Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Wakil Bupati 
dari 22 Kab/Kota se Provinsi NTT beserta jajarannya. Pelaksana yang hadir dari 
Kementerian PPN/BAPPENAS adalah Pejabat Eselon I Arifin Rudianto (Deputi 
Pengembangan Regional), Pejabat Eselon II Wariki Sutikno (Direktur Politik dan 
Komunikasi), dan Penghubung Provinsi : Yunes Herawati (Kasubdit Komunikasi). 
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Tema pembangunan Provinsi NTT tahun 2018 adalah Memantapkan daya saing 
perekonomian daerah yang bertumpu pada sumber daya manusia berkualitas serta 
pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Rincian jumlah 
usulan kegiatan 2018 antara lain 258 Program, 526 Kegiatan, total anggaran yang 
diusulkan sebesar 1.650 Miliyar. Untuk usulan dari Kab/Kota di aplikasi e-musrenbang 
sebanyak 2504 usulan, dan di tingkat Provinsi sebanyak 349 usulan, dan ini masih tetap 
dibuka sampai 20 April 2017. Dalam pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi pada tanggal 3-
4 April 2017, teknis pembahasan usulan dibagi dalam tiga desk, pertama desk ekonomi, 
desk infrastruktur dan desk pemerintahan dan sosial budaya. Setiap daerah dibagi dalam 
Rayon yang masing-masingnya akan membahas usulan kegiatan pada setiap desk sesuai 
jadwal yang telah ditentukan. 

Kegiatan-kegiatan yang menjadi Prioritas Provinsi NTT untuk tahun 2018 adalah : 

Isu Strategis 
Provinsi 

Kegiatan Prioritas Provinsi 
NTT 

Keterkaitan Dengan Prioritas Nasional 

Ketahanan 
Pangan 

Pengembangan jagung 
melalui penyediaan sumber 
air, alsintan dan saprodi 

Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, 
Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan  
 

 Pengembangan industri 
garam 

Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, 
Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan 

Pariwisata Pelaksanaan Even-Even 
Pariwisata 

Mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Dunia 
Usaha dan Pariwisata di Program Prioritas 
Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata 

 Pengembangan Pariwisata 
dengan pusat KSPN Labuan 
Bajo  

Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan 
Pariwisata di Program Prioritas Pengembangan 3 
Kawasan Pariwisata 

Infrastruktur Pembangunan bendungan di 
wilayah Timor, Sumba dan 
Flores 

Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, 
Program Prioritas Pembangunan Sarpras Pertanian 

 Pengembangan PLBN yang 
diintegrasikan dengan 
pembangunan segi tiga 
pertumbuhan  

Mendukung Prioritas Nasional Infrastukrtur Konektivitas 
dan Kemaritiman, Program Prioritas Nasional 
Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, 
Laut, Udara & Inter-moda) 

 Pengembangan jembatan 
Pancasila Palmerah kerjasama 
RI-Belanda sebagai pemicu 
pembangunan wilayah Flores 
Timur, Lembata dan Alor  

Mendukung Prioritas Nasional Infrastruktur, 
Konektivitas dan Kemaritiman pada Program Prioritas 
Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, 
Laut, Udara & Inter-moda) 

 

Adapun saran dan rekomendasi untuk acara Musrenbangprov NTT adalah bahwa 

secara umum pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi NTT berjalan baik. 

Masing-masing daerah telah mengetahui potensi daerahnya masing-masing. Dalam 

pembahasan usulan kegiatan, lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan telah ditentukan dan 

secara umum telah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Selain kegiatan prioritas 

yang telah ditetapkan, dalam pembahasan Pra Musrenbang Provinsi NTT juga ada 

beberapa kegiatan yang dapat mendukung prioritas nasional, antara lain : 

Isu Kegiatan Keterkaitan Dengan Prioritas Nasional 

Kesehatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Ibu  

Mendukung Prioritas Nasional Kesehatan, Program 
Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 
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Isu Kegiatan Keterkaitan Dengan Prioritas Nasional 

 Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyakit Menular dan Tidak 
Menular 

Mendukung Prioritas Nasional Kesehatan, Program 
Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

 Pelatihan Kompetensi Tenaga 
Pendidik 

Mendukung Prioritas Nasional Pendidikan, 
Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru 

Pengembanga
n Wilayah 

Peningkatan Kapasitas Industri 
kecil, Pengolahan dan Komoditi 
Unggulan Daerah (Pelatihan  Tenun 
Gedogan  dan Pencelupan 
Pewarnaan, Pelatihan menjahit 
busana modifikasi dan aneka 
produk dari kain tenun) 

Mendukung Prioritas Nasional Pengembangan 
Wilayah, Program Prioritas Pembangunan Desa 
dan Kawasan Pedesaan (Pembangunan SDM, 
Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya 
Masyarakat)  

 Peningkatan Jaringan Irigasi 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan  

Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, 
Program Prioritas Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Pertanian 

Secara umum, potensi ekonomi Provinsi NTT bertumpu pada sektor pertanian, 
perikanan dan pariwisata. Untuk itu perlu ada perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat 
terkait prioritas pembangunan Provinsi NTT, seperti pembangunan bendungan, dan 
pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo. Khusus untuk pembangunan bendungan, 
adanya usulan penambahan pembangunan bendungan akan berdampak langsung 
terhadap peningkatan produksi pertanian NTT. 

Gubernur Provinsi NTT dalam pembukaannya menyampaikan bahwa tahun ini 
ekonomi NTT tumbuh diatas rata-rata nasional, tumbu 5,18% diatas rata-rata nasional 
5,02%. Kualitas ekonomi makin baik, dengan inflasi yang semakin terkendali, tahun 2016 
2,48%. GINI rasio 0,34 sedangkan untuk nasional 0,39. Basis ekonomi juga bertumbuh, 
dengan kepimilikan semakin merata, ternak sapi mencapai 913.000 ekor lebih, pasokan 
keluar Provinsi 63.000 lebih ekor, banyak ke Jakarta sebagai kerjasama kedua Provinsi. 
Produksi perikanan tangkap mencapai 121.000 ton, meningkat 3,05% dibanding 2015. 
Pengembangan jagung 2016/2017 315.000 Ha, semakin memperkuat NTT sebagai 
produsen ke enam untuk jagung. NTT termasuk 15 Provinsi sentra padi, dan akan makin 
meningkat dengan pemabagnunan bendungan. NTT memohon minta tambahan 2 
bendungan di Sumba dan Flores, jadi untuk target dapat menjadi 10 bendungan. 

NTT sebagai New Tourism Territory, tahun 2016 ada 922.000 wisatawan, 718.000 
nusantara, dan sisanya mancanegara. Membangun pariwisata merupakan membangun 
persatuan bangsa, semakin meningkatkan rasa cinta tanah air. Untuk itu untuk tarif 
angkutan udara diharapkan lebih murah lagi. Karena itu merupakan salah satu yang 
menjadi penghalang untuk orang berwisata. Semangat berkoperasi di Provinsi NTT sangat 
baik, dengan pertumbuhan koperasi tinggi mencapai 3000 lebih di NTT, dan akan ada 1 
koperasi yang akan mengucurkan KUR, yang hanya ada dua di Indonesia, 6,23 Triliun 
transaksi di Koperasi, lebih besar dari APBD Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT 
mendorong koperasi sebagai badan usaha. Kedepan tidak perlu lagi membuat usaha dalam 
bentuk PT, CV, karena inti dari ideologi pancasila adalah gotong royong, itulah yang 
menjadi inti dari Koperasi. Untuk pendidikan, kesehatan, air bersih dan listriks juga 
semakin meningkat, maka daya tarik penanaman modal dalam negeri dan asing juga 
semakin baik. Perlu bekerja lebih keras untuk menurunkan kemiskinan tahun 2016 
mencapai 22,01% menurun 0,60% dari tahun 2015. Untuk mencegah kemiskinan yang 
tinggi, perlu pencegahan antisipasi dampak bencana, bencana alam dan konflik sosial, 
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dampak bencana akan langsung terhadap kemiskinan. NTT secara nasional masih rendah, 
data itu untuk mengingatkan kita kenapa itu bisa terjadi, data output yang ada merupakan 
hasil dari input yang kita lakukan, mari kita evaluasi input yang telah kita lakukan. 

Tahun terakhir RPJMD, sasaran pembangunan bidang harus maju lebih pesat. 
Perbaikan fundamental ekonomi, meningkatnya pembangunan berbasis desa, 
meningkatnya partisipasi masyarakat diharapkan dapat melampaui target RKP 2018. Untuk 
maju lebih pesat perlu petumbuhan ekonomi 7%. Jumlah penduduk miskin juga harus 
turun menjadi 19%. Untuk itu fokus pembangunan 2018, mengoptimalkan daya dukung 
program strategis nasional : Optimalisasi 3 Pos lintas batas negara dan tambahan 1 PLBN 
baru; mendorong pertumbuhan segitiga pertumbuhan antara Kupang Gili Baru, 
mendorong pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo; pembangunan 10 Bendungan sebagai 
kawasan ekonomi baru, peningkatan ketersedian listrik, percepatan pembangunan 
pariwisata dan jembatan palmerah, dan pembangunan industri garam. 

NTT harus menjadi pusat produksi garam, lokasi-lokasi sudah diidentifikasi, 
produksi garam NTT paling tinggi, 1 ha itu 120 ton. Kalau Indonesia membutuhkan impor 6 
juta ton pertahun, 15.000 ha kebutuhan tersebut akan bisa kita penuhi. Karna ada 
peningkatan investasi BUMN, salah satunya Semen Kupang dengan produksi 1,5 juta ton 
pertahun. Kawasan Ekonomi Khusus Melolo, dan Kawasan Industri Bolot juga enjadi 
rencana pembangunan kedepan, dan akan menjadi supply base logistic untuk 
pembangunan gas di blok masela. Untuk APBD Provinsi fokusnya, peningkatan jalan 
Provinsi, beberapa diusulkan status jalan Provinsi menjadi jalan Nasional. Optimalisasi 
produksi jagung. Juga terus mendukung pembangunan berbasis desa/Kelurahan dan 
Investasi Swasta, dan Kemitraan Lembaga Internasional. Mengingat ketersediaan anggaran 
yang saat ini terbatas, sementara usulan dan kebutuhan sangat banyak, maka pemerintah, 
baik Pusat maupun Daerah harus menyusun dan mengusulkan usulan rencana 
pembangunan yang benar-benar prioritas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih 
efektif. Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan di Provinsi NTT, beberapa 
proyek prioritas nasional yang akan di laksanakan yaitu, pembamngunan jalan akses 
terminal ALBN kefamananu, pembangunan peningkatan pelabuhan pengumpan Baranusa, 
pengembangan Bandara Haliwen, pembangunan jalan poros tengah Kupang, 
pembangunan jembatan Baukama, jembatan Liliba, jembatan sungai Asulait, peningkatan 
struktur jalan akses pariwisata Waerebo untuk mendukung konektifitas, pembangunan 
Bandar Udara Alor, dan Kabir Pantar, pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Baing dan 
Nun Baun Sabu, pengembangan bandara Rote, pembangunan jembatan ruas perbatasan 
Negara-RDTL sektor timur, pembangunan Ruas perbatasan Negara RI-RDTL sektor barat, 
Ruas Oeanak-Saenam untuk mendukung aksebilitas. Pembangunan sarana/prasarana 
pengendalian banjir sungai Motamasin kabupaten Malaka, pengendalian banjir sungai 
Malibaka, pembangunan 19 embung pada tahun 2017. Daerah irigasi yang memerlukan 
pembangunan jaringan tersier 6,471 ha, daerah potensial untuk cetak sawah 2,592 ha, dan 
rencana pembangunan waduk Napunggete, Temef, Lambo, Manikin, Kolhua serta dua 
buah waduk yang saat ini sedang di kerjakan pembangunannya yaitu, Rotiklot di 
kabupaten Belu dan Raknamo di Kabupaten Kupang. 

Menteri Dalam Negeri pada sambutannya menyampaikan bahwa salah satu 
konsekuensi logis dari implementasi otonomi seluas-luasnya dimaksud adalah daerah 
otonom harus mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam pemberian 
pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Daerah otonom diharapkan memiliki tata 
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kelola pemerintahan yang baik dan penuh dengan inovasi dalam upaya pemenuhan 
kewajibannya dalam  pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya nanti 
akan berdampak positif terhadap perwujudan kesejahteraan bangsa. Daerah 
melaksanakan pembangunan dengan cara mengimplementasikan urusan pemerintahan 
yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk 
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas memerlukan konsistensi 
antar dokumen perencanaan mulai dari perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP). 
Konsistensi antar dokumen perencanaan dimaksud akan mewujudkan perencanaan yang 
terintegrasi dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional dan 
pembangunan daerah.  

Diharapkan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dapat mencapai 
target-target pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi bagian 
Rancangan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 dan selaras dengan 
target-target makro yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 dan Rancangan RKP Tahun 
2018 yaitu target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86% (persen), target penurunan 
kemiskinan sebesar 20,36% (persen) dan target penurunan pengangguran sebesar 2.2% 
(persen). Salah satu yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar seluruh 
warga negara Indonesia melalui standar pelayanan minimal (SPM). Dengan implementasi 
SPM ini diharapkan Daerah dapat mewakili negara atas warganya dalam menjamin 
pemenuhan kebutuhan dasar yang minimal untuk hidup secara layak. Oleh karena itu, 
Daerah wajib melaksanakan program kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan 
dasar dalam dokumen perencanaannya.  

Sejalan dengan hal tersebut dan untuk mencapai target sasaran makro nasional 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan perlu memperhatikan isu-isu strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara 
lain : Belum memadainya sarana dan prasarana dan rendahnya kualifikasi dan kompetensi 
guru; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan; rendahnya kualitas SDM; kurangnya 
perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita asal NTT di Luar Negeri, serta tingginya 
tingkat kekerasan  dan perdagangan terhadap anak; tingginya angka kemiskinan; belum 
optimalnya peningkatan komoditas unggulan; belum memadainya konektivitas wilayah, 
rendahnya daya saing, lambannya penanggulangan kemiskinan, lemahnya transpoprtasi 
publik yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; belum memadainya infrastruktur, masih 
terdapat desa-desa yang letaknya terisolir, hubungan antar sentral produksi dengan pasar 
masih tertutup; tingginya eksploitasi SDA melalui penebangan hutan secara liar yang 
mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi; menurunnya produksi ikan dan kerusakan 
terumbung karang yang tidak ramah lingkungan yang masih dilakukan oleh masyarakat di 
daerah pesisir pantai yang mengancam kerusakan ekosistem laut; meningkatnya pelintas 
batas illegal dan rendahnya perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan; dan 
kurangnya kestabilan keamanan dan penegakan hukum menyebabkan masih sering 
terjadinya konflik di daerah perbatasan. 
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Untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang sinergis dalam pencapaian 
target pembangunan nasional serta menindaklanjuti amanat UU 23 Tahun 2014, mulai 
tahun 2017 akan selalu diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan. 
Rakortek pembangunan yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini, bertujuan: 1) sinkronisasi 
perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah, dan 2) 
penyelarasan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target prioritas nasional. 

Usulan program/kegiatan/proyek prioritas K/L (strategis nasional) yang sudah 
tertuang dalam rancangan RKP tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Provini Nusa 
Tenggara Timur antara lain: Pelatihan vocational bagi SDM KUMKM, Riset kesehatan dasar 
korwil I, Pengembangan sarana, Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir 
Sungai Motamasin Kab. Malaka, Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir 
Sungai Malibaka, Pembangunan 19 Embung, 2017, Daerah Irigasi yang Memerlukan 
Pembangunan Jaringan Tersier 6,471 Ha, Daerah Irigasi Yang Potensial/Prioritas Untuk 
Cetak Sawah 2,592 Ha, Rencana Pembangunan Waduk, Rotiklod, Napunggete, Temef, 
Mbay, Manikin, Penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu khusus Provinsi NTT, 
Tenau Kupang, Pembangunan Sarpras Pertahanan Prov. Nusa Tenggara Timur. Terkait 
dengan implementasi program/kegiatan/ proyek Strategis Nasional, Pemerintah Daerah 
diharuskan untuk memberikan dukungan atas penyelenggaraan Program Strategis 
Nasional yang ada di wilayahnya. Dukungan yang dimintakan dari pemerintah daerah 
berupa : 1)memberikan jaminan politik; 2) memberikan perizinan dan non perizinan; 3) 
melaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang; 4) penyediaan tanah; dan 5) 
mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk memberikan kepastian hukum bagi 
penyusunan dokumen perencanaan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah dalam Penyusunan RPJMD dan 
RKPD Tahun 2018 memperhatikan  beberapa, antara lain : Penyusunan dokumen 
Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan 
sasaran pokok RPJPD, mengacu pada RPJMN untuk keselaran program dan kegiatan 
pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional serta memperhatikan visi, 
misi, dan program kepala daerah terpilih; RKPD menjadi bagian dari RPJMD yang akan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan 
PPAS berdasarkan RKPD Tahun 2018. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah 
dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya 
akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 
Anggaran 2018. 

Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dalam paparannya menyampaikan bahwa 
pendekatan penyusunan RKP 2018 menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan 
kebijakan Money Follow Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan 
Spasial, dengan memperhatikan pada: pertama, perkuatan perencanaan dan 
penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan 
Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara 
Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Kedua, pengendalian perencanaan, yang 
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dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga “satuan 3” untuk 
memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis 
kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana 
lokasi pembangunan. Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang 
bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), 
BelanjaK/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2018 diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,4 - 6,1 
persen, terdapat enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap 
pertumbuhan, yaitu Industri pengolahan terutama non-migas, pertanian, perdagangan, 
informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan. Namun untuk menindaklanjuti 
arahan Bapak Presiden tersebut, maka di tahun 2018 pembangunan difokuskan pada tiga 
sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan 
penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. 
Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan.  

Beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah 
pusat dan daerah yaitu: Pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada 
proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu 
infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada 
kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan 
seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata. Namun, 
dengan keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya 
pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui 
mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi 
skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), yang perlu didorong dan didukung 
semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur. Kedua, pemberian 
fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan 
hambatan berkembanganya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di 
daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana rapatriasi untuk investasi, menjaga daya beli 
masyarakat, serta reformasi struktural. 

Pendekatan perencanaan yang dilakukan perlu diperkuat dengan peran Pemerintah 
Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan 
tahunan nasional. Pada prinsipnya, penguatan peran pemerintah provinsi dalam proses 
perencanaan ditujukan untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran antara 
pusat (RKP) dan daerah (RKPD), serta memperkuat perencanaan spasial untuk memantau 
kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan. Sinergi dan integrasi perencanaan antar 
pusat dan daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh perencanaan yang 
disusun oleh Pemerintah Pusat mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Disisi lain, 
perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan pemeritah pusat masih belum 
disusun berdasarkan isu strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional. Untuk itu, 
dalam rangka melaksanakan amanat kedua undang-undang tersebut, maka pada tahun ini 
kita telah melaksanakan agenda baru yaitu  Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah 
yang merupakan forum antara pusat dan daerah untuk menghasilkan masukan dalam 
penyusunan Rancangan Awal RKP.  

Kedepan, Forum Musrenbangnas yang akan berlangsung merupakan forum 
bersama antarpemangku kepentingan (stakeholder) untuk mensinkronisasikan rencana 
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pembangunan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dengan usulan/kebutuhan 
pembangunan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) membahas prioritas nasional dalam 
rangka menyusun Rancangan Akhir RKP. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 
nasional pada tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Nusa 
Tenggara Timur diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,6 – 5,89 persen. Pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu didukung oleh sektor pertanian, kehutanan & 
perikanan, sektor adm. pemerintahan, sektor perdaganagn besar & eceran, sektor 
konstruksi, sektor jasa pendidikan, dan sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi 
total lebih dari 75%. Dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur 
pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 20,36 persen dan tingkat pengangguran sebesar 
2,20 persen. Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan 
dengan OPD dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money 
follow program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah 
terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu 
dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari 
program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang 
diperlukan) serta perkuatan DAK dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK 
dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional. Oleh karena itu, 
Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan 
prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan 
OPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang 
bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan. 

Ketua DPRD Provinsi NTT menyampaikan bahwa sesuai regulasi perencanaan 
pembangunan daerah perlu dilakukan penjabaran terhadap dokumen RPJMD menjadi 
dokumen Rencana Kerja Pembangunan  Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan 
dokumen induk tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat NTT termasuk 
bagaimana upaya mewujudkan visi NTT dalam bentuk kebijakan  dan program serta 
kegiatan setiap tahun anggaran. Selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Kebijakan 
Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang dibahas dan 
disepakati bersama dengan DPRD. Kedua dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar 
untuk penyusunan dokumen RKA – Organisasi Perangkat Daerah sebagai komponen 
penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018. 

Salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Provinsi NTT yaitu 
berupa dokumen Pokok - Pokok Pikiran (POKIR) DPRD yang terangkum ke dalam seluruh 
urusan kewenangan pemerintah provinsi dengan prioritas muatan program dan kegiatan 
sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD NTT, merupakan 
dokumen yang penting dan strategis untuk mendasari dan membingkai pelaksanaan 
program dan kegiatan pembangunan agar tidak lepas dari perwujudan visi Nusa Tenggara 
Timur karena merupakan Kompilasi Aspirasi Rakyat dari hasil Kunjungan Kerja Daerah dan 
Reses di 22 Kabupaten Kota se-Provinsi NTT. Pokok Pokok Pikiran DPRD NTT memiliki 
relevansi dan muatannya berkaitan dengan 8 Agenda Pembangunan dan 6 Tekad 
Pemerintahan Provinsi NTT yang dicanangkan Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakil 
Gubernur Beni Litelnoni yang RKPD tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir yang 
diharapkan dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan oleh Organisasi 
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk percepatan 
pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur. 
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Beberapa Agenda yang menjadi Pokok Pikiran DPRD NTT yang kiranya mendapat 
perhatian serius dan fokus dari pemerintah provinsi NTT dan kiranya  dijabarkan dalam 
RKPD Tahun Anggaran 2018 berupa program dan kegiatan, sebagai berikut : Bidang 
Pendidikan, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehab, Pengadaan Laboratorium, Sarana 
prasarana lainnya serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan Guru baik PNS maupun 
Honorer dan Beasiswa bagi pelajar yang mampu hendaknya ditingkatkan; Bidang 
Kesehatan pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat sampai ke pelosok-pelosok 
desa yakni sarana dan prasarana, obat-obatan termasuk program BPJS atau Jaminan 
Kesehatan melalui RSUD, PusKesMas, PusKesDes, Posyandu dan perlunya pemenuhan 
jumlah para medis terutama Dokter sampai ke PusKesMas-PusKesMas dan meningkatkan 
jumlah Dokter Ahli; Bidang Infrastruktur, jalan raya dan jembatan, jaringan irigasi, air 
bersih, embung, waduk dan bendungan, perumahan dan pemukiman layak huni untuk 
terus ditingkatkan dengan memperhatikan aspek pemerataan. Khusus infrastruktur jalan 
agar meretas isolasi fisik di pedalaman/pelosok semua kabupaten kota. Karena 
keterbatasan anggaran dalam APBD diharapkan semakin banyak ruas jalan povinsi dapat 
diusulkan menjadi jalan strategis provinsi dan jalan strategis nasional sehingga mendapat 
alokasi dari APBN. Dan dewan terus mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan 7- 
11 Bendungan atau Waduk dari program 49 bendungan. Listrik, agar sampai ke desa-desa 
yang masih tersisa sekitar 40 prosen sehingga ratio elektrifikasi meningkat dengan 
memanfaatkan potensi energy alternative, baru dan terbarukan yang dimiliki provinsi NTT 
seperti : tenaga matahari, angin, air sungai dan air terjun, panas bumi, uap, arus laut dan 
kapal listrik.  

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan menjadikan NTT sebagai provinsi 
Jagung sebagai ikon dan program unggulan. Penting untuk terus ditingkatkan perluasan 
lahan pertanian terutama jagung dan padi, jaringan irigasi, peningkatan pemenuhan bibit 
tanaman pangan dan perkebunan/komoditi perdagangan, pupuk, obat-obatan, alat dan 
mesin pertanian (alsintan), teknologi tepat guna, tenaga penyuluh pertanian dan terus 
menggiatkan pangan lokal untuk memastikan ketahan pangan masyarakat. Bidang 
Pariwisata untuk mewujudkan tekad menjadikan NTT sebagai salah satu destinasi wisata 
kelas dunia dengan ikon Komodo, melalui program desa wisata, pembangunan, 
pembenahan/rehabilitasi dan pelestarian objek wisata alam, wisata religi, seni dan budaya, 
kuliner, kerajinan tangan rakyat/souvenir dan ekonomi kreatif lainnya, pagelaran event 
event wisata kolosal  secara berkala/tahunan termasuk didalamnya tour de flores, tour de 
timor dan tour de sumba dan Festival Tenun Ikat terbesar bulan April atau Mei 2017 di 
Sumba. 

Bidang Perikanan dan Kelautan Program dan Kegiatan diarahkan untuk 
meningkatkan produksi perikanan tangkap/laut, perikanan budi daya air tawar dan payau, 
rumput laut dan garam. Terus ditingkatkan pengadaan ; kapal dan alat tangkap bagi 
nelayan kelompok dan perorangan, bibit ikan air tawar, bibit rumput laut dan perluasan 
lahan tambak garam khususnya di Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sumba dan Sabu Raijua 
serta Alor. Bidang Peternakan melalui jalur Tol Laut dengan terus meningkatkan kuota sapi 
antar pulau untuk meningkatkan pendapatan peternak di desa-desa. Program dan kegiatan 
tetap diarahkan pada peningkatan dan perluasan sasaran penerima Bibit Ternak Sapi, 
Kerbau, Kuda, Kambing, Babi dan Unggas. Pemenuhan kebutuhan obat-obatan, pakan 
ternak, teknologi reproduksi ternak dan pembangunan ranch ternak sapi skala menengah 
dan besar oleh pemerintah dengan melibatkan investor / swasta untuk memenuhi 
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kebutuhan daging dalam negeri melalui kegiatan antar pulau sapi khususnya ke pulau 
jawa.  

Bidang Koperasi, mewujudkan NTT sebagai Provinsi Koperasi dengan satu desa dan  
kelurahan minimal satu Koperasi untuk mengelola dana desa dan dana program desa 
mandiri anggur merah sebagai alternatif dari BUMDES. Pemerintah didorong untuk terus 
memberikan penguatan modal bagi Koperasi-Koperasi yang baru tumbuh tetapi berkinerja 
baik, pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas  
manajemen pengelolaan dan Kinerja Koperasi dan kerjasama dengan pihak perbankan di 
daerah baik bank umum maupun bank swasta. Bidang Perhubungan, akselerasi untuk 
memperkuat dan memperluas akses transportasi darat, laut dan udara melalui 
pengembangan pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan Bandar Udara. Selain 
pembangunan dan perluasan sarana prasarana seperti pelabuhan, dermaga dan bandara, 
juga terus meningkatkan jumlah Kapal baik Kapal penyebarangan/Ferry maupun Kapal Laut 
terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi secara fisik karena 
belum tersedianya akses jalan raya yang memadai. 

2.2.2 Musrenbangnas di Jakarta 

Kegiatan Musrenbangnas dimulai dengan acara Pembukaan Musrenbangnas, 
tujuan dari pelaksanaan Pembukaan Musrenbangnas 2017 yaitu penyampaian arahan 
Bapak Presiden terkait dengan Rancangan Awal RKP Tahun 2018 yang disampaikan kepada 
K/L dan Pemerintah Daerah. Peserta Pembukaan Musrenbangnas adalah Presiden, Wakil 
Presiden, Para Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, 
Sekjen/Sesmen/Sestama, Kepala Bappeda Provinsi dan sebagian Eselon I/II dilingkup 
Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Pembukaan 
Musrenbangnas dilakukan oleh Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan dilanjutkan 
dengan laporan pelaksanaan musrenbangnas 2017 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. 
Dalam kegiatan ini disampaikan pula penerima APN untuk kategori: (1) Penyusunan 
Dokumen RKPD Provinsi Terbaik; (2) Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Terbaik; (3) 
Penyusunan Dokumen RKPD Kota Terbaik; (4) Provinsi dengan Inovasi dalam Perencanaan 
Terbaik; (5) Kabupaten/Kota dengan Inovasi dalam Perencanaan Terbaik; (6) Provinsi 
dengan Perencanaan Progresif. Tindak lanjut pelaksanaan Pembukaan Musrenbangnas 
2017 yaitu pelaksanaan Musrenbangnas 2017. 

Tujuan pelaksanaan Musrenbangnas 2017 yaitu menyepakati usulan kegiatan 
antara Bappenas, K/L dan pemerintah provinsi per PN, PP, KP, Pro-PN, Pro-K/L yang 
mendukung Pro-PN serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung Pro-PN 
sebagai bahan penyusunan RKP 2018. Peserta Musrenbangnas adalah Kedeputian 
Penanggung Jawab PN; Direktorat Sektor di Bappenas yang terkait dengan PN, Kepala Biro 
Perencanaan K/L dan Kepala Bappeda Provinsi. Kegiatan Musrenbangnas 2017 merupakan 
kegiatan pembahasan dalam bentuk forum multilateral, yaitu antara penanggung jawab 
PN di Bappenas, K/L, dan Pemerintah Provinsi (c.q. Bappeda Provinsi) untuk menyepakati 
Pro-PN, Pro-K/L yang mendukung Pro-PN serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang 
mendukung Pro-PN.  Teknis pelaksanaan Musrenbangnas sebagai berikut : 1) Login 
dilakukan oleh Penanggung Jawab PN (Bappenas) pada Aplikasi Musrenbangnas dalam 
Portal e-musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id/); 2) Pembahasan dilakukan 
per PN dan per Provinsi, dengan lingkup Pro-PN, Pro-K/L yang mendukung Pro-PN serta 
usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung Pro-PN; 3) Pembahasan 
dilaksanakan atas konfirmasi dan verifikasi hasil persandingan usulan daerah terkait 



 

29 

prioritas daerah yang mendukung Pro-PN dengan dengan list indikator K/L yang terkait 
Pro-K/L pendukung Pro-PN yang telah disepakati; 4) Hasil kesepakatan dalam forum 
musrenbangnas dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (printout dari aplikasi e-
musrenbang); 5) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dilakukan didalam Forum 
Musrenbangnas oleh Penanggung Jawab PN, Perwakilan Provinsi, Notulis dan K/L; 6) Berita 
Acara Kesepakatan yang telah ditandatangani beserta lampirannya (Tabel Kesepakatan 
Musrenbangnas) diserahkan kepada Panitia untuk digandakan dan dibagikan kepada 
perwakilan masing-masing. Keluaran yang dihasilkan dalam Musrenbangnas adalah 
kesepakatan pada Forum Musrenbang antara Pemerintah Pusat (K/L) dan daerah (diwakili 
Provinsi) sebagai masukan Rancangan Akhir RKP 2018. Tindak lanjut pelaksanaan 
Musrenbangnas 2017 yaitu penyusunan rancangan Akhir RKP 2018. 

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 pada Rabu (26/4) di Hotel Bidakara, 
Jakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 bertema 
“Memacu Investasi dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Hadir dalam 
pembukaan Musrenbangnas 2017 ini, para pimpinan lembaga negara, menteri-menteri 
Kabinet Kerja dan para gubernur, bupati dan walikota dari seluruh daerah di Indonesia. 
Acara dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri oleh para 
pimpinan lembaga tinggi negara, menteri negara dan kepala lembaga pemerintah 
nonkementerian, gubernur, bupati serta walikota dari provinsi di seluruh Indonesia. Dalam 
kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro 
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Musrenbangnas 2017 dan memaparkan 10 
Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas. Selain itu, juga menyebutkan tentang 
Anugerah Pangripta Nusantara 2017 serta penghargaan khusus kepada Pemerintah 
Provinsi yang pertama kali berhasil mengimplementasikan Skema KPBU (Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha) dalam pembangunan infrastruktur. 

Presiden Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk 
pandai menentukan fokus dalam bekerja. Kebiasaan dan rutinitas yang selama ini 
dilakukan hendaknya untuk diubah dan menentukan prioritas yang jelas. Selain itu juga 
memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten kota. Sinergi 
ini harus terus terbangun kuat dan saling berintegrasi. Presiden RI Joko Widodo 
menyampaikan bahwa Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-
banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Menteri Bambang dalam laporannya 
menjelaskan, tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan 
pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan 
ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik 
antar individu maupun antar wilayah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah 
disepakati Prioritas Nasional yang meliputi: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan 
dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; 
(6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan 
Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan.  

Keseluruhan prioritas nasional tersebut  didukung oleh beberapa pengarusutamaan 
yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Selain itu, untuk Tahun 2018, terdapat prioritas khusus yaitu 
Asian games dan Asian Para Games. Upaya mencapai sasaran sepuluh Prioritas Nasional 
tersebut dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga secara terintegrasi melalui penetapan 
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Program, Kegiatan serta Proyek Prioritas yang dapat ditentukan lokasi kegiatannya. Upaya 
ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dari 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun BUMN dan Swasta.  

Musrenbangnas 2017 merupakan forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga 
(K/L) dan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mewujudkan sinergi perencanaan 
pembangunan untuk menyiapkan RKP 2018. Penyusunan RKP 2018 masih menerapkan 
prinsip Money Follow Programs melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial 
namun diperkuat oleh empat fokus perkuatan yaitu: (1) Perkuatan perencanaan dan 
penganggaran melalui penajaman prioriyas nasional dan program priroitas; (2) Perkuatan 
pengendalian perencanaan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level 
proyek atau “satuan 3”; (3) Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang 
memfokuskan aspek spasial hingga detil rencana lokasi pembangunan dan (4) Perkuatan 
integrasi sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha 
serta melalui skema KPBU dan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah). 
Kemudian, dalam rangka percepatan pembangunan Papua, Musrenbangnas 2017 juga 
mengadakan sesi pembahasan khusus pembangunan Papua dan Papua Barat yang 
menitikberatkan pada lima bidang yaitu, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, 
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, 
infrastruktur dasar dan konektivitas serta hukum, kelembagaan dan tata kelola. 

Dalam rancangan RKP 2018 pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan dapat 
mencapai kisaran 5,4 – 6,1 persen atau pada titik 5,6 persen. Untuk mencapai target 
tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar 
terhadap pertumbuhan yaitu, industri pengolahan terutama non migas, pertanian, 
perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi serta jasa keuangan. Tahun 2018, 
pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya 
terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, 
pertanian dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi 
pendorong pertumbuhan. Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian 
Dalam Negeri menyelenggarakan pada kali pertama Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) 
untuk menyempurnakan rancangan awal RKP 2018. Rakortek wilayah barat berlangsung di 
Batam (21-24 Februari 2017) dan Rakortek wilayah timur di Makassar (28 Februari- 3 
Maret 2017). Rancangan awal RKP 2018 juga dilengkapi dengan masukan dari hasil 
Musrenbang Provinsi di seluruh Indonesia yang berlangsung dari 15 Maret hingga 25 April 
2017. 

2.3 Penyusunan Visi Pembangunan Nasional Periode 2020 – 2045 

 Dalam rangka mempercepat pembangunan jangka panjang menuju pencapaian 
tujuan nasional, Presiden memberi arahan agar disusun Visi Indonesia 2085 yang berisi 
gambaran ideal Indonesia 70 tahun kedepan (setelah 70 tahun Indonesia merdeka)  yaitu 
(1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain 
di dunia; (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi 
dan peradaban dunia; (4) Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku 
korupsi; (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia 
menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; (7) 
Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. 
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 Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut telah disusun beberapa bidang/fokus 
yang dapat disempurnakan lebih lanjut. Gambaran ideal 70 tahun ke depan mencakup 
gambaran tahun 2045 yang merupakan 100 tahun Indonesia Merdeka. Dengan demikian 
perlu adanya sasaran yang sejalan antara tahun 2045 dan tahun 2085. Jangka waktu 
penyusunan 9 (sembilan) bulan dengan kemungkinan draft perlu selesai bulan Juli 2016 
(sebelum 17 Agustus 2016). Penyusunan Visi Indonesia Tahun 2045 dan 2085 ini akan 
mendapat dukungan materi dari lembaga yang representatif serta akan mengundang 
berbagai nara sumber untuk meningkatkan ownership. Organisasi disusun berdasarkan 
pembidangan yang mengkoordinasikan visi-visi yang terkait dalam satu bidang. Dengan 
demikian kesatuan substansi yang terkait akan berada dalam satu organisasi yang sama. 
Mulai dipikirkan target atau outlook selain bidang ekonomi juga bidang lainnya pada tahun 
2025, 2045, dan 2085 misalnya Indonesia menjadi Angota Tetap Dewan Keamanan PBB 
dan sebagainya. Kebutuhan dana kajian dan ruang sekretariat untuk supporting group dan 
rapat per bidang.  

 Secara substansi Visi Indonesia Tahun 2045 dan 2085 lebih luas dari yang biasa 
disusun oleh beberapa lembaga internasional. Berikut isi China 2030 (kelanjutan dari China 
2020). China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High Income Society 
Part I: Overview 

1. China’s Path 1978 – 2030 
2. A New Development Strategy for 2030 
3. Structural Reform for Market Based Economy with Sound Foundations 
4. Increasing the Pace of Innovation 
5. Seizing the Opportunity of Green Development 
6. Equal Opportunity of Green Development 
7. Equal Opportunity and Basic Security for All 
8. Achieving Mutually Beneficial Relations with the Rest of the World 
9. Overcoming Obstacles to Implementing Reforms 

Part II : Supporting Reports 
1. China: Structural Reforms for a Modern, Harmonious, Creative High Income Society 
2. China’s Growth through Technological Convergence and Innovation 
3. Seizing the Opportunity of Green Development for All 
4. Equality of Opportunity and Basic Security for All 
5. Reaching Win-Win Solutions with the Rest of the World 

 Masing-masing Supporting Reports dirinci, misalnya untuk II.1 berisi (a) Setting the 
Stage: China’s Past Economic Performance, Key Challenges, and Future Growth Potential, 
(b) Promoting Efficiency and Equity through Structural Reform: From Catching Up Growth 
to Endogenous Development, (c) Fiscal Policies, (d) Enterprises Sector Reform, (e) Financial 
Sector Reforms, (f) Land Policies. Contoh lain : Visi Indonesia 2030: Negara Maju yang 
Unggul dalam Pengelolaan SDA, Yayasan Indonesia Forum.  

Visi bangsa ini disusun sebagai terjemahan "mimpi" Presiden sewaktu di Papua.  
Lemhannas menyusun skenario Indonesia 2045, menyambut 100 tahun perayaan 
Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2045. Lembaga Ketahanan Nasional 
menyusun 4 skenario Indonesia pada tahun 2045. Dokumen berisi empat skenario 
Indonesia 2045 itu telah disampaikan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji kepada 
Presiden Joko Widodo dan dipaparkan ke pimpinan redaksi media massa beberapa waktu 
lalu. Lemhannas berkepentingan terhadap kondisi NKRI pada tahun 2045 tersebut karena 
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keberadaan dan integritas bangsa Indonesia merupakan fokus perhatian Lemhannas. 
Jumlah penduduk Indonesia pada 2045 menurut Lembaga Demografi diperkirakan 321,85 
juta. Adapun menurut proyeksi Population Reference Bureau,jumlah penduduk Indonesia 
menjadi 365 juta tahun 2050 atau 350 juta pada 2045. Lemhannas menyusun skenario 
Indonesia 2045 dengan melibatkan narasumber lintas profesi. Ada birokrasi, pengusaha, 
peneliti, gubernur, hingga bupati/wali kota di Jakarta dan di daerah. Sejumlah guru besar, 
birokrat lintas profesi, dan pemimpin ormas terlibat dalam pembangunan skenario 
Indonesia 2045. Dalam buku Skenario Indonesia 2045 terdapat sejumlah nama sumber, 
antara lain Andrinof Chaniago, Arif Budimanta, Azyumardi Azra, Bambang Susantono, 
Chappy Hakim, Darmin Nasution, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Emil Salim, Hasyim Djalal, 
Paulus Wirutomo, Makarim Wibisono, Said Aqil Siroj, Kurtubi, serta tiga gubernur dari luar 
Jawa, yakni Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Gubernur Bali Made Mangku 
Pastika, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi. Skenario disusun menggunakan 
orientasi transformatif. Skenario bukanlah proyeksi atau target. Skenario adalah kisah 
tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Skenario dibentuk bukan hanya untuk 
lebih memahami masa depan, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk memengaruhinya. 
"Skenario bukanlah perencanaan," kata Budi Soepandji (Gubernur Lemhannas). Dengan 
menggunakan skenario transformatif, ada empat skenario yang dikembangkan Tim 
Lemhannas, yakni Skenario Mata Air, Skenario Sungai, Skenario Kepulauan, dan Skenario 
Air Terjun. Posisi Lemhannas adalah mengantisipasi kemungkinan segala skenario yang 
akan terjadi. 

Skenario Mata Air yang difokuskan pada aspek manusia. Dalam Skenario Mata Air, 
pada tahun 2045, Lemhannas memproyeksikan Indonesia akan diisi generasi baru yang 
punya pandangan berbeda dengan pendahulunya. Penduduk Indonesia mulai didominasi 
generasi berpendidikan tinggi, menguasai teknologi komunikasi, aktif bermedia sosial, dan 
terpapar dengan nilai-nilai global. Mereka adalah generasi baru yang berasal dari keluarga 
biasa yang sudah terpisah jauh dari generasi pendahulu masa kemerdekaan Indonesia. 
Menurut kelompok ini, mempertahankan kesatuan NKRI harus lebih didasarkan pada 
prinsip integrasi fungsional dibandingkan integrasi historis. Generasi ini menghargai prinsip 
demokrasi dan keadilan sosial. Mereka terbiasa mengkritik kekuasaan secara lugas. Setiap 
ketidakadilan akan dilawan melalui ormas dan kekuatan politik. Kebijakan publik masih 
diwarnai percampuran kepentingan bisnis dan politik yang menyebabkan suhu politik 
meningkat.  

Di tingkat daerah, kualitas institusi dan sumber daya manusia yang belum merata 
menyebabkan tidak saja sering terjadi korupsi, tetapi juga menimbulkan gesekan sosial 
antara putra daerah dan pendatang sebagai akibat persaingan untuk memperoleh akses 
sumber daya ekonomi. Ketimpangan antardaerah masih terjadi sehingga aspirasi 
memisahkan diri kadang masih terdengar. Dalam Skenario Mata Air yang terfokus pada 
manusia, Indonesia tahun 2045 jadi lebih sejahtera dengan adanya penyebaran pusat 
pertumbuhan, meskipun dinamika politik di tingkat pusat akibat persinggungan politik 
kepentingan bisnis, politik, dan birokrasi masih tinggi. Ketimpangan antardaerah terjadi 
sehingga memunculkan gesekan sosial, termasuk aspirasi pemisahan diri. 

Skenario Sungai difokuskan pada aspek ekonomi yaitu skenario sungai dibangun 
dengan daya penggerak (driving force) pembangunan ekonomi. Indonesia tahun 2045 
telah mampu keluar dari ancaman negara gagal. Pada waktu itu, Indonesia telah menjadi 
negara industri yang cukup maju dengan struktur ekonomi belah ketupat. Jumlah kelas 
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menengah sudah lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin maupun konglomerat. 
Pada Skenario Sungai, kemitraan antara sektor besar, menengah, dan kecil berjalan baik. 
Kemitraan itu juga didukung infrastruktur, tata ruang, reforma agraria, kebijakan 
perbankan, fiskal, moneter, dan pasar modal. Sektor agroindustri berkembang dan terjadi 
peningkatan kemakmuran di pedesaan karena dukungan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang lebih tinggi. Pada tahun 2045, pada skenario tim Lemhannas, telah 
bekerja mekanisme "Indonesia Incorporated", yakni sinergi semua pelaku ekonomi dengan 
pemerintah, parlemen, dunia riset, dan pendidikan. Sementara dalam pemerintah telah 
berkembang budaya dan etos kerja yang lebih profesional.  

Skenario ini sejalan dengan prediksi McKinsey (2012). Prediksi McKinsey, Indonesia 
tahun 2030 akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 di dunia yang memiliki 
135 juta orang kelas menengah serta 113 juta pekerja berkemampuan. Dalam Skenario 
Sungai, proses pembangunan secara umum sudah relatif berbasis iptek pada semua 
tingkatan. Namun, permasalahan ekonomi membawa dampak pada kemiskinan, 
pengangguran, dan ketimpangan sosial serta korupsi masih menjadi tantangan besar. Juga 
masih akan terjadi konflik lahan dan buruh, yang mendapat upah di bawah standar. 
Adapun Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penduduk besar dan sangat beragam 
juga masih akan menjadi persoalan yang berdampak secara ekonomi, sosial, politik, dan 
pertahanan serta keamanan. Skenario Sungai yang dibangun tim Lemhannas diawali 
dengan asumsi bahwa Indonesia menuju 2045 telah keluar dari ancaman negara gagal. Isu 
soal negara gagal pernah menjadi isu politik hangat dalam sejarah Indonesia pasca 
reformasi. 

Pada tahun 2012, The Fund for Peace (FFP) menempatkan Indonesia dalam 
peringkat ke-63 dari 178 negara. Salah satu contoh negara gagal adalah Somalia. Harian 
Kompas, 20 Juni 2012, melaporkan, menurut The Fund for Peace, kondisi Indonesia 
memburuk terutama di tiga indikator yang digunakan untuk menyusun indeks negara 
gagal. Ketiga indikator itu adalah tekanan demografis, protes kelompok minoritas, dan isu 
hak asasi manusia. Penilaian The Fund for Peace tersebut mendapat tanggapan dari 
sejumlah pejabat Indonesia kala itu. Pada tahun 2015, menurut The Fund for Peace, 
Indonesia menunjukkan tren yang terus membaik. Berdasarkan data tren dari The Fund for 
Peace, dalam kurun waktu 2006-2015, Indonesia dalam tren membaik dengan nilai 74 dari 
178 negara, sedangkan pada tahun 2012 dengan skor 80. Salah satu faktor yang belum 
menunjukkan perbaikan adalah pengaduan kelompok minoritas. Penyusunan Skenario 
Sungai yang menempatkan pola pembangunan ekonomi driving force menangkap 
kekhawatiran Indonesia bakal terjebak dalam middle income trap (jebakan kelas 
menengah), yang dalam bahasa tim Lemhannas disebut sebagai negara gagal. Ada 
kekhawatiran kian melebarnya kesenjangan sosial, kesenjangan spasial antara barat dan 
timur untuk menghadirkan keadilan sosial. Ada juga bayangan terjadi aspirasi pemisahan 
diri. Masalahnya adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah yang 
timbul, yakni mengatasi kesenjangan sosial yang kian melebar, kemiskinan, masalah lahan, 
dan persoalan lain sebagai dampak pembangunan. 

Skenario Kepulauan difokuskan pada aspek geopolitik. Skenario Kepulauan adalah 
skenario ketiga yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek geopolitik sebagai faktor 
utama untuk menyusun narasi tentang Indonesia 2045. Pada 2045, setelah 100 tahun 
merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap eksis di tengah peradaban modern 
dunia sebagai bangsa multietnis, multikultur, bangsa yang pluralis. Namun, bangsa 
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Indonesia semakin melupakan dan meninggalkan sejarahnya. Cara bernegara orang 
Indonesia pada 2045 telah berubah. Rasa hormat dan bangga serta keinginan untuk 
meneladani pahlawan pendahulu bangsa tidak lagi menjadi motivasi generasi muda 
Indonesia dalam menghadapi tantangan zamannya. Hari Pahlawan dan hari besar nasional 
sudah kehilangan maknanya dan hanya dimaknai sebagai perayaan rutin belaka tanpa 
dijiwai emosi, sifat, tingkah laku, opini, dan motivasi. Nasionalisme warga negara Indonesia 
pada 2045 kian tipis. Temuan tim Lemhannas itu sudah tampak gejalanya. Ada dinamika 
dalam anak muda Indonesia. Persoalan kepemudaan tenggelam dalam isu besar yang 
mewarnai kehidupan politik negeri ini. Dalam jajak pendapat Kompas, 28 Oktober 2013, 
dalam mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, misalnya, 73,6 persen responden 
memandang pemuda tidak ikut ambil bagian dalam mewujudkan butir Pancasila. Jajak 
pendapat itu juga merekam bagaimana ingatan makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 2028 
mulai pudar. Responden kelompok ini bahkan kesulitan menyebutkan Sumpah Pemuda. 
Harian Kompas, 28 Oktober 2013, menyebutkan, hanya 9,4 persen responden yang 
menyebutkan isi Sumpah Pemuda dengan benar. 

Membayangkan Indonesia 2045 adalah membayangkan bagaimana siswa-siswi 
sekolah dasar dan sekolah menengah akan memimpin bangsa ini. Ada yang akan menjadi 
bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, ketua partai, dan posisi struktural lainnya. 
Betapa pentingnya posisi sekolah untuk menyemai calon pemimpin bangsa. Sekolah 
adalah tempat paling berperan dalam membentuk wawasan mengenai bangsa dan 
kebangsaan. Wawasan mengenai nasionalisme Indonesia. Sekolah bukan hanya 
mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan serta lulus ujian, melainkan 
menjadikan siswa sebagai orang Indonesia dan bangga dengan Indonesia. Siswono Yudo 
Husodo dalam artikel di Kompas, 23 April 2015, menulis, di Amerika Serikat, kalau ada 
fenomena negatif merebak di masyarakat, pertanyaan yang muncul adalah "Whats' wrong 
with American class room?". Pertanyaan itu relevan direnungkan mengacu pada skenario 
Lemhannas bahwa bangsa Indonesia 2045 mempunyai persepsi dan cara bernegara yang 
berbeda dengan kadar nasionalisme yang tipis. Situasi kontemporer menunjukkan 
bagaimana anak-anak terpikat dengan ideologi bukan asli Indonesia, ideologi yang radikal 
yang sangat jauh dari nilai Pancasila. Bagaimana buku-buku ajar siswa disusupi ajaran 
radikal. 

Pada era 2010-2040, perhatian dunia tertuju ke Asia Pasifik karena jumlah 
penduduk Indonesia yang besar. Menurut proyeksi Lembaga Demografi, pada 2045 jumlah 
penduduk Indonesia 321,86 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, Indonesia 
merupakan potensi pasar yang besar. Potensi sumber daya alam besar dan beragam, 
termasuk potensi pariwisata, sumber daya genetika, dan letak geografis Indonesia dengan 
poros maritimnya. Indonesia diperhitungkan dunia sebagai negara yang memiliki potensi 
kekuatan ekonomi, militer dalam politik di wilayah Asia Pasifik. Namun, karena kadar 
nasionalisme yang tipis, termasuk orang yang menjadi penyelenggara pada 2045, bangsa 
Indonesia semakin tidak menjiwai kesepakatan dasar bangsa Indonesia yang tertuang 
dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar bernegara. Tim penyusun Skenario Indonesia 
2045 menulis, kondisi Indonesia dengan kadar nasionalisme tipis, langkanya pemikiran 
strategis yang berjangka panjang, kualitas pendidikan dan penguasaan teknologi informasi 
selama 30 tahun terakhir tidak dipersiapkan benar dan baik untuk menghadapi tuntutan 
Indonesia setelah 100 tahun merdeka, tidak cocok dengan kebutuhan zaman. 
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Selanjutnya, skenario yang perlu mendapat perhatian adalah gambaran elite parpol 
dan ormas yang masih berkutat pada kepentingan individu dan golongan. Hal tersebut juga 
terjadi di birokrasi, TNI dan Polri, karena sistem meritokrasi belum diterapkan 
sebagaimana mestinya. Kondisi ini diperparah dengan masih sering terjadinya 
inkonsistensi kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih. Kekuatan militer 
Indonesia sudah besar dalam jumlah, tetapi belum efektif dan belum efisien karena 
teknologinya tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga pengamanan maritim 
Indonesia sebagai poros maritim dunia masih sering dipertanyakan dunia. Tim penyusun 
menggambarkan, pada 2045, Indonesia disibukkan dengan pengamanan maritim nasional 
karena ramainya kegiatan eksplorasi bawah laut yang dilakukan state dan non-state actor 
di sekitar Indonesia. Regionalisasi pengaturan operasional penerbangan dunia yang 
mengatasnamakan keamanan dan keselamatan penerbangan Indonesia sudah merambah 
wilayah Indonesia, dikendalikan oleh satu atau dua negara tetangga sehingga kedaulatan 
Indonesia banyak diatur oleh negara dan aktor non-negara dunia. Kondisi ini terjadi karena 
selama 40 tahun terakhir Indonesia hanya berwacana untuk mengambil alih pengendalian 
operasi penerbangan di atas kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura, tanpa 
perencanaan dan program yang jelas. 

Dari dua skenario yang dibangun Lemhannas, faktor generasi muda dan 
nasionalisme mereka menjadi amat penting untuk eksistensi NKRI. Faktor pendidikan 
menjadi penting. Boleh jadi gagasan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers 
Nasional tentang perlunya televisi menyiarkan lagu nasional menjadi relevan untuk 
membangkitkan nasionalisme. Skenario kepulauan itu seharusnya mendorong semua 
komponen bangsa berpikir ulang dan menyadari sejarah terbentuknya bangsa, letak dan 
kondisi geografi, demografi, dan perkembangan global. Pemimpin dengan karakter 
kebangsaan yang tangguh, memahami visi bangsa, dan memiliki ambisi terukur amat 
dibutuhkan bangsa ini. Pemahaman soal bangsa dan tokoh bangsa harus diajarkan agar 
anak bangsa punya hero di negerinya sendiri. Kisah IJ Kasimo, Mohammad Natsir, 
Mohammad Hatta, dan Agus Salim dengan kesederhanaannya perlu disampaikan kepada 
anak didik agar mereka punya hero dan idola terhadap tokoh-tokoh bangsa. Untuk 
menggapai 100 tahun republik, bangsa ini membutuhkan negarawan yang punya imajinasi 
soal bangsa dan masa depannya. Negarawan berbeda dengan politisi, seperti dikatakan 
intelektual Amerika Serikat, James Clarke, "Seorang politisi berpikir tentang pemilihan 
ketika seorang negarawan berpikir tentang generasi masa depan." 

Skenario Air Terjun, kondisi Indonesia tahun 2045 tidak terlepas dari kondisi dunia 
yang mengalami defisit pangan. Dua puluh sembilan tahun dari sekarang, Indonesia belum 
akan mampu memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan karena itu 
negara mengalami kesulitan. Digambarkan, akibat krisis pangan ini akan terjadi letupan-
letupan di sejumlah daerah. Namun, letupan tersebut dapat dimitigasi karena kedaulatan 
pangan dijadikan fokus utama dalam mengelola ketahanan pangan, misalnya, melalui 
pengembangan usaha petani dalam bentuk struktur yang lebih sesuai. Peringatan defisit 
pangan sebenarnya masuk akal jika melihat proyeksi perkembangan pertumbuhan 
penduduk. Pada 2045 jumlah penduduk Indonesia mencapai 321 juta jiwa. Sementara itu, 
pada kondisi aktual sekarang ini, swasembada pangan belum bisa dicapai. Impor beras dan 
bahan pangan lain selalu dilakukan. 

Penurunan kemiskinan yang terjadi sejak era sebelumnya belum dapat mengurangi 
ketimpangan pendapatan yang semakin lebar. Ketimpangan menjadi isu yang harus 
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dicermati. Dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekitar 6 persen per tahun, 
ternyata lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi, yang jumlahnya hanya 5 
persen dari populasi penduduk Indonesia. Hal itu akan menimbulkan ketimpangan 
pendapatan yang makin mencolok. Rasio gini yang begitu menganga bisa meningkatkan 
kriminalitas, konflik sosial, dan instabilitas politik, bahkan mengarah pada penurunan 
pertumbuhan ekonomi secara drastis. Dalam Skenario Air Terjun, pembangunan Indonesia 
pada 2045 telah berdasarkan tiga pilar dalam konsep pengembangan Sustainable 
Development Goals (SDG).Pilar pertama melekat pada pembangunan manusia, yaitu 
pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pilar kedua melekat pada lingkungan kecil 
(social economic development), yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta 
pertumbuhan ekonomi. Adapun pilar ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar 
(environmental development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas 
lingkungan berdasarkan standar global dalam konsep pembangunan berkelanjutan secara 
terukur.  

Pembangunan Indonesia berbasis karbon pada 2045 merupakan penerapan 
ekonomi hijau (green economy) sebagai respons terhadap perubahan iklim demi 
ketahanan ekosistem. Penggunaan energi tidak ramah lingkungan, seperti minyak dan 
batubara, harus ditinggalkan. Saatnya Indonesia menggunakan energi terbarukan, antara 
lain tenaga surya, untuk mengurangi emisi rumah kaca. Wilayah Indonesia tahun 2045 
akan mengalami peningkatan suhu rata-rata permukaan Bumi akibat peningkatan jumlah 
emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan diikuti perubahan iklim akan meningkatkan 
curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir dan erosi. 

Ketimpangan pendapatan penduduk di perkotaan melonjak. Kondisi ini terlihat 
pada kenaikan rasio gini perkotaan dari 0,43 pada September 2014 menjadi 0,47 per 
September 2015. Peningkatan ini diduga akibat urbanisasi yang semakin deras. Rasio gini 
perkotaan itu lebih buruk daripada rasio gini nasional yang secara rata-rata sebesar 0,41. 
Kondisi sebaliknya, rasio gini di perdesaan mengalami penurunan dari 0,34 pada 
September 2014 menjadi 0,27 pada September tahun 2015. Rasio gini adalah ukuran 
ketimpangan pendapatan secara keseluruhan yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Angka 0 
berarti pemerataan yang sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan yang 
sempurna. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, rasio gini turun menjadi 
0,39. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang 
Widianto, seusai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, 
Kamis (4/2), di Kantor Wapres, Jakarta, mengatakan, angka kemiskinan dari September 
2014 ke September 2015 mengalami kenaikan. Hal itu diikuti oleh memburuknya 
ketimpangan, terutama ketimpangan di perkotaan yang melebar. Peneliti The Institute for 
Ecosoc Rights, Sri Palupi, berpendapat, meningkatnya rasio gini di perkotaan merupakan 
sesuatu yang masuk akal. Hal ini terkait kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan 
pemerintah kota.  

Pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada komoditas, pertambangan, 
konsumsi, dan investasi menyebabkan orientasi ekonomi berpusat ke kota. Sementara 
kebijakan di perkotaan umumnya tidak ramah pada sektor informal yang menjadi sumber 
hidup masyarakat miskin. Sementara berkurangnya rasio gini di desa, menurut Palupi, bisa 
dibaca dari beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi dana desa dan remitansi 
menggerakkan perekonomian desa sehingga mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi 
desa. Kemungkinan kedua, kondisi itu bisa diartikan bahwa urbanisasi kian marak. 



 

37 

Penduduk desa yang tidak memiliki aset ekonomi di desa mau tidak mau hijrah ke kota dan 
mencari nafkah di sektor informal. Indikasinya, jumlah penduduk kota bertambah pesat. 
Jumlah petani berkurang banyak. Jumlah daerah pengirim TKI (tenaga kerja Indonesia) juga 
bertambah banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam setahun penduduk 
miskin di kota bertambah lebih dari 260.000 atau tumbuh 2,50 persen, dari 10,36 juta jiwa 
per September 2014 menjadi 10,62 juta jiwa per September 2015. 

Kenaikan harga pangan selama ini, terutama beras, dinilai sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, beras sebagai komponen utama 
masyarakat miskin dikonsumsi hingga 29 persen dari 65 persen komponen bahan makanan 
dalam garis kemiskinan. Padahal, pendapatan orang miskin tak sebanding dengan 
pengeluarannya untuk membeli bahan pokok beras tersebut. Dengan kenaikan harga 
beras sebesar 10 persen, jumlah orang miskin akan meningkat 330.031 orang. Adapun 
kenaikan harga beras mencapai 40 persen akan menambah jumlah orang miskin 1.320.123 
orang. Sentralitas ASEAN merupakan salah satu implementasi dari politik luar negeri bebas 
aktif. Contoh lain dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah sikap Indonesia yang 
keberatan untuk dilibatkan dalam aliansi. Di tengah perlombaan senjata di kawasan serta 
perdebatan terkait RCEP dan TPP, setiap upaya Indonesia dalam menjaga sentralitas 
ASEAN dari pengaruh negara-negara besar akan menjadi modal penting dalam 
menegaskan posisi Indonesia di kawasan. Posisi Indonesia dalam sentralitas ASEAN 
diperkirakan tidak akan banyak berubah hingga 2045 mengingat sentralitas ASEAN menjadi 
salah satu langkah untuk menjaga stabilitas kawasan, khususnya dari perlombaan senjata 
di antara beberapa negara besar yang terlibat di kawasan Asia Tenggara, misalnya Amerika 
Serikat dan Tiongkok. Sentralitas ASEAN juga sangat penting untuk menjaga soliditas antar 
negara ASEAN. Tanpa sentralitas ASEAN, kemungkinan terjadinya perpecahan di antara 
negara ASEAN sangat besar, dan bukan tidak mungkin perpecahan tersebut akan membuat 
ASEAN menjadi tidak lagi relevan pada tahun 2045.  

Konflik Laut Tiongkok Selatan dan Perlombaan Senjata di kawasan. Episentrum 
gejolak di kawasan Asia Tenggara masih berkutat pada sengketa wilayah antara Tiongkok, 
Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok 
melakukan pembangunan pulau buatan di atas sejumlah gugusan karang di Kepulauan 
Spratly, yang mereka klaim sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok. Tiongkok menempatkan 
Laut Tiongkok Selatan, terutama Kepulauan Paracel dan Spratly yang menjadi sengketa, 
sebagai lapis pertahanan pertama mereka di lautan. Beijing bahkan mengundang sejumlah 
investor swasta untuk membangun infrastruktur di pulau-pulau buatan itu. Tahun ini, 
Beijing bertekad menggelar penerbangan reguler ke pulau buatan itu. Beberapa waktu 
lalu, dua pesawat berbadan lebar telah diuji coba untuk mendarat dan lepas landas di 
landasan pacu yang dibangun di gugusan karang Fiery Cross. Keberanian Tiongkok tidak 
bisa dilepaskan dari kebangkitan militer mereka. Mengutip situs kajian strategi dan 
pertahanan IHS Jane, AFP menyebutkan, anggaran militer Tiongkok akan terus meningkat 
dari 126,29 miliar dollar AS tahun 2012 menjadi 207,24 miliar dollar AS pada tahun 2021. 

Institut Internasional untuk Kajian Strategis (IISS) dalam kajian mereka yang dimuat 
pada Military Balance 2015 juga menegaskan hal itu. Selain membeli sejumlah 
persenjataan mutakhir dari Rusia, seperti SU-30 dan SU-35, anggaran itu digunakan untuk 
membiayai inovasi teknologi militer dalam negeri. Tak heran jika Beijing mampu memiliki 
sejumlah senjata canggih, seperti pesawat siluman J-20, kapal selam nuklir tipe 093G, rudal 
antikapal induk DF-21D, serta kapal perusak tipe 055 yang mampu menyaingi perusak milik 
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AS dari kelas Arleigh Burke. Geliat naga Asia itu tentu mendorong sejumlah negara di 
kawasan untuk memperkuat diri. Tokyo yang bersengketa dengan Beijing di Laut Tiongkok 
Timur baru-baru ini mengakuisisi jet tempur siluman F-35. Jepang juga memperkuat 
armada kapal selam mereka, termasuk mengembangkan kapal selam canggih dari kelas 
Soryu. Vietnam, tetangga di selatan Tiongkok, menambah kekuatan laut dan udara untuk 
menghadapi hegemoni Beijing. Hanoi telah mengoperasikan setidaknya empat dari enam 
kapal selam kelas Kilo yang dipesan dari Rusia. Parlemen Vietnam pun memberlakukan 
perpanjangan wajib militer dari 18 bulan menjadi dua tahun. Filipina yang sebelumnya 
tidak diperhitungkan, juga turut memperkuat diri. Kongres Filipina telah menyetujui 
peningkatan anggaran militer dari 2,6 triliun peso pada APBN 2015 menjadi 3 triliun peso 
atau senilai 63,4 miliar dollar AS pada APBN 2016. Tahun ini, Presiden Benigno Aquino III 
menggelontorkan dana sebesar 528 juta dollar AS untuk membeli fregat, pesawat 
pengintai, serta radar baru. IHS Jane memperkirakan, Filipina akan menghabiskan dana 
hingga 533 miliar dollar AS untuk belanja pertahanan, naik dibandingkan dengan belanja 
tahun lalu yang sebesar 435 miliar dollar AS. Selain menerima pesawat tempur baru FA-50 
buatan Korea Selatan, tahun ini Filipina juga menerima kapal perang baru berjenis 
strategic sealift vessel buatan PT PAL Indonesia. Baru-baru ini, Filipina mempertimbangkan 
mengaktifkan kerja sama militer dengan AS untuk memperkuat kehadiran di Laut Tiongkok 
Selatan.  

AS yang memiliki sejumlah kepentingan di Asia tampaknya juga tidak bisa tinggal 
diam. Meskipun mendapat protes dari Beijing, Kongres AS secara resmi menyetujui paket 
penjualan senjata senilai 1,83 miliar dollar AS untuk Taiwan. Paket itu antara lain terdiri 
dari dua fregat, rudal antitank, dan kendaraan serbu amfibi. Meskipun Washington tidak 
mengakui Taiwan sebagai negara terpisah dari Tiongkok, kebijakan yang dilakukan di 
bawah Taiwan Relations Act itu diarahkan untuk memastikan Taiwan memiliki kekuatan 
pertahanan yang memadai. Masalahnya, persetujuan penjualan itu diambil ketika relasi 
Washington dan Beijing di Laut Tiongkok Selatan memanas. Beijing yang menentang 
penjualan itu memanggil Kuasa Usaha AS di Beijing, Kaye Lee, untuk menyatakan akan 
menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan yang terlibat. Indonesia yang tidak 
terlibat dalam ketegangan di Laut Tiongkok Selatan mengambil sikap berjaga-jaga. Dalam 
beberapa tahun terakhir, di bawah kebijakan Minimum Essential Force, Indonesia terus 
memperkuat pertahanan dan meningkatkan kapasitas, termasuk pangkalan udara di 
Natuna yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. 

Dalam penyusunan Rancangan Visi Indonesia 2045 khususnya Bidang Politik dalam 
Negeri, Ditpolkom melakukan FGD dan Indepth Interview diantaranya dengan Dr. Chusnul 
Mariyah (UI), Dr. Abdul Malik Gismar (Paramadina), Dr. Arie Setiabudi Soesilo, MSc; dan 
berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dengan beberapa narasumber utama dalam 
penyusunan Rancangan Visi Indonesia 2045 yaitu Bp. Ginanjar Kartasasmita, Dr. Rizal 
Sukma (Dubes Indonesia untuk UK), Dr. Saldi Isra. Berikut ini beberapa catatan terkait hal 
dimaksud. 

Pembahasan Mimpi Bangsa Indonesia 2045 dan 2085, untuk menghantarkan 
generasi muda menyongsong masa depan mereka. Dalam perspektif perencanaan 
pembangunan, ini merupakan hal yang sangat penting. Mengingat juga bahwa bidang 
polhukhankam merupakan kondisi perlu dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 
Diskusi-diskusi semacam ini sudah mulai dilaksanakan dalam rangka persiapan penyusunan 
Visi Indonesia 2045 dan 2085, minggu lalu juga sudah dilakukan diskusi dengan Prof 
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Ginandjar Kartasasmita. Presiden Jokowi di Merauke tanggal 30 Desember 2015 lalu 
tentang 7 point “Impian Indonesia 2045 – 2085. Salah satu isu yang akan disusun adalah di 
sektor Polhukhankam. Bentuk demokrasi seperti apa yang akan digunakan oleh Indonesia 
ke depanlah. Bidang Hukum dan Aparatur Negara juga tentunya perlu untuk diketahui 
bagaimana visi ke depannya. Yang agak rumit adalah bidang keamanan.  

Selain Bidang Politik, mengingat bahwa separuh jumlah penduduk kita adalah 
perempuan maka pembahasan pada sesi ini juga akan membahas tentang perempuan di 
Indonesia. Impian seorang Presiden seharusnya ditaruh dimana dalam tata kelola 
pemerintahan dan kenegaraan. Impian ini tentunya harus dibawa ke MPR dan DPR. Untuk 
menyusun desain, negara ini sudah cukup mahir dalam penyusunannya. Tetapi bagaimana 
mengimplementasikannya merupakan hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Dalam 
menyusun visi 100 tahun mendatang adalah Kedaulatan Politik, Kedaulatan Wilayah dan 
Kedaulatan Budaya. Apabila akan 100 tahun maka apa Kedaulatan Politik di 100 tahun 
mendatang? Jangan setiap kali pemilu menggunakan UU yang baru. Selanjutnya adalah 
kedaulatan wilayah dan kedaulatan budaya. Konstruksi plural yang dibangun selama ini 
seperti apa, intinya adalah bagaimana being Indonesia dengan tidak mengintervensi local 
culture. Peningkatan growth harus diikuti dengan justice distribution. Identitas being 
Indonesia itu seperti apa? Tahun 2045 adalah apakah Indonesia masih eksis? Sedangkan 
2085 adalah bagaimana Indonesia di abad keduanya. Impian rakyat ini adalah harus 
konstitusi, sehingga harus jelas dasar hukumnya.  

Demokrasi mempunyai 3 komponen yaitu tidak boleh ada kompetisi, setiap warga 
negara dewasa tidak boleh. Partai politik kita masih lack of politic debate, membangun 
iklim politik yang baik di partai dan sistem rekruitmen yang baik pada organisasi parpol 
adalah hal-hal yang perlu segera dilaksanakan. Constituent Development Fund merupakan 
bentuk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik sebagai dana aspirasi oleh 
DPR. Sebaiknya APBN yang membiayai kebutuhan parpol. Penting di era reformasi ini, kita 
memilih demokrasi. Untuk isu-isu national interest sebaiknya ada TAP MPR, diperlukan 
amandemen konstitusi kembali untuk ini. Target keterwakilan perempuan di parlemen 
tahun 2029 adalah sebesar 40%, sehingga tahun 2019 ditargetkan 2019. Lalu bagaimana 
upaya pencapaiannya? Negara bukan terlepas sepenuhnya dari Donor Asing, tetapi yang 
perlu dibenahi adalah pengaturan penggunaan anggaran dari donor. 

Dalam penyelenggaraan pemilu, lembaga yang diperlukan hanya lembaga 
semacam KPU sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu yaitu 
bahwa penyelenggara adlah KPU yang mandiri. Tidak perlu lembaga semacam Bawaslu, 
Panwaslu, apalagi DKPP. Bawaslu ada dianggap sebagai lembaga yg diperlukan untuk 
mengawasi KPU, lalu ada DKPP yang ada krn perlu lembaga untuk mengawasi Bawaslu, 
kemudian siapa yang mengawasi DKPP. Apabila terjadi pelanggaran dalam proses pemilu 
baik Bawalu dan DKPP tidak mempunyai kewenangan untuk langsung menyelesaikan 
pelanggaran tersebut di lokasi, misalnya: ketika kekurangan surat suara, baik DKPP 
maupun Bawaslu tdk mempunyai kewenangan untuk mencetak surat suara. Lalu apa 
bedanya DKPP dan Bawaslu dengan Media? Diusulkan anggaran untuk Bawaslu dan DKPP 
direalokasikan untuk empowering civil society, sehingga mempunyai kapasitas yang setara 
dengan pemerintah dan swasta untuk ikut dalam pembangunan. Demokrasi model apa 
harus terus dicari. Demokrasi Pancasila perlu untuk diturunkan/dijabarkan ke level yang 
lebih implementatif. 
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Visi dibuat jangan konkrit, tidak detail. Karena detail akan mudah di gilas oleh 
perkembangan jaman. Ada kesalahan ketika bidang hukum masuk ke dalam bidang politik. 
Ada tim lain yang sekarang sedang bekerja untuk membantu Presiden. Diperkirakan 18 
oktober 2016 ini akan di lauching oleh Presiden mengani reformasi penegakan hukum. 
Tapi ini sepertinya program jangka pendek. Jika melihat jangka panjang, ada pertanyaan  
awal kepada Bappenas yaitu Apakah pembangunan hukum akan di design dengan 
kontruksi dasar yaitu konstitusi yang ada pada saat ini atau konstitusi lain yang berbeda? 
Kalau ada perubahan pada UUD 45 maka harus dicek seberapa luas perubahan yang akan 
terjadi. Kalau UUD 45 akan berubah maka akan mempengaruhi perbedaan sistem hukum 
yang ada pada saat ini. Apakah kondisinya konstitusi saat ini atau kah ada perubahan, 
karena hal ini akan berdampak pada Design hokum, Design kelembagaan, dan Design 
institusi hukum. Jika ada perubahan dari konstitusi misalnya memasukan GBHN dan 
perubahan kewenangan MPR, maka perubahan akan ada perubahan struktur yang 
mendasar yakni MPR dimana MPR bisa saja  memilih, mengangkat dan memberhentikan 
Presiden. Jika pun ada perubahan kepada batang tubuh, maka saya berposisi bahwa 
pembukaan harus pada kondisi saat ini. Jika anggapan ini benar, maka pertanyaan dasar 
yang diajukan: bagaimana merumuskan tujuan negara dalam konsep hukum ke depan?. 
Dengan begitu, harusnya menyusun visi ke depan adalah mencari makan tujuan dari 
pembukaan tersebut. Kesalahan mendasar yang terjadi saat ini, calon presiden membuat 
visi presiden. Sepatutnya, calon presiden di minta untuk merumuskan bagaimana jalan 
mencapai tujuan bernegara. Apakah tujuan hukum adalah hanya cukup adil? Menurut saya 
harus melingkupi tujuan  soal keadilan, kemanfaatan,dan kesejahteraan. Kalau kita hanya 
fokus pada keadilan, maka tujuan akan hanya mengarah kepada keadilan saja. Dari 7 hal 
yang disebutkan sebagai impian Pak Jokowi, tidak hanya butir 4 saja yang berkaitan 
dengan hukum, tapi keseluruhan. Contoh, yang pertama mengenai SDM Indonesia yang 
kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, dengan ini maka kita dapat 
melakukannya dengan menyusun design sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah 
kepada tujuan bernegara.  

Bahwa dalam menyusun visi hukum maka dapat dilihat dari segi substansi hokum 
yang harus disesuaikan dengan visi. Contoh, substansi hukum saat ini hanya menghukum 
badan jika ada yang korupsi. Telah melakukan korupsi puluhan miliar tapi hanya di hukum 
1,5 tahun. Para koruptor berpandangan dengan hal ini tidak terlalu rugi. Karenanya, 
penghukuman terhadap badan tidak cukup, karenanya harus ada konsep untuk merampas 
kekayaan mereka. Substansi hukum adalah yang paling rumit. Hirarki hukum kita panjang 
sekali. Ngurusin tingkat UU saja susah, apalagi hingga sampai ke daerah. Pengelolaan 
hirarki ini harus dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi masing-masing menggunakan 
peraturan yang berbeda-beda. Struktur hukum terkait dengan kelembagaan dalam 
menjalakan suatu regulasi, dan budaya hukum serta pendidikan hokum contohnya di 
Jepang bahwa proses penerimaan penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara) di lakukan 
dalam satu atap. Adanya badan yang menyeleksi untuk orang yang memilih profesi 
tersebut dan yang lulus dilakukan pendidikan 13 bulan, diamati mulai dari kemampuan 
hukum sampai perilakunya. Dari pendidikan tersebut dipilih cocok menjadi profesi apa. 

Kesejahteraan dan kemanfaatan ada didalam proses penyusunan kebijakan yang 
dilakukan oleh Bappenas. Kebijakan harus dioperasionalisasikan oleh suatu aturan. BPHN 
sepertinya tidak tepat menjadi unit khusus di bawah presiden mengingat kewenangannya 
tidak sampai menyentuh kebijakan. Kondisi apa yang ideal untuk hal tersebut? Bagaimana 
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dengan situasi kelembagaan hukum di Indonesia. Seperti sekarang ini  ada Dirjen HAM, 
Komnas HAM, Komnas Perempuan. Secara spirit apakah frase supremasi hukum di ubah 
menjadi supremasi keadilan? Mengapa hal ini saya ungkapkan, karena yang selama ini 
hukum yang suprem, bukan keadilan. Dalam Rencana jangka panjang hingga 2025, 
disebutkan bahwa “menciptakan politik yang mampu menyepakati konstitusi yang 
demokratis” dari pemahaman ini, maka saya bertanya, apakah perlu adanya perubahan 
konstitusi. Terkait ekonomi 2045, mungkin bisa disinergikan dengan penyusunan visi. 
Kendala sistem perundangan yang membuat tidak dapat mengawal sampai ke sisi 
pelaksanaannya. 

Ada 4 elemen yang dianalisi yakni adil, manfaat, sejahtera dan pasti. Kemudian 
diturunkan masing-masing dengan melihat substansi hukum, struktur hukum, budaya 
hukum, dan pendidikan hukum. Konsep keadilan harus didukung dengan konsep hukum 
yang lain, tidak boleh tunggal. Karena keadilan untuk setiap orang berbeda. Jangan dibuat 
supermasi keadilan, karena supermasi hukum lebih luas termasuk keadilan, kemanfaatan 
dan kesejahteraan. Karena tujuan hukum adalah terhadap adil, manfaat, dan kepastiaan 
hukum. Justru jika hanya kepada supremasi adil, itu hanya pada tujuan tunggal. Justru 
tidak baik. Yang paling penting adalah fungsinya, mengingat kewenangan pembentukan 
peraturan adalah di presiden (UU 12 Tahun 2011). Semua di tarik ke presiden. Kondisi 
sekarang, menteri pada buat peraturan, hal ini justru berpotensi adanya konflik peraturan. 
Dalam pembentukan peraturan khususnya daerah,sudah ada pengaturannya. Yang 
menjadi masalah adalah implemntasinya. Bahkan user/pembinaannya berbeda sikap, ex 
antara Kemenkumham dan Kemndagri mengenai pembentukan perda Adalah bagus jika 
unit ini langsung di bawah Presiden. Dengan ini maka akan terkontroldalam pembentukan 
peraturan. Ini terkesan mau mengubah konstitusi.  Selain itu saya melihat proses 
pembentukannya yang harus demokratis. Saya melihat konstitusi kita masih ada yang 
kurang-kurang, karenanya ke depan berpotensi untuk di ubah. 

Apakah  perlu ada konstitusi baru? Dahulu bersama DPD menyusun draft konstitusi 
baru. Tapi hingga sekarang entah bagaimana itu perkembanganya. Kita harus konsisten. 
Perubahan terhadap konstitusi tidak dilakukan dengan menambal-nambal dan bahkan 
tidak konsisten. Misal menambah kewenangan MPR dan tetapi pada pemilihan presiden 
secara langsung. Ini tidak konsisten. Kalau mau ya kembalisaja kepada UUD 1945. Definisi 
keadilan yang dikenal ada 2 pendekatan yakni komutatif yakni harus bersikapsama kepada 
semua orang dan kedua adalah distributif yakni bagian yang diterima sesuai dengan jasa 
yang telah diberikan. Selanjutnya, saya memahami bahwa keadilan harus mencakup juga 
kepada kemanfaatan, kesejahteraan dan kepastian. Ini memang yang belum terlihat 
sekarang, mekanisme pengawalan terhadap apa yang direncankan oleh pemerintah 
selama ini. Proses dari musrembang, kemudian di rumuskan program-progam oleh 
Bappenas, selanjutnya baru di berikan nilai oleh Kementerian keuangan. Di sini saja sudah 
ada gap antara perencanaan dengan kemampuan keuangan. Apakah Bappenas selama ini 
diikutsertakan? Belum lagi ketika proses di DPR, perencanaan yang telah disusun oleh 
Bappenas akan diobrak-abrik kembali.  

Rencana outline penyusunan Visi Pembangunan Indonesia tahun 2045 dan Tahun 
2085. 4 hal yang telah disebutkan tadi yakni adil, manfaat, sejahtera,dan pasti dapat 
menjadi 4 pilar dalam semua hal di dalam outline yang telah ada. Bagaimana jika 
seandainya jadilah visi 2045, terus ada presiden baru. Bagaimana ini situasi/poisisi visi 
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tersebut. Kita lihat pembentukan UU23 tentang pemerintah daerah,  ini mencontohkan 
dalam pembentukannya tidak mensinkronkan dengan peraturan yang lainnya. 

Berikut ini adalah Rancangan Visi Indonesia 2045 Bidang Politik Dalam Negeri yaitu 
bahwa Kebebasan sipil yang tinggi sampai saat ini belum ditopang oleh kinerja lembaga-
lembaga demokrasi dan hak-hak politik yang sepadan. Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 
(IDI), menunjukkan, semua unsur aspek kebebasan sipil punya angka yang konsisten tinggi 
walaupun ada indikator yang mempunyai dinamika tinggi, yaitu yang terkait dengan 
kebebasan berpendapat. Lembaga-lembaga demokrasi masih tergolong lemah di 
Indonesia, terutama partai politik dan DPRD. Partai politik belum berkembang secara 
optimal di Indonesia sehingga belum mampu menjadi pendorong proses konsolidasi 
demokrasi. Partai politik bahkan seringkali dianggap menjadi penghambat masyarakat 
untuk mewujudkan proses-proses politik yang menghasilkan produk yang sesuai dengan 
aspirasi masyarakat luas. 

Potensi konflik dengan kekerasan masih tinggi di Indonesia, terutama yang 
berkaitan dengan unsur SARA. Walaupun belum merupakan ancaman serius bagi seluruh 
bangsa, potensi konflik ini harus dipantau agar tidak mengganggu ketenteraman 
masyarakat yang heterogen. Terorisme adalah ancaman yang relatif signifikan bagi 
demokrasi, karena bersifat tidak toleran dan membenarkan cara-cara kekerasan dalam 
mencapai tujuan-tujuan politiknya, termasuk dalam upaya mengganti Pancasila yang 
berarti mengancam eksistensi negara Indonesia. Sasaran di Bidang Politik dalam Negeri 
adalah terwujudnya demokrasi substansial yang kuat dengan kinerja lembaga-lembaga 
demokrasi dan hak-hak politik yang optimal sehingga bisa mengimbangi kebebasan sipil 
yang tinggi. Sasaran akan dicapai melalui pentahapan fokus capaian sebagai berikut : (1) 
Penguatan dan peningkatan peran parpol, sehingga parpol berperan lebih sebagai saluran 
aspirasi masyarakat kepada Pemerintah, (2) Revitalisasi Pancasila, yaitu melakukan 
internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, untuk merespons berbagai 
ideologi lain yang tidak kompatibel, (3) Penguatan Demokrasi di Daerah dan Peningkatan 
partisipasi politik, berupa penguatan parlemen daerah, penguatan masyarakat sipil, dan 
pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, (4) Pemantapan 
Perundangan Politik, bagi penguatan lembaga-lembaga demokrasi, (5) Parlemen yang 
efektif, berupa penguatan sistem bikameral, sistem kepartaian yang mengakomodasi dan 
menyalurkan partisipasi politik, (6) Sistem Presidential yang efektif, dengan penguatan 
lembaga presiden untuk dapat memenuhi janji-janji kampanye Presiden. 

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan dalam Bidang Politik dalam Negeri adalah 
(1) Mengintegrasikan perundang-undangan bidang politik sehingga menjadi jaminan 
terlaksananya proses politik yang demokratis terintegrasi dengan proses demokratisasi 
ekonomi dan integrasi sosial budaya; (2) Mengembangkan masyarakat sipil yang mandiri 
dan kuat untuk berperan aktif dalam menjadi kekuatan penyeimbang dan mengontrol 
pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah; (3) Mempertegas arah reformasi 
manajemen publik untuk menempatkan posisi dan hubungan birokrasi pemerintah dan 
institusi politik yang meliputi: a) penegasan kembali peran birokrasi pemerintah sebagai 
regulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; b) 
rekonstruksi konsep birokrasi dan pemerintahan; dan c) penempatan pelayanan publik 
yang berkualitas sebagai hak bagi warga negara; (4) Memperbaiki relasi atau interaksi 
antara negara (birokrasi pemerintah) dengan swasta (private sector) dan masyarakat sipil 
(civil society) dalam ruang kesetaraan (equality) melalui: a) penegasan peran negara 
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(birokrasi pemerintah) dengan swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society); 
dan b) pelibatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik. 

2.4 Penyusunan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Politik dan Komunikasi 

Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan SDGs,  Ditpolkom terlibat pada Goal 16 yaitu 
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Tujuan dari Goal 16 adalah 
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, 
menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, 
akuntabel dan inklusif di semua tingkatan, yaitu pada Target 16.7 Menjamin pengambilan 
keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, 
khususnya pada Indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 16.7.2.(a) Indeks 
Lembaga Demokrasi, 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil, 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.  

Ditpolkom juga terlibat pada Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap 
informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan 
kesepakatan internasional, khususnya pada Indikator 16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik 
yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, 16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi 
publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi, dan 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan 
sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas 
PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

2.4.1 Indikator 16.7.1 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Berdasarkan Metadata SDGS, indikator ini didefinisikan sebagai Persentase 
perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di 
tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Cara perhitungan indikator ini adalah Jumlah 
perempuan anggota DPR atau DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota dibagi dengan 
jumlah seluruh anggota DPR atau DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota dikalikan 
100%. Manfaatnya adalah untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan 
dalam menetapkan kebijakan publik. Sumber dan cara pengumpulan data adalah Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dengan disagregasi oleh DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/kota, dan Partai Politik. Frekuensi waktu pengumpulan data adalah tahunan. 

2.4.2 Indikator 16.7.2 (a) Indeks Lembaga Demokrasi 

Berdasarkan Metadata SDGS, indikator ini didefinisikan sebagai Indeks Lembaga 
Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indes Demokrasi Indonesia (IDI) yang 
merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengukur kinerja lembaga 
demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, 
peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang 
independen. Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi, untuk tujuan 
pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumah 
variabel berikut : 1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil; adalah pemilu yang 
memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan 
yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak 
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adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara; 2. Peran Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/DPRD 
dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena parlemen 
merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. 
Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan 
oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya 
mekanisme check and balance; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan 
yang kuat antara politisi dengan konstituen; 3. Peran Partai Politik. Partai politik adalah 
suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasan 
dan kedudukan politik —dengan cara konstitutional— untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 1983: 160). Terdapat sejumlah fungsi dari partai 
politik, di antaranya adalah: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat; fungsi komunikasi 
politik (antara konstituen dengan para penyelenggara negara); fungsi pengkaderan dan 
rekrutmen calon-calon pemimpin politik; serta fungsi sosialisasi politik (La Palombara and 
Weiner, 1966); 4. Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini dibatasi pada peran 
birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah 
daerah dalam membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat banyak; 5. 
Peradilan yang Independen (independent judiciary) adalah pelaksanaan rule of law yang 
bebas intervensi, penegakan hukum (law enforcement) yang konsisten dan kesetaraan di 
hadapan hukum (equality before the law). Hal ini penting untuk dilihat, karena supremasi 
hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan 
politik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten 
mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi.  

Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan 
mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu 
sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data 
yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di 
dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni Review Media (analisis isi berita 
surat kabar) dan Review Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan 
pemerintah); Focus Group Discussion (FGD); Wawancara Mendalam (in-depth interview). 
Terdapat 11 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang 
membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang 
didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut Analitical Hierarchy Procedure (AHP). 
Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel 
di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian 
menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel 
ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Metode perhitungan salah satu aspek IDI 
ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni : Tahap pertama, menghitung indeks data kantitatif 
masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding 
dokumen.  

Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil 
wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD 
dan atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi factor 
penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai 
FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat 
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searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu 
indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang 
bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah 𝐗𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥>𝟎. Sebaliknya nilai FGD dan atau 
wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan 
dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan 𝐗𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥=𝟎. Tahap ketiga adalah 
menghitung indeks masing-masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata 
tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Manfaat dari indikator ini adalah 
untuk mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni 
penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi 
pemerintah daerah, peradilan yang independen. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik 
(BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI) dengan disagregasi pada wilayah administrasi nasional dan provinsi. 
Frekuensi waktu pengumpulan data adalah tahunan. 

2.4.3 Indikator 16.7.2 (b) Indeks Kebebasan Sipil 

 Berdasarkan Metadata SDGS, indikator ini didefinisikan sebagai Indeks Kebebasan 
sipil adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan 
salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu 
sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek 
Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut : 1. 
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam 
bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang. Sedangkan berserikat adalah 
mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga 
pemerintah; 2. Kebebasan Berpendapat; yakni kebebasan individu dan kelompok untuk 
mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya dan 
pembatasan; 3. Kebebasan Berkeyakinan; yakni kebebasan individu untuk untuk meyakini 
kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, 
serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok 
masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan; 
4. Kebebasan dari Diskriminasi; yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan 
individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana pembedaan 
tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan 
hambatan fisik.  

Metode pengumpulan data, sumber data, dieagregasi dan frekuensi pengumpulan 
data sama dengan Indeks Lembaga Demokrasi. Sedangkan manfaat dari indinkator ini 
adalah untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat hanya pada kebebasan individu dan 
kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat 
tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul 
dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari 
diskriminasi. 

2.4.4 Indikator 16.7.2 (c) Indeks Hak-Hak Politik 

Berdasarkan Metadata SDGS, indikator ini didefinisikan sebagai Indeks Hak-hak 
Politik adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang 
merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengangkat hak politik sebagai 
indikator demokrasi politik yang cukup lengkap. Hak-hak Politik adalah hak memilih dan 
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dipilih serta Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Terdapat 
dua variabel utama dalam pengukuran aspek Hak-hak Politik, yaitu :  Dalam konteks IDI, 
Hak-Hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni : 1. Hak Memilih dan Dipilih; yaitu 
hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. 
Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan 
suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat public; 2. Partisipasi Politik 
dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Secara harfiah partistipasi berarti 
keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam 
berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih 
dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah keterlibatan warga da lam segala tahapan 
kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, 
termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan 
keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah (frekuensi) keterlibatan baik 
secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti hearing, 
demonstrasi, mogok, dan semacamnya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat 
dilakukan dalam bentuk pelapo- ran/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
melalui press statement pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita 
terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 

Metode pengumpulan data, sumber data, dieagregasi dan frekuensi pengumpulan 
data sama dengan Indeks Lembaga Demokrasi. Sedangkan manfaat dari indinkator ini 
adalah untuk mengukur Hak-hak Politik warga negara baik dalam hal memilih dan dipilih 
serta Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan pembangunan. 
Mengukur kesetaraan warga dalam menggunakan hak pilihnya dan ikut dipilih serta 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di pemerintahan dan 
lembaga legilatif. 

2.4.5 Indikator 16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban 
sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 

Berdasarkan Metadata SDGS, indikator ini didefinisikan sebagai Badan publik 
adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan 
format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 
ataupun nonelektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang serta informasi 
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 
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Cara perhitungan Indikator ini adalah diukur dengan indikator kewajiban 
mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik, kewajiban 
mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, serta kewajiban layanan 
informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria : 1) Peningkatan kewajiban 
mengumumkan informasi publik, 2) Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik, 
3) Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, 
dan 4) Peningkatan kewajiban layanan informasi publik. Manfaatnya adalah ntuk 
mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan UU KIP untuk dapat 
menjamin akses informasi kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan Negara 
yang baik (Good Governance), serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Sumber ddan cara 
pengumpulan data Badan Publik Pusat (Nasional) sebagai sumber data Komisi Informasi 
Pusat (KIP), dengan disgregasi wilayah administrasi : nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota. Frekuensi waktu pengumpulan data adalah tahunan. 

2.4.6 Indikator 16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik 
melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi 

Berdasarkan Metadata SDGS, indikator ini didefinisikan sebagai sengketa informasi 
publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik 
yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan 
perundang-undangan. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan 
informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Informasi publik adalah 
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan 
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau 
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan 
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang 
dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gaagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai 
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 
nonelektronik. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak 
melalui bantuan mediator komisi informasi. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa 
informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Komisi informasi 
adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan 
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan 
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.  

Metode perhitungan yang dipakai adalah dengan cara Jumlah penyelesaian 
permohonan sengketa informasi teregister per tahun berjalan dibagi dengan seluruh 
jumlah register sengketa per tahun berjalan dikalikan 100%. Manfaat dari indikator ini 
adalah untuk menunjukkan terpenuhinya hak-hak penggunan informasi publik sesuai yang 
diatur oleh undang-undang, antara lain setiap Pemohon Informasi Publik berhak 
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat 
hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sumber dan cara 
pengumpulan data yaitu Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat. Disagregasimya yaitu  jenis 
sengketa, dengan frekuensi waktu pengumpulan data tahunan.  
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2.4.7 Indikator 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan 
tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

Berdasarkan Metadata SDGS, indikator ini didefinisikan sebagai Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID)adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan 
publik. Metode perhitungan dengan cara Jumlah PPID yang telah mengikuti pelatihan dan 
telah lulus sertifikasi PPID dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. 
Untuk mengoptimalisasikan peran PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber 
dan cara pengumpulan data adalah Komisi Informasi Pusat (KIP). Disagregasinya adalah 
wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan frekuensi waktu 
pengumpulan data tahunan. 

Selanjutnya berikut ini adalah beberapa pembahasan dalam rapat-rapat koordinasi 
penyusunan SDGs Goal 16 yaitu : 

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ibu Rd. Siliwanti (Ibu Sili), dipaparkan Pendahuluan, 
Tujuan Pertemuan, Output, Prinsip-Prinsip Indikator yang akan dirumuskan pada DO, serta 
matriks indikator global dan nasional hasil rapat 1. Pertemuan seri 2 sebagai tindak lanjut 
dari pertemuan seri 1: yang membahas dan menghasilkan daftar indikator TPB/SDGs 
tingkat global yang disandingkan ketersediaannya di tingkat nasional (RPJMN 2015-2019). 
Pada pertemuan seri 1 telah dihasilkan masukan dari para pemangku kepentingan 
(pemerintah, OMS, Filantropi dan Bisnis, Akademisi dan Pakar) dan masukan secara tertulis 
melalui email. Dalam pertemuan seri-2 ini diharapkan semua pihak yang diundang saat ini 
dapat membahas lebih rinci Definisi Operasional (DO) indikator terpilih meliputi: definisi, 
cara menghitung, sumber data yang berkesinambungan Tujuan 16 (Target 16.5,  16.10, 
16.a, dan 16.b) kemudian juga dapat menyepakati DO setiap indikator TPB/SDGs terpilih 
untuk tujuan 16 (Target 16.5, 16.10, 16.a, dan 16.b). Diharapkan ada tiga output yang 
dihasilkan, yaitu definisi dan cara perhitungan, sumber dan cara pengumpulan data, serta 
kesinambungan penyeduaan data. 

Terdapat beberapa prinsip-prinsip indikator yang akan dirumuskan definisi 
operasionalnya. Yang pertama indikator sejalan dengan lampiran perpres TPB/SDGs, yang 
kedua difokuskan untuk indikator global tier I, meskipun pada kenyataannya terdapat 
indikator Tier II dan III yang sudah tersedia datanya. Ketiga jika tidak sama dengan 
indikator global, maka proksi yang dipilih merupakan proksi indikator nasional yang paling 
tajam dan mendekati. 

2.5 Pelaksanaan Program Australia Indonesia Partnership for Justice II (AIPJ2) 

AIPJS II merupakan Program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan 
Pemerintah Australia untuk Isu Keadilan dan Keamanan dengan periode waktu selama 5 
tahun yaitu 2017 – 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dan pada Kementerian/Lembaga 
dan Lembaga Non-Pemerintah, baik dari GOI dan GOA serta dirancang sebagai sebuah 
fasilitasi yang sifatnya fleksibel dan memiliki sasaran-sasaran tertentu tetapi jalur 
pencapaian sasaran tersebut tidak ditentukan secara khusus. Fasilitas yang fleksibel ini 
memungkinkan para mita (Pemerintah Australia dan Indonesia) untuk memanfaatkan 
momentum politik dalam rangka melakukan reformasi, menguji berbagai pendekatan dan 
meningkatkan pendekatan-pendekatan yang berhasil. Kegiatan ini dibangun di atas 
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reformasi yang sudah berjalan dan pelajaran-pelajaran dari program-program sebelumnya, 
serta kemitraan yang kuat yang telah dikembangkan selama beberapa tahun antara 
lembaga-lembaga Australia dan Indonesia. Kegiatan ini berfokus terutama pada 
pemanfaatn sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Pendekatan kemitraan ini ditujukan 
juga dengan mengingat bahwa reformasi di bidang keadilan dan keamanan merupakan hal 
yang sensitif dan sering dipermasalahkan. Dengan demikian diperlukan tingkat komitmen 
yang tinggi dari pemerintah kedua negara. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, pemerintah dan non pemerintah yang ada di Australia dan Indonesia. 
Kegiatan ini menargetkan adanya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan 
kesamaan landasan untuk reformasi melalui dialog kebijakan, melalui proses dialog 
kebijakan di tingkat strategis dan operasional maka diharapkan bahwa prioritas-prioritas 
reformasi bersama yang realistis akan muncul.  

Kegiatan Kemitraan AIPJS ini bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yaitu : (a) 
Transparansi, akuntabilitas dan reformasi anti-korupsi yang telah dimulai di dalam 
lembaga-lembaga peradilan dan pemerintah semakin tertanam di dalam proses dan 
praktek pada lembaga-lembaga tersebut;  (b) Organisasi-organisasi di Indonesia mencegah 
dan mendeteksi kejahatan transnasional dengan lebih efektif; (c) Berkurangnya konflik 
kekerasan karena upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil 
untuk mendorong toleransi dan melawan radikalisasi; (d) Polisi, pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan berkolaborasi demi memenuhi hak-hak dan menegakkan supremasi 
hukum; (e) Lembaga-lembaga peradilan dan hukum mendorong aksesibilitas yang lebih 
besar dan meningkatkan kesetaraan gender. Aktivitas ini akan mendorong upaya-upaya 
reformasi di bawah lima pilar :  

a) Transparansi, akuntabilitas dan anti-korupsi, termasuk dibawah ini namun tidak 
terbatas pada : 
- memperkokoh transparansi dan akuntabilitas reformasi yang sudah dimulai, 

termasuk : publikasi dan analisis keputusan pengadilan, pengelolaan dan diseminasi 
pengetahuan serta mendukung pendidikan bagi para hakim, aparat penegak hukum 
dan masyarakat 

- memprioritaskan reformasi hukum yang mendukung terciptanya lingkungan yang 
kondusif bagi kegiatan usaha dan membantu mitigasi krisis keuangan termasuk 
mekanisme penyelesaian sengketa sederhana dan mekanisme penyelesaian 
sengketa alternatif 

- mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia termasuk 
berbagi data antar lembaga 

- terus mendukung upaya pencegahan korupsi melalui kerjasama dengan pihak 
pemerintah, bisnis, partai politik dan masyarakat pada umumnya untuk mendeteksi 
dan melaporkan perilaku koruptif dengan lebih baik dan menghindarkan diri sendiri 
dari suap dan gratifikasi 

b) Melawan kejahatan transnasional dan memperkuat keamanan, termasuk dibawah ini 
namun tidak terbatas pada : 
- meningkatkan keamanan bandara dan wilayah maritim serta memperkuat 

keseluruhan arsitektur keamanan terbatas 
- meningkatkan kerjasama bilateral terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan 

pemulihan aset 
- mengatasi isu-isu yang terkait dengan kembalinya foreign fighters 
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- memperkuat kerangka hukum untuk mengidentifikasi kegiatan yang terkait dan 
potensial terhadap kejahatan transnasional dan terorisme 

- kemungkinan kerjasama di bidang keamanan dunia maya 
- kemungkinan kerjasama terkait masalah penyalahgunaan obat terlarang 

c) Mendorong toleransi beragama dan masyarakat, termasuk dibawah ini namun tidak 
terbatas pada : 
- melaksanakan riset untuk lebih memahami faktor penyebab kekerasan dan 

intoleransi masyarakat 
- mendukung masyarakat sipil untuk mengembangkan dan menyebarkan berita-

berita positif untuk menandingi narasi intoleransi dan kekerasan melalui media on-
line dan platform komunikasi lainnya 

- bekerja dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan koordinasi dna 
mengembangkan strategi-strategi untuk pmenangkal kekerasan dan membangun 
katahanan masyarakat 

- mendukung upaya toleransi dan re-integrasi di lembaga pemasyarakatan Indonesia, 
sekolah dan masyarakat 

d) Reformasi lembaga pemasyarakatan, termasuk dibawah ini namun tidak terbatas pada : 
- pemetaan dan pelaksanaan kebijakan dan reformasi hukum untuk mengurangi 

jumlah populasi di penjara secara keseluruhan termasuk : penahanan pra-sidang, 
penyelesaian sengketa alternatif, remisi, pembebasan bersyarat dan community 
detention 

- mempromosikan pendekatan ‘siklus hidup’ yang terpadu untuk peradilan pidana, 
sejak dai penangkapan, penahanan dampai dilepaskan kembali ke masyarakat 

- mengembangkan lebih lanjut database pengelolaan penjara (Sistem Database 
Pemasyarakatan/ SPD) dan memastikan penerimaan dan penggunaannya secara 
maksimal  oleh staf lembaga pemasyarakatan 

- menggunakan prosedur dan kapasitas staf yang lebih baik dalam menangani 
narapidana berisiko tinggi termasuk para teroris 

- menerapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat untuk 
meningkatkan kepatuhan sistem pemasyarakatan terhadap ketentuan standar 
minimum perlakuan terhadap tahanan  

e) Kesetaraan gender dan hak-hak disabilitas, termasuk dibawah ini namun tidak terbatas 
pada : 
- menerjemahkan hasil penelitian spesifik gender ke dalam reformasi hukum yang 

berbasis bukti dan sensitif terhadap gender menyangkut isu-isu seperti kekerasan 
terhadap perempuan, pernikahan anak dan perdagangan manusia 

- mendukung LSM pemanau hukum untuk mengembangkan dan menyebarluaskan 
penelitian tentang pandangan yang bisa terhadap perempuan dan penyandang 
disabilitasi menurut hukum 

- terus mendukung akses terhadap keadilan bagi perempuan dan penyandang 
disabilitas, termasuk melalui penyesuaian yang wajar dan pelatihan yang terfokus 
bagi para hakim, profesional dan penegak hukum 

- mendukung penerapan Undang-Undang Disabilitas 
- mendukung pengarusutamaan gender di seluruh lembaga peradilan pidana 
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- membangun kepasitas advokasi dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas 
dan menciptakan peluang bagi dialog antara berbagai pemangku kepentingan 
mengenai isu-isu disabilitas. 

Kegiatan ini dikelola oleh Dewan Kemitraan yang terdiri dari perwakilam Eselon I 
dan Eselon 2 yang ditunjuk oleh Beppenas, DFAT dan Kementerian/Lembaga. Dewan ini 
merupakan pengawas tertinggi yang mengawasi kemitraan dan bertemu setiap tahun pada 
bulan November untuk memberikan arahan strategis, kepemimpinan dan penatalayanan 
yang menyeluruh dengan menyetujui parameter-parameter anggaran dan pekerjaan-
pekerjaan sesuai dengan prioritas GOI. Dewan Kemitraan mempunyai kewenangan untuk 
mengkaji dan menyetujui Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh 
Kontraktor, menstimuli dukungan politik dan birokrasi bagi para pekerjaan yang dilakukan 
oleh Kemitraan untuk membantu memfasilitasi efektivitas operasional dan 
keberlanjutannya, dan bertemu secara ad hoc sesuai permintaan salah satu pihak dan 
dapat menyetujui aktivita-aktivitas ad hoc tambahan. 

Setiap enam bulan (April dan Oktober), semua mitra utama bertemu mengkaji 
perkembangan yang ada terhadap Rencana Kerja Tahunan dan membuat penyesuaian 
yang diperlukan. GOI melakukan fungsi-fungsi pengelolaan dan koordinasi untuk 
membantu pelaksanaan kemajuan dan pemantauan kegiatan yaitu mengkoordinasikan 
keseluruhan partisipasi GOI di dalam kegiatan; menyebarluaskan informasi yang relevan 
mengenai kegiatan tersebut kepada semua lembaga yang berpartisipasi; memastikan 
bahwa lembaga-lembaga yang berpartisipasi mendukung bagian-bagian yang relevan dari 
kegiatan dimaksud dan menyadari tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan 
penyediaan mitra kerja dan sumber daya; memastikan mekanisme konsultatif terhadap 
keterlibatan LSM-LSM nasional dan internasional dengan mitra lembaga-lembaga GOI 
lainnya yang relevan dari kegiatan dimaksud, dan menyadari tanggung jawab mereka 
terkait sumber daya, proses administratif, serta monitoring dan evaluasi; memfasilitasi 
keterlibatan dengan lembaga-lembaga GOI lainnya baik di tingkat nasional maupun sub-
nasional yang menunjukkan minat mereka untuk terlibat dalam kegiatan; dan membantu 
serta memfasilitasi persetujuan atas Laporan Tahunan dan Rencana Tahunan. 

Selanjutnya GOA melakukan fungsi-fungsi pengelolaan dan koordinasi untuk 
membantu pelaksanaan kemajuan dan pemantauan kegiatan yaitu berkontribusi dan 
mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki oleh GOA untuk pelaksanaan kegiatan; 
mempertahankan hubungan kerja yang produktif dengan lembaga-lembaga pemerintah 
Indonesia, LSM-LSM nasional dan internasional serta para mitra pelaksana lainnya; secara 
teratur memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenani kebijakan 
dan praktik yang dilakukan oleh GOA, termasuk ketentuan-ketentuan pelaporan; 
menyediakan dukungan sebagaimana diminta oleh GOI dalam hal mengelola pelaksanaan 
kegiatan, termasuk melaporkan BAST setiap tahun sekali. Pelaksanaan kegiatan dan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi akan dibahas dalam 
Dewan Kemitraan atau pertemuan Mitra Usaha Enam Bulanan. Syarat-syarat dukungan 
akan dirinsi dalam Rencana Kerja Tahunan; dan menjaga serta mengelola data sesuai 
dengan aturan yang ditetapkan GOI. 

Dalam pelaksanaan kegiatan AIPJ2, GOA menyediakan materi, layanan dan 
perlengkapan untuk kegiatan sebagai berikut : pendanaan dan dukungan kepada 
kontraktor yang telah dipilih secara bersama-sama oleh DFAT dan Bappenas untuk 
melaksanakan kegiatan; kendaraan, pemeliharaan, perlengkapan dan materi untuk 
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membantu pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di dalam Rencana Tahunan 
GOA dan GOI akan menentukan rencana distribusi aset secara rinci saat kegiatan selesai; 
dan memenuhi semua persyaratan pelaporan adminstrasi terkait mekanisme penjaman 
dan hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, sperti 
Mekanisme Pendaftaran dan Berita Acara Serah Terima (BAST).  

GOI sepanjang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 
menyediakan materi, layanan  dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan yaitu 
berkontribusi dan mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki oleh GOI untuk 
pelaksanaan kegiatan, termasuk memastikan keterwakilan para pejabat yang relevan dan 
berwenang dalam Dewan Kemitraan dan keterlibatan mereka dalam aktivitas-aktivitas 
AIPJ-II; Bappenas hanya bertanggungjawab melakukan pengelolaan dan hibah berdasarkan 
kegiatan-kegiatan yang menjdai perannya sebagai Coordinating Agency, sebesar AUD 
1,500,000 selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan disetujui setiap tahun melalui 
proses Rencana Kerja; Kementerian/Lembaga mempertanggungjawabkan hibah yang 
diterimanya melalui BAST; untuk angka hibah masing-masing lembaga pelaksana akan 
dibahas dan diputuskan oleh Dewan Kemitraan dan dituangkan dalam Rencana Kerja 
Tahunan; Lembaga pelaksana yang merupakan LSM-LSM nasional dan internasional serta 
para mitra pelaksana lainnya akan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dalam 
Forum Mitra Utama Enam Bulanan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM-LSM 
dilaporkan dalam laporan tahunan yang akan disampaikan di Dewan Kemitraan; secara 
teratur memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai kebijakan 
dan praktik yang dilakukan oleh GOI, termasuk ketentuan-ketentuan pelaporan; 
mempertahankan hubungan kerja yang produktif dengan lembaga-lembaga pemerintah 
Australia, LSM-LSM nasional dan internasional serta para mitra pelaksana lainnya; 
penyediaan ruang kantor yang memadai dan fasilitas pelatihan yang berada dalam kondisi 
dan lokasi yang tepat serta bebas sewa dan biaya lainnya untuk komponen-komponen 
kegiatan yang relevan sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan; Akses 
terhadap data, laporan, hasil analisis dan kajian, standar-standar teknis dan informasi serta 
materi-materi lainnya yang relevan sesuai kebutuhan; bantuan resmi apapun yang 
mungkin diperlukan untuk membuka rekening bank bagi kegiatan tersebut yang meliputi : 
izin bagi personil yang berkewarganegaraan asing untuk membuka rekening pribadi dan 
izin bagi setiap lembaga pelaksana asing untuk membuat rekening bang terkait kegiatan 
tersebut; bantuan dalam mendapatkan akses terhadap fasilitas telekomunikasi termasuk 
telepon, faksimile, email dan internet; dan memfasilitasi formalitas paspor dan 
pembebasan FISKAL untuk semua peserta yang mewakili GOI. 

Dalam Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Australia dan Pemerintah 
Indonesia terkait dengan Kemitraan Australia – Indonesia untuk Keadilan II, bahwa kedua 
belah Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan. GOA dan 
GOI akan bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan serta 
pembelajaran dari kegiatan tersebut; sistem pemantauan, evaluasi dan pembelajaran 
(monitoring, evaluasi and learning/MEL) terkait kegiatan tersebut akan melengkapi dan 
memanfaatkan keseluruhan kerangka kerja pemantauan dan pelaporan Pemerintah 
Indonesia, termasuk target yang ditetapkan di dalam RPJMN dan dokumen-dokumen 
perencanaan dibawahnya. Sejalan dengan Kerangka Penilaian Kinerja (Performance 
Assessment Framework/PAF) untuk kerjasama pembangunan Australia dan Indonesia, 
maka sistem pemantauan dan pembelajaran kegiatan berfokus pada pengukuran 
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perubahan perubahan kebijakan yang signifikan dimana dukungan DFAT menghasilkan 
peningkatan kebijakan. Untuk memastikan bahwa kegiatan berlangsung secara strategis 
menuju tujuannya, para mitra melakukan proses kajian dan penyesuaian setiap enam 
bulan. Proses kajian dan penyesuaian tersebut menilai perubahan-perubahan dalam 
bidang ekonomi politik, perkembangan aktivitas-aktivitas di bawah setiap pilar ke arah 
pencapaian tujuan dan kemungkinan penyesuaian terhadap strategi dan implementasi jika 
diperlukan. GOA akan melakukan evaluasi independen terhadap kegiatan terkait hal-hal 
strategis sepanjang pelaksanaan program. Evaluasi akan ditugaskan oleh GOA dan 
dilaksanakan oleh para konsultan atau staf GOA yang independen dari pelaksanaan 
kegiatan. GOA akan menginformasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dan 
rekomendasi-rekomendasi dengan GOI sebelum menyelesaikan evaluasi tersebut. 
Pemantauan dan pelaporan kegiatan secara reguler akan dilakukan oleh kontraktor yang 
ditunjuk dalam konsultasi dengan GOI, GOA dan para mitra pelaksana. Pelaporan akan 
memberikan informasi kepada kedua pemerintah mengenai kemajuan yang ada terhadap 
hasil yang diharapkan dan dampak dari aktivitas-aktivitas, manajemen operasional 
termasuk risiko dan tindakan penyalahgunaan dan laporan pengeluaran.  

Pada tahun 2017, AIPJ2 Pilar CVE (Countering Violent Extremism) dalam pelaksanaan 
kegiatannya di Tingkat Nasional di bagi dalam 6 (enam) Tema yaitu (1) Pemanfaatam 
Pelaku Teroris dalam Pendidikan Pencegahan pada Masyarakat, (2) Integrasi Pendidikan 
Pencegahan ke dalam Kurikulum, (3) Perempuan dan Pencegahan/ Penanggulangan 
Kekerasan Ekstrim melalui Ulama Perempuan (4) Pelibatan dengan Pemuda sebagai 
Korban dan Pelaku Teroris, (5) Penelitian berbasis Masyarakat, (6) Pemberdayaam 
ekonomi untuk mendukung reintegrasi. Dengan melibatkan Pihak Ketiga sebagai pelaksana 
kegiatan yaitu INSEP, Daya Makara, UIN Yogyakarta, Ma,arif Institute,  Fatayat, Rahima, 
AIDA, PUSAD Paramadina, LPA. Sedangkan pada Tingkat Sub Nasional, ada 4 (empat) 
daerah yang menjadi area kegiatan AIPJ 2 Pilar CVE yaitu Solo (melalui Solo Bersimfoni), 
NTB, Sulawesi Tengah (Poso) dan Aceh).  

Selanjutnya terkait dukungan AIPJ2 untuk Sekretariat Bersama PVE yaitu bahwa 
enjelang pertemuan Dewan Kemitraan pada bulan November 2017, disepakati bahwa 
AIPJ2 akan bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan BNPT melalui Bappenas, 
tepatnya melalui Direktorat Politik dan Komunikasi. Hal tersebut memungkinkan 
penyelarasan dengan Rencana Aksi Nasional dan kebijakan lain terkait PVE. Bappenas juga 
diminta oleh Pemerintah Indonesia untuk membentuk Sekretariat Bersama (SEKBER) untuk 
mendukung Rencana Aksi Nasional selama penyusunan dan implementasi. AIPJ2 telah 
memberikan dukungan kepada Wahid Foundation untuk memberikan masukan dari 
perspektif Organisasi Masyarakat Sipil ke dalam Rencana Aksi Nasional. Tim dan para mitra 
AIPJ2 juga telah memberikan masukan secara langsung melalui BNPT. Pada bulan 
November 2017, Pak Wariki meminta DFAT dan AIPJ2 untuk melibatkan dua konsultan 
untuk memberikan bantuan teknis kepada Bappenas dan SEKBER. Sejumlah diskusi 
dilakukan sejak saat itu untuk mencari cara terbaik dalam mengisi peran-peran tersebut. 
Tanggal 9 Mei 2017, AIPJ2, DFAT, dan Bappenas menyetujui Profesor Jamhari Makruf 
sebagai Pimpinan Konsultan; beliau akan bekerja paruh waktu, dan akan diminta untuk 
merekrut asisten purna waktu yang akan berbasis di SEKBER. Jamhari telah menjadi 
penasihat AIPJ2, terdaftar dalam proposal AIPJ2 dan bersedia untuk menjalankan peran 
tersebut. Penunjukannya strategis karena menyatukan mayoritas inisiatif PVE ke dalam 
SEKBER. Jamhari akan memberikan masukan kepada Pak Wariki dan Bappenas dan bekerja 
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dengan menghubungkan proyek-proyek donor, terutama yang dilaksanakan melalui PPIM 
(AS dan PBB) dan AIPJ2. Beliau juga akan memberikan produk pelaporan dan pengetahuan 
berkualitas tinggi, yang mendokumentasikan pemetaan berbagai inisiatif PVE dan 
mengidentifikasi kesenjangan. Asisten SEKBER akan mengadakan rapat-rapat dan 
lokakarya koordinasi SEKBER, memberikan dukungan penelitian dan memastikan data 
proyek dilaporkan ke Bappenas. AIPJ2 akan menyediakan platform koordinasi ke Bappenas 
untuk pengelolaan data dan pelaporan proyek, melalui Saraswati selaku mitra teknologi 
AIPJ2. Semua pihak akan bekerja untuk memastikan bahwa data proyek PVE dilaporkan ke 
dalam platform koordinasi sehingga dapat dianalisis dan dikonsolidasikan oleh Bappenas 
dan BNPT. Penasihat Senior, Koordinasi CVE (1 tahun paruh waktu) bertugas memberikan 
saran dan masukan kepada SEKBER dan Bappenas tentang koordinasi proyek PVE, 
memberikan kepemimpinan teknis dalam pengembangan indikator pencapaian proyek-
proyek PVE dan mekanisme pelaporan untuk proyek-proyek PVE, memberikan 
kepemimpinan teknis dalam mengadakan diskusi antara Bappenas, BNPT, Kementerian 
lain, donor-donor dan mitra-mitra PVE untuk mengimplementasikan platform koordinasi 
dalam Bappenas dimana data proyek ditemui dan memungkinkan pelaporan rutin, 
menyiapkan laporan dan artikel yang merangkum upaya PVE Indonesia dan 
mengidentifikasi area untuk pekerjaan lebih lanjut, dan memanggil para ahli teknis yang 
diperlukan untuk memberikan saran kepada Bappenas, BNPT, dan Kementerian lainnya. 
Sedangkan Asisten SEKBER (1 tahun purna waktu), di bawah arahan teknis Penasihat 
Senior, Koordinasi CVE, mengadakan pertemuan dan mendukung logistik dan pekerjaan 
penelitian untuk SEKBER, bekerja dengan Koordinator Kegiatan AIPJ2, untuk memastikan 
dukungan logistik untuk kegiatan-kegiatan pertemuan dan lokakarya, mempersiapkan 
analisis dan bahan penelitian untuk Penasihat Senior, SEKBER, Bappenas dan AIPJ2 sesuai 
kebutuhan, dan memelihara komunikasi rutin dengan mitra Pemerintah dan mitra-mitra 
Organisasi Masyarakat Sipil dan mendorong dalam berbagi pengetahuan dan kerjasama 
yang efektif di seluruh inisiatif CVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

55 

BAB 3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

3.1 KESIMPULAN  

Kegiatan Koordinasi Penguatan Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan oleh 

Ditpolkom selama periode tahun 2017 dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi 

dengan semua stakeholder perencanaan pembangunan politik yaitu Mitra 

Kementerian/Lembaga, Akademisi, Pemerintah Daerah dan juga Mitra Pembangunan atau 

Donor Pemerintahan Negara Lain dalam rangka untuk sinkronisasi pelaksanaan 

program/kegiatan di bidang politik dan komunikasi berdasarkan RKP 2017 dan RPJMN 

2015 – 2019. Koordinasi penguatan demokrasi ditujukan juga untuk meningkatkan sinergi 

pelaksanaan pembangunan bidang politik dan komunikasi yang dilakukan antar 

instansi/lembaga sesuai dengan RKP 2017. Selanjutnya untuk mewujudkan rencana 

pembangunan bidang politik dan komunikasi yang terpadu dan berkeseinambungan, serta 

adanya kesesuaian antara RKP 2018 dengan RPJMN 2015-2019.  

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari dilaksanakannya koordinasi 

penguatan demokrasi Indonesia ini, maka Ditpolkom melaksanakan beberapa koordinasi 

yaitu (1) Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan Daerah Tahun 2017 dalam rangka 

Penyusunan RKP 2018 yang dilaksanakan di Batam dan Makassar, (2) Musyawarah Provinsi 

(Musrenprov) NTT dan Musyawarah Pembagunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2017 

di Jakarta, (3) Penyusunan Visi Pembangunan Nasional Periode 2020 – 2045, (4) 

Penyusunan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Politik dan Komunikasi, (5) 

Pelaksanaan Program Australia Indonesia Partnership for Justice II (AIPJ2). 

Kegiatan-kegiatan tersebuty tentunya mempunyai kontribusi yang besar dalam 

perwujudan demokrasi Indonesia dalam menuju sasaran jangka panjang yaitu Demokrasi 

Indonesia terkonsolidasi di tahun 2025 dengan mencapai nilai Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI) sebesar 75 di Tahun 2019 nanti. 

  

3.2 REKOMENDASI 

Masih banyak yang perlu dilaksanakan oleh Ditpolkom dalam rangka mencapai 

sasaran nasional di bidang politik dan komunikasi untuk mewujudkan demokrasi yang 

terkonsolidasi melalui peningkatan efektivitas koordinasi bagi penguatan demokrasi 

Indonesia yaitu diantaranya : 

1. Perlu peningkatan koordinasi di lingkup internal Kedeputian Polhukhankam dalam 

perencanaan nasional dan penyelesaian masalah secara bersama karena setiap 

bidang di kedeputian Polhukhankam sangat terkait satu dengan yang lainnya, serta 

berpengaruh signifikan dalam penguatan demokrasi Indonesia, termasuk 

koordinasi antar direktorat di kedeputian polhukhankam dalam perencanaan 

maupun pelaksanaan kerjasama dengan Mitra Pembangunan atau Donor Luar 

Negeri,  
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2. Perlu peningkatan koordinasi dengan Direktorat-Direktorat Sektoral di Bappenas 

yang terkait lainnya, 

3. Perlu peningkatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga sebagai Mitra K/L 

Ditpolkom, terutama dalam penyusunan dan utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI), karena setiap K/L Mitra Ditpolkom mempunyai kontribusi yang besar dan 

berbeda-beda dalam peningkatan nilai dan pemanfaatn IDI di masing-masing 

provinsi. 
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