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LAPORAN SEMESTER Tahun 20151 iii 

PUJI SYUKUR kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya 

Laporan Semester ini dapat tersusun. 

Laporan Semester Tahun 2015 ini merupakan himpunan berbagai kegiat an yang dilaksanakan oleh unit 

kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pad a tahun 2015, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran 

APBN sebesar Rp.295.836.298.ooo, dan set elah adanya APBN-P menjadi Rp-444.836.298.ooo, untuk 

pelaksanaan 2 ( dua) program yaitu: 

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 

b) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. 

Adapun realisasi selama Semest er I Kemenko PMK adalah sebagai berikut: 

a. SatkerKemenko PMK; Pagu revisi Rp.425.252.298.ooo, realisasisebesar Rp. 35·912.893.167(9,02%),dengan 

sisa anggaran Rp. 389.339·404.833· 

b. Satker DJSN, Pagu Rp. 19.584.00o.ooo, realiasi sebesar Rp. 3·998.633.607 (20,42%), dengan sisa anggaran 

Rp. 15.585.356.393· 

c. Pagu total Rp. 444.836.298.ooo, serapan anggaran Kemenko PMK sebesar Rp. 39.911.526.774 (13,88%), 

dengan sisa anggaran Rp. 404.924.771.226. 

Semoga Laporan Kegiatan Semester Tahun 2015 ini bermanfaat bagi p ihak-pihak yang berkepentingan 

dalam rangka meningkat kan kinerja pemerintah pada umumnya dan isu-isu strategis t erkait pem

bangunan manusia dan kebudayaan pada khususnya. Atas selesainya laporan Semest er ini, kami me

ngucapkan terima kasih kepada t im penyusun dan seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK yang 

t elah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan laporan ini. 

Kami menyadari bahwa laporan ini belum optimal, baik dari sisi substansi maupun teknis penulisan. 

Untuk it u, kami harapkan sumbangan pemikiran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan 

laporan periodik mendatang. 

Sekretaris Kement erian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
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A. Latar Belakang 

Kesejahteraan rakyat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan kualitas 

sumber daya man usia di Indonesia. Kualitas hid up man usia ditentukan an tara lain oleh pemenuhan kebutuh

an dasar manusia yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, peman

faatan sumber daya a lam, pelestarian lingkungan hidup, rasa a man serta kesempatan masyarakat untuk ber

partisipasi dalam program pembangunan. 

Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 

kualitas sumber daya man usia telah menunjukan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Hal ini tercer

min dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, 

masih banyak lagi kondisi yang perlu perbaikan serta peningkatan kualitas dan kapasitas sosial ekonomi 

penduduk seperti permasalahan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan agama. 

Selain itu berbagai aspek yang tidak secara langsung melekat dengan persoalan harkat dan marta bat individu 

tetapi justru lebih mendasar lagi adalah dukungan saran a dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 

Lingkungan hidup yang semakin banyak mengalami kerusakan seperti buruknya kualitas air, sanitasi tidak 

dapat digunakan, berbagai bencana yang melanda, perumahan dan permukiman yang tidak sehat. Lebih 

jauh lagi permasalahan ketersediaan jaringan dan sarana kesehatan, transportasi dan pendidikan yang sulit 

dijangkau oleh masyarakatyang ada di daerah pedesaan, merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan 

tanpa adanya sinkronisasi pembangunan di setiap bidang. 

Setiap kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian harus memiliki komitmen yang kuat 

untuk mencapai hasil yang baik. Untuk itu, langkah-langkah yang akan diambil adalah dengan melakukan 

komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan melibatkan para pemangku kepen

tingan terkait di pusat dan di daerah. Fokus utama adalah keberhasilan bersama dalam pencapaian sa saran 

pem-bangunan. 

Maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut, disusunlah laporan Semester ini 

yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pelaksanaan kegiatan dan 

capaian kinerja serta rea lisasi anggaran enam bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan APBN yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. 

B. Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 

Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nom or 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara; 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 

C. Maksud dan Tujuan 

Laporan ini disajikan secara deskriptif untuk memaparkan capa ian program serta kendala yang dihadapi 

terkait dengan bidang pembangunan man usia dan kebudayaan selama Semester I. Ada pun tujuan penyusun

an adalah sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan. 
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P 
ergantian kepemimpinan nasional mendorong perubahan pada struktur kabinet, yang saat 

ini disebut kabinet kerja. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat bertransformasi menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pem

bangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diatur dalam Peraturan Presiden No.9 

Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Tugas dan Fungsi 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyeleng

garakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan peme

rintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manu

sia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga 

yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan; 

c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

d. Pengelolaan barang milik!kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan mengoordinasikan: 

1. Kementerian Agama; 

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

4. Kementerian Kesehatan; 

5. Kementerian Sosial; 

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

9. lnstansi lain yang dianggap perlu. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam bidang: 

1. Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumus

an, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana. 

2. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkro-
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nisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. 

3. Peningkatan Kesehatan, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan 

isu di bidang peningkatan kesehatan. 

4. Pendidikan dan Agama, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan 

isu di bidang pendidikan dan agama. 

5. Kebudayaan, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelak

sanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di 

bidang kebudayaan. 

6. Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak. 

7. Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendal ian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan. 

Pelaksanaan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didasarkan 

pada tugas dan fungsi dari seluruh kegiatan yang ada di Kemenko PMK. 
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A Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

a. Rapat Koordinasi Perubahan lklim 

Hasil/capaian 

1 ). Tug as dan fungsi penurunan emisi gas rumah kaca yang diselenggarakan oleh Badan 

Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degredasi Hutan dan 

Lahan Gambut (Badan Pengelolaan REDO+) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 62 Tahun 2013, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2015. 

2). Tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengendalian perubahan ikl im yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Perubah

an lklim sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang 

Dewan Nasional Perubahan lklim, diintergrasikan menjadi tugas dan fungsi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

3). Kementerian Koordinator bidang Perekeonomian akan melakukan pemantauan ter

hadap transisi BP REDO+ dan ON PIke Kementerian Lingkungan Hid up dan Kehutanan. 

b. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) 

dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan lklim (RAD API) Di Provinsi Jawa Tengah dan 

Kota Semarang 

Hasil/capaian 

1 ). Permasalahan di daerah Jateng antara lain kehidupan petani dan nelayan yang sangat 

tergantung pada faktor alam. Perubahan iklim akan dapat mempengaruhi kehidupan 

mereka. Para petani dan nelayan tidak banyak menikmati hasil produknya. Keuntungan 

dari penjual produk lebih dinikmati oleh pedagang atau tengkulak daripada petani dan 

nelayan. Kehidupan nelayan dan petani yang masih di bawah garis kemiskinan perlu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

2). Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan adaptasi perubahan iklim untuk 

mengatasi isu utama di kota Semarang antara lain: melakukan coastal restoration, 

menyebaran be nih nila sa lin (resiliency fish), krupuk ikan, pembibitan mangrove, penana

man mangrove dengan mempertimbangkan pasang surut, mengembalikan daerah yang 

terkena abrasi melalui sedimentasi. di sungai untuk mengatasi masalah abrasi sungai, 

mengembangkan Rain Water Harvesting yaitu air hujan yang ditampung untuk sumber 

air bersih, mengembangkan flood early warning system melalui monitoring kepadatan 

hujan, level ketinggian air sungai, cuaca, dan lain sebagainya. Telah dibentuk Kelompok 

Siaga Bencana. Membuat flood setter yaitu perlindungan untuk pengungsian jika terjadi 

bencana. 



8 I LAPORAN SEMESTER Tahun 2015 

3). Longsor: mengembangkan varitas rum put yang mampu menahan longsor, yaitu rum put 

vetifer yang memiliki kekuatan akar hingga 2-5 meter. 

4). Kesehatan: pada saat terjadi perubahan cuaca terdapat peningaktan kasus demam ber

darah. BLH dan Dinas Kesehatan telah mengembangkan early warning system untuk DBS 

yaitu Activities to Watch Water Bourne Desease, sehingga dapat diantisipasi sebelum terjadi 

wabah. Upaya yang dilakukan antara lain: membersihkan sarang nyamuk, melaksanakan 

hid up bersih, dsb. 

5). Ketahanan pangan: urban farming, pemanfaatan Ia han pekarangan untuk meningkatkan 

ketahanan masyarakat kota terhadap fluktuasi pasokan bahan pangan. 

6). Program Kampung iklim yang di dalamnya dilakukan kegiatan pengelolaan sampah, baik 

dengan prinsip 3R ataupun composting. 

7). Kegiatan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim di kota Semarang antara lain 

dengan melakukan penghijauan, biopori, monitoring refrigerant ke bengkel-bengkel, 

pembangunan BRT (Bus Rapid Transit) di 4 koridor, dan lain sebagainya. 

c. Koordinasi Tropical Landscape Summit 2015 

Hasil/capaian 

1) Pertemuan ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dari 

Pemerintah Indonesia, mitra pembangunan, lembaga penelitian, dan sektor swasta untuk 

membahas peluang investasi masa depan Indonesia yang peduli terhadap lingkungan 

a tau disebut juga investasi hijau. 

2) Ada 5 faktor penting guna memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah 

perubahan iklim, yakni manajemen sumber daya alam berkelanjutan, stabilitas ekono

mi makro Indonesia, iklim investasi di Indonesia, pembangunan dengan pertumbuhan 

inklusif, dan pembangunan sumber daya man usia. 

d. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) 

Dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan lklim (RAD API) Di Kab. Banyumas 

Hasil/capaian 

1) Pemerintah Daerah Kab. Banyumas telah melakukan beberapa hal terkait adaptasi 

perubahan iklim antara lain: 

Solar cell: menggunakan tenaga surya untuk menghasilkan day a sebesar 50 watt. 

Biodigester portable: mengkonversi dari limbah sampah domestik menjadi gas untuk 

skala rumah tangga. 

Composter: alat pengolah sampah organik menjadi kompos organik ska la kota. 

2) Desa Karangsalam Kec. Baturaden Kab. Banyumas mendapat penghargaan ProKiim tahun 

2014. Aktifitas di dalamnya antara lain kincir air sebagai energi listrik untuk kebutuhan, 

pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk tanaman pertanian baik yang diolah sebagai 

pupuk organik ataupun langsung sebagai pupuk itu adalah kebiasaan masyarakat untuk 

meningkatkan kesuburan tanaman. 

3) Beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah melakukan pengolahan sampah 

secara mandiri. Hasil dari pengolahan tersebut berupa kompos, produk daur ulang dan 
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keraj inan. Untuk membantu pemasaran produk dan memberikan insentif kepada KSM 

agar tetap beroperasi, Pemda Kab. Banyumas melakukan kerjasama dengan KSM. 

e. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Penanganan Perubahan lklim di Bali 

Hasil/capaian 

a. Monev dilakukan bersama dengan kegiatan Bappenas melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi pelaporan penurunan emisi GRK yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/ 

lembaga Pusat dan perwakilan seluruh provinsi (Bappeda, BLHD dan SKPD terkait) 

b. Permasalahan dan Kendala yang dihadapi dalam pemantauan dan evaluasi pelaporan 

(PEP) penurunan emisi GRK: 

1) Koordinasi provinsi secara horizontal (SKPD) dan vertikal (kab/ kota), penguatan data 

aksi mitigasi GRK perlu terus ditingkatkan. 

2) Dana dekonsentrasi dari Kemen PPN/Bappenas perlu optimalisasi pemanfaatan. 

Untuk itu petunjuk teknis perlu disempurnakan terutama agar dana dekonsentrasi 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Bappeda juga untuk Pokja Perubahan lklim. 

3) Terus diupayakan untuk memilih aksi-aksi mitigasi yang tepat dengan daerahnya 

yang mencakup kegiatan inti dan kegiatan pendukung. 

4) Pelaporan PEP RAD GRK masih bervariasi (tahun pelaporan, sumber dana, besaran 

penurunan emisi GRK). Perlu dilengkapi dengan kebutuhan data yang diperlukan. 

5) Pelaporan PEP agar disertai dengan lembar teknis, K/L dan secretariat RAN GRK agar 

dapat meriview hasil perhitungan. 

6) Rotasi anggota Pokja RAD GRK sangat cepat. Banyak diantara anggota Pokja adalah 

pejabat baru sehingga perlu terus meningkatkan pemahaman. 

7) Pengiriman laporan antara dan laporan akhir agar disesuaikan dengan j adwal 

(Oktober dan Januari). 

f. Pertemuan Bonn Climate Change Conference di Bonn, Jerman 

1. Pertemuan Bonn United Nations Climate Change Conference periode minggu pertama ber

langsung pada tanggal1 -6 Juni 201 5, dengan didahului pertemuan koordinasi kelompok 

G77+China, 30-31 Mei 201 5. 

2. Pertemuan ditujukan untuk mengintensifkan proses pencapaian kesepakatan pe

ngendalian perubahan iklim global pasca 2020 di tahun 201 5 dan peningkatan 

ambisi negara pihak dalam periode tahun 201 3-2020. 

3. Delegasi Republik Indonesia terdiri atas wakil dari Kantor Utusan Khusus Presiden un

tuk Pengendalian Perubahan lklim, Kementeri an Koordinator bidang Pembangun

an Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, KNI-WEC dan Secretariat Joint Crediting Mecha

nism serta KBRI Berlin. Delegasi Republik Indonesia diketuai oleh Direktur Pembangunan 

Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kemlu. 
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a. Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat dan lanjut Usia 

Hasil/capaian 

Rakornis perihal Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Rakornis ini walaupun tidak terkait secara langsung dengan isu disabilitas dan lanjut usia, 

namun tetap dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dan tindaklanjut atas surat Menteri 

Sosial Nomor 64/MS/B/12/2014 tanggal29 Desember 2014. Tujuan dari kegiatan ini adalah: 

Memperjelas peran Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional dan lintas sektor 

dalam Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; 

Membangun sinergi antara Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional dan 

lintas sektor dalam Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika. 

Audiensi peri hal dukungan persia pan ke SOWSG tahun 2015 di Los Angeles- USA 

Specia l Olympics Indonesia akan mengirimkan kontingen ke Special Olympics World 

Summer Games di Los Angeles - USA sebanyak 61 orang yang terdiri dari 42 atlet, 

13 Pelatih, 4 Asisten Pelatih, 1 Asisten HOD dan 1 HOD. Kontingen Indonesia direncanakan 

akan berangkat pada tanggal20 Juli s/d 3 Agustus 2015 dan akan mengikuti cabang olah

raga Atletics, Aquatics, Badminton, Basketball, Table Tennis, Football 5 A Side dan Bocce. 

Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian/stakeholders terkait 

untuk mendukung SOina berpartisipasi dalam Agenda em pat tahunan Special Olympics 

lnternasional. 

Audiensi Koalisasi Nasional Organisasi Disabilitas untuk memperoleh arahan me

ngenai upaya yang memungkinkan dapat dilakukan dalam mendorong percepatan 

pembahasan RUU Penyandang Disabilitas 

Pelaksanaan audiensi dengan Koalisasi Nasional Organisasi merupakan bentuk dukungan 

pemerintah (Kemenko PMK) untuk tetap mendorong percepatan proses pembahasan 

RUU Disabilitas, memperoleh umpan balik mengenai tindak lanjut hasil kesepakatan 

RakorTingkat Menteri dan upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh pihak koalisi. 

Beberapa poin kesepakatan yang dicapai pad a Rakor Tingkat Menteri yang dilaksanakan 

tanggal15 September 2014, antara lain: 

RUU Penyandang Disabil itas didorong untuk dapat dibahas dan menjadi prioritas 

pembahasan pada masa awal tugas DPR periode 2014-2019; 

RUU Penyandang Disabilitas merupakan suatu kebutuhan, namun sebagai 'early 

harvest' dengan bermodalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nom or 19Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas sudah ada kebijakan Kementerian/ Lembaga 

yang pro disabi litas yang dapat diimplementasikan. 

Potret gambaran situasi pada RUU Penyandang Disabilitas yang diinisiasi organisasi 

disabilitas secara paralel harus mulai d isandingkan dengan RUU Disabilitas usulan 

pemerintah. 
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Kementerian Sosial sebagai focal point penting dalam persia pan lebih lanjut pemba

hasan RUU Disabilitas. 

Lokakarya Skema Perlindungan Sosial Bagi Lansia dalam Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), Tantangan dan Hambatan kerjasama dengan FES 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi 

wadah koordinasi dalam perumusan kebijakan yang akan menjadi komitmen peme

rintah, dimana Komitmen pemerintah tersebut secara operasional/ teknis dilaksanakan 

o leh kementerian/ lembaga dan didukung oleh stakeholders di tingkat provinsi sampai 

kabupaten/kota. 

Kendala/hambatan 

Hambatan dari sisi lanjut usia; 

Mayoritas lanjut usia berpendidikan rendah. 

Lanjut usia dengan indikasi LTC makin meningkat, dengan bertambahnya usia. 

Lanjut usia yang tinggal sendiri. 

Lanjut usia perempuan j anda. 

memerlukan bantuan khusus, adakah sistem dan sarana pelayanan secara khusus 

bagi mereka? 

Hambatan dari sisi penyelenggaraan; 

Belum semua tempat pelayanan kesehatan bekerjasama dengan BPJ S. 

Belum ada penelit ian berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan ke

sehatan lanjut usia yang kompleks dan jangka panjang. 

Masih terbatasnya tenaga kesehatan yg memahami masalah kesehatan lanjut usia 

termasuk sindroma geriatrik. 

Masih terkotak-kotaknya pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. 

Rapat Koordinasi dengan Komnas Lansia 

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Per

lindungan Sosial dan Perumahan Rakyat dengan dihadiri perwakilan Komnas Lansia dan 

Pengurus Yayasan Swasti swarna. Rakor membahas; Proses integrasi rencana kegiatan 

Yayasan Swastiswarna dalam rangkaian HLUN 2015. 

Hasil/capaian 

Tujuan pertemuan selain memperkenalkan profi l organisasi dan kiprahnya, mensin

kronkan kegiatan Yayasan dalam rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional 2015 tanggal 

25 Mei-25 Juni 2015, j uga untuk menselaraskan kegiatan Yayasan dengan kebijakan 

yang d itetapkan pemerintah sekaligus membangun sinergi bagi upaya pemberdaya

an dan perl indungan sosiallanjut usia; 

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Yayasan, yakni: kampanye penyadaran 

melalui tayangan media visual untuk menggugah kepedulian kalangan generasi 

mud a dan masyarakat terhadap lanjut usia serta program bakti sos ial bagi lanjut usia 

dan korban banji r. 
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Khusus untuk kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan Hari Lanjut Usia lnter

nasional 2015, pihak Yayasan akan melaksanakan: 

1) Peresmian/Penobatan Sdri Paramihta Rusady sebagai Duta Lanjut Usia; 

2) Penandatangan deklarasi 3 Generasi Peduli Lansia. 

3) Festival 3 Generasi Peduli Lansia; 

4) Talk Show (dialog singkat) yang merepresentasikan 3 unsur Generasi (muda, 

pra Lansia dan Lansia) 

Rapat Koordinasi dengan Pemkot Surakarta 

Rakor membahas upaya; 

a. Meningkatkan kesamaan pemahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dalam pelaksanaan keg iatan pemberdayaandan perlindungan sosial pe

nyandang disabilitas, lanjut usia dan PMKS lainnya. 

b. Membangun sinergi kebijaka/program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan sosia l penyandang 

diasbilitas, lanjut usia dan PMKS lainnya. 

c. Hadir sebagai narasumber Walikota Surakarta, Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial 

Bina Daksa (BBRSD) Prof. Dr. Soeharso mewakili Dirjen Rehabilitasi Sosial dan Kepala 

BPJS Kesehatan Regional VI Cabang Surakarta. 

Kesimpulan 

Pemerintah telah memiliki beberapa modalitas penting bagi upaya mensinergikan 

program pemberdayaan Penca dan Lansia, yakni: 

Telah memiliki Perda Nom or 2 Tahun 2008 tentang KesetaraanDifabel. 

Pengakuan para disabilitas terhadap Kota Surakarta sebagai 'kota yang ramah' 

bagi para disabilitas. Pengakuan ini biasanya tidak terlepas dari indikator keter

sediaan saran aksesibilitas fasil itas umum yang mendukung aktivitas bagi mereka, 

sikap penerimaan dan partisipasi masyarakat serta indikator lainnya. 

Proses penandatangani piagam perjuangan Prof. Dr. Soeharso oleh Joko Wide

do (saat menjadi Capres) sebagai bentuk komitmen beliau untuk mewujudkan 

upaya pengormatan, perlindungan dn pemenuhan hak-hak disabilitas. 

Keberadaan populasi lanjut usia yang cukup t inggi. Menurut data BPS, j umlah 

lanjut usia 60+ Kota Surakarta pada tahun 2013 mencapai 9%. Persentase ter

sebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 7%. (Hasil Studi Asesmen 

Kota Ramah Lansia, Survey Meter, 2013) 

Ditejen Rehabilitasi Sosial memiliki program pemberdayaan dan perlindungan bagi 

penyandang cacat dan lanjut usia yang dapat dielaborasi dengan program Pemkot 

melalui dukungan dan Dekonsenrasi yang diberikan ke Pemprov. 

Komitmen BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta sebagai UPT Pemerintah Pusat untuk 

berperan dalam menjembatani proses sinergi dengan Pemkot Surakarta. 

Komitemen Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS dalam peneri

maan layanan promotif, preventif dan kuratif bagi disabilitas dan lansia penerima 

bantuan iuran (PBI) dan nono PBI. 



Tindak Lanjut 

Bappeda dan Dinsosnakertran 

Kota Surakarta dapat menjadi 

penghantar untuk mensinkron

kan dan mensinergikan berbagai 

program penyandang cacat dan 

lanjut usia yang dimiliki pemerin

tah pusat dan daerah. 

Sosialisasi dan Pemantauan Kebi

jakan Pemberdayaan Penyandang 

Cacat dan Lanjut Usia 
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1. Monitoring Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di Labuhan Batu 

Provinsi Sumatera Utara 

Tujuan: Menghimpun bahan masukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan terbaik 

dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sos ial bagi keberdayaan penyandang cacat 

dan lanjut usia yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu dan mendorong berbagai 

upaya pemberdayaan penyandang cacat dan lanjut usia agar menjadi satu gerakan yang 

terpadu. 

Menyampaikan informasi mengenai prioritas kebijakan pemberdayaan dan perlindung

an sosial bagi Penca dan Lansia pad a RPJM 2010-2014, dan sasaran RPJMN 2015-2019 

sebagai berikut: 

Tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh (75.640 jiwa) dari 2,3 juta penyan

dang cacat (termasuk di dalamnya 163.232 penca be rat). 

Lima puluh satu ribu em pat ratus dua puluh (51.420 jiwa) dari 1,6 juta lansia terlantar. 

Untuk 2015-2019 target kuantitatif yang ditetapkan KJL teknis dalam hal ini Kemsos, 

49.633 penyandang disabilitas dan 48.460 lanjut usia terlantar. 

Tantangan terkait masih terbatasnya cakupan pelayanan bagi penyandang cacat 

dan lanjut usia. 

Konvensi ratifikasi PBB mengenai pemenuhan hak-hak penyandang cacat telah di

undangkan dengan disyahkannya menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2011. Sebagai 

konsekuensinya tuntutan akan pemenuhan hak-hak penyandang cacat akan semakin 

mengemuka. Demikian juga tuntutan akan perlunya pengarusutamaan kebijakan peme

rintah bagi upaya perlindangan sosia l terhadap penyandang cacat terus disuarakan 

Sejalan dengan ini diharapkan: 

Kebijkan yang kita desain sudah bermuatan keadilan untuk semua; 

Terjadinya perubahan persepsi dan peningkatan partisipasi dari semua jajaran, 

termasuk dari pembuat kebijakan penyandang cacat; 

Adanya anggaran yang menunjang dan meningkatnya partisipasi semua pihak dalam 

pelaksanaan kebijakan penyandang cacat; 
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Kendala/hambatan 

Belum memiliki data PMKS termasuk disabilitas dan lanjut usia; 

Dari aspek regulasi, Pemkab Labuhan Batu belum memiliki Perda atau Perbup terka it 

disabilitas dan lanjut usia; 

Dari sisi anggaran, alokasi anggaran untuk urusan wajib bidang sosial sang at terbatas; 

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pada bidang sos ial. 

2. Monitoring Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di Manado Provinsi 

Sulawesi Utara. 

Hasil/capaian 

a). Sosmonev Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia ke Kota Manado Provinsi 

Sulawesi Utara 

Diperoleh gambaran informasi mengenai potensi sistem kesejahteraan sosia l yang 

mengindikasikan komitmen Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara bagi upaya peng

hormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang cacat dan lanjut usia, 

yakni: 

Adanya strategi dan aktivitas penanganan penca dan lansia yang digariskan 

Pemkot Manado yang mengacu pada 3 kluster, khususnya kluster pertama dan 

kedua; Kluster pertama, yakni: bantuan sos ial berbasis rumah tangga, terma

suk didalamnya PSKS, Usaha Eekonomis Produktif Paca dan Lansia, Asistensi 

Sosial Lanjut Usia Terlantar dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat. 

Kluster kedua, berupa bantuan sosial berbasis komunitas, antara lain bantuan 

tambahan permakanan untuk lembaga kesejahteraan sosia l, penyandang 

cacat dan lansia dalam panti 

Adanya upaya va lidasi dan verifikasi data penyandang cacat dan lanjut usia 

yang memenuhi kelaikan sebagai penerima manfaat program 

Adanya rakor antar pemangku kebijakan di lingkup Pemda dengan melibatkan 

unsur masyarakat dan organisasi peduli penyandang cacat dan lanjut usia; 

Dalam kegiatan Sosmonev dilakukan juga kunjungan ke PSBN PSBN "Tumou 

Tou" Manado merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Sosial 

Republik Indonesia yang melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi 

sosia l bagi penyandang cacat netra, Penerima manfaat yang d i bina di panti 

in i berasa l dari luar daerah khususnya Indonesia wi layah bagian timur, Kapasi

tas tampung 60 orang. Disamping itu pihak Panti mengembangkan program 

penjangkauan untuk 20 orang. 

b). Sosmonev kebijakan pemberdayaan Penca dan Lansia ke Kota Solo Provinsi 

Jateng 

Diperoleh gambaran informasi mengenai potensi sistem kesejahteraan sosia l yang 

mengindikasikan komitmen Kota Surakarta bagi upaya penghormatan, perl indung

an dan pemenuhan hak lpenyandang cacat dan lanjut usia, yakni: 

Sudah ditetapkannya Perda No 2/2008 tentang Kesetaraan Difabel dan didiri-



LAPORAN SEMESTER Tahun 2015 115 

kannya Pusat Pengembangan dan Lat ihan Rehabilitasi Bersumber Daya 

Masyarakat (PPRBM); 

Tersedianya data lengkap dan uptodate yang menunjang kota Solo sebagai 

kota difabel, baik dari tingkat keterserapan lapangan pekerjaan, infrast ruk

tur perhubungan, maupun dalam pembinaan dan pendampingan dari Dinas 

So-s ial sangat dibutuhkan. 

Rea lisasi program kesetaraan difabel yang dikonkretkan dalam berbagai 

program keterampilan, seperti pelatihan menjahit, elektronik, lengkap dengan 

pendampingan untuk mendapatkan pekerjaan maupun pend irian usaha. 

lntensitas koordinasi dengan instansi vertika l, yang dilakukan Pemerintah 

Kota Solo berupa rakor Muspida tiga ka li dalam sebulan. Selain itu beberapa 

koordinasi dengan instansi vertikal lainnya yang telah lakukan diantaranya; 

koordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai untuk pengumpulan data cukai hasil 

tembakau ilegal; Koordinasi dengan BUMD dan BUMN; Koordinasi dengan 

Forum Komunikasi Umat Beragama; dan Koord inasi dengan Komunitas lnteli

jen Daerah. 

Pelibatan peran serta aktif dari keluarga lansia, pihak swasta dan masyarakat 

pada umumnya dalam mewujudkan lansia yang mandiri dan berdaya guna. 

pembangunan bangsa. 

Upaya koordinasi dengan pemerintah pusat, antar satuan kerja perangkat 

daerah dan peningkatan profesionalisme sangat dalam rangka penyeleng

garaan perlindungan dalam bentuk bantuan sosial, rehabi litasi sosial, pember

dayaan dan jaminan sosial sebagai metode penanggulangan kemiskinan. 

c). Sosmonev Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia d i Kota Ende Provinsi NTT 

Diperoleh gambaran informasi mengenai potensi sistem kesejahteraan sosial yang 

mengindikasikan komitmen Kota Ende bagi upaya penghormatan, perlindungan 

dan pemenuhan hak penyandang cacat dan lanjut usia, yakni: 

1. Telah terumuskannya strategi kebijakan pemberdayaan penyandang cacat dan 

lanjut usia yang akan diupayakan dengan: 

melakukan pembinaan kepada KK miskin secara terencana dan terarah;. 

memberikan motivasi kepada petugas untuk menumbuhkan pemahaman 

dan kesadaran masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) dan masalah sosial lainnya (bencana a lam dan sos ial) 

mengoptimalkan tenaga struktural yang ada untuk meningkatkan 

pelayanan kepada PMKS 

Meningkatkan pelayanan kepada PMKS diperlukan sarana dan prasarana 

yang memadai. 

Menentukan prioritas pembinaan terhadap permasalahan sosial. 

meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk mengoptimalkan pelayanan 

kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
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2. Kebijakan ditetapkan meliputi: 

Peningkatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut 

kesej ahteraan sos ial, tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. 

Peningkatan kemampuan petugas pendamping, pemberdayaan fakir miskin, 

komunitas ad at terpencil dan PMKS lainnya. 

Peningkatan pembinaan manajemen dan kewirausahaan karang taruna. 

3. Program, kegiatan yang di laksanakan: 

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 

Peningkatan Kemampuan (Capacity Bulding) Petugas dan Pendamping 

Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya. 

Pelayanan dan Rehabi litasi Kesejahteraan Sosia l. 

Peningkatan Kua litas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS. 

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkutTanggap Cepat 

Darurat dan Kejadian Luar Biasa. 

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 

4. lndikator yang ditetapkan: 

Pemenuhan terhadap sarana sosial (Panti Jompo, Panti Rehabilitasi dan Panti 

Sosia l Lainnya) dari 53.49% diTahun 2008 menjadi 31,38% di tahun 2013. 

Persentase Peningkatan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial yang di bina 5,33% di Tahun 2008 menjadi 10,33% di Tahun 2013 

Presentase penurunan PMKS dari 17.73% ditahun 2008 menjadi 13.73% di 

tahun 2013. 

Meningkatnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina 

dan didampingi dari 30% pad a tahun 2008 menjadi 55% pada tahun 2013. 

Mengingkatnya cakupan masyarakat yang memperoleh jaminan perlin

dungan kesejahteraan sosial 

Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam JPKM dari 80% di 

tahun 2008 menj adi 55% di tahun 201 3. 

b. Koordinasi Kebijakan Kompensasi Sosial 

a). Penyusunan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kompensasi Sosial 

Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan ini meliputi: 

1) Persia pan untuk menghimpun berbagai kebijakan sektoral dan usulan-usulan dari 

Kementerian/ Lembaga (KILl terkait, yang berhubungan dengan pelaksanaan pro

gram Kompensasi Sosial, yang dilakukan melalui berbagai rapat atau pertemuan 

koordinasi dan diskusi lintas sektoral; 

2) Perencanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan yang berkaitan dengan Kebi

jakan Program Raskin dan Program Kompensasi Sosial terkait lainnya. 
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b). ldentifikasi/ lnventaris Data/ Permasalahan/ Analisis Kebijakan Peningkatan Penye

lenggaraan Kompensasi Sosial 

Kegiatan ldentifikasi/ lnventaris Data/ Permasalahan/Analisis Peningkatan Kebijakan 

Penyelenggaraan Program Kompensasi Sosial terkait dengan Program Raskin ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan ldentifikasi/lnventarisasi Permasalahan direncanakan akan dilakukan 

dengan kegiatan pertemuan Anggota Tim Koordinasi Raskin Pusat dan para stake

holder terkait yang akan membahas tentang: Review hasil Anal isis Kebijakan yang 

telah dilakukan, dan Peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Program Kompensasi 

Sosial ke depan, khususnya Program Raskin. 

2. Jadi konkritnya, d iharapkan kegiatan analisis disini adalah merupakan kegiatan Anal i

sis Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Raskin yang kemungkinan 

untuk dikembangkan lebih lanjut ke depan, agar Pelaksanaan Program lebih baik 

lagi, lebih efektif dan lebih efisien. 

Koordinasi adalah salah satu tugas penting dari Tim Koord inasi Raskin Pusat, yang di

laksanakan secara rutin atau sesuai dengan kebutuhan. Dari rapat koord inasi akan dihasil

kan berbagai kebijkan baru program Raskin, suatu keputusan yang diputuskan untuk 

pemecah suatu masalah, atau rekomendasi kepad stakeholderterkait. 

Kegiatan koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin ini akan dilaksanakan dalam bentuk 

penyelenggaraan rapat koordinasi Tim Koordinasi Raskin Pusat di Jakarta atau di luar 

Jakarta. Rapat koordinasi ini akan membahas berbagai permasalahan yang menjadi ham

batan dan mencarikan jalan pemecahan dalam penyaluran Raskin, serta akan melakukan 

fasilitasi dan mediasi guna mendorong berbagai kebijakan KIL terkait yang mendukung 

pelaksanaan Program Raskin. 

Tahapan kegiatan yang menyertai rangkaian kegiatan ini, adalah sebagai berikut: 

a. Rapat Koordinasi dengan K/L dan Stakeholder terkait. 

b. Penyusunan Kebijakan Kompensasi Sosial. 

c. Koordinasi Kebijakan Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

d. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kompensasi Sosial. 

e. Workshop Peran Pemda dalam Pelaksanaan Program Kompensasi Sosial Bidang 

Pangan. 

f. Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Program Raskin. 

c). Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kompensasi Sosial 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persep

si kepada para pelaksana Program Raskin dan para stakeholder di daerah. Selain itu 

untuk menyampaikan informasi terbaru tentang kebijakan bantuan beras bersubsidi 

bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), dengan adanya perubahan pagu dll. 

serta memberikan informasi pola-pola penyaluran Raskin melalui workshop pola-pola pe

nya luran. 
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Hasi l/capaian 

a. Telah dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan program Raskin secara berjenjang, baik di 

tingkat Pusat (tikor raskin pusat), maupun di daerah (tikor raskin provinsi, kabupaten/kota). 

b. Pada dasarnya secara umum pelaksanaan penyaluran Raskin sudah berjalan dengan baik 

di lapangan, wa laupun masih ada penolakan Raskin di 3 (tiga) Kabupaten. 

c. Permasalahan yang masih sering muncul dalam pelaksanaan Program Raskin sedikit 

demi sedikit telah diminimalisir, termasuk salah satu kabupaten yang menolak Raskin 

sudah diberikan arahan, dan akan menyalurkan Raskin, daerah terpenci l yang terkendala 

penyaluran sudah dicarikan solusinya. 

d. Masalah kebijakan pembayaran Ra skin dengan sistem Cash and Carry, tidak lagi diperma

sa lahkan oleh pihak Pemda; 

e. Komitmen Perum BULOG dalam kaitannya dengan penyaluran Raskin di lapangan, terus 

didorong untuk dilaksanakan agar penerima manfaat Raskin dapat menerima Raskin 

dengan puas, tiada kurang suatu apa. 

f. Pengadaan beras oleh Perum BULOG untuk penyaluran Raskin terus dilaksanakan untuk 

menjaga stok a man Raskin sampai dengan beberapa bulan ke de pan (paling tidak 5 bulan 

ke depan a man). 

g. Koordinasi yang secara terintegrasi dan sistematis terus dijaga di antara para stakeholder 

Raskin, baik di pusat maupun di daerah, serta antara pusat dan daerah. 

Kendala/hambatan 

a. Dalam Sosial isasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kompensasi Sosial Penyaluran 

Raskin di lapangan, secara umum sudah berjalan dengan cukup baik, berkat kerjasama 

yang baik antara Tim Koordinasi Raskin (secara berjenjang), Pemerintah Daerah, dan 

Perum BULOG. 

b. Dalam penyaluran Raskin, kendala yang masih dihadapi di lapangan, adalah: adanya 

daerah yang belum mengalokasikan dana APBD guna mendukung pelaksanaan Program 

Raskin, sehingga masih d itemui adanya tambahan biaya angkut dsb, dari titik distribusi ke 

penerima manfaat Raskin. 

c. Adanya mutu beras (Raskin) yang masih kurang baik, namun Perum BULOG sangat komit 

untuk menggant inya. 

d. Adanya kendala cuaca, geografis, sehingga penyaluran Raskin kadang terlambat, demiki

an juga kendala kurangnya biaya operasional pengangkutan untuk sa lah satu wilayah 

kepu lauan. 

a. Koordinasi Bidang Ketahanan Gizi, Kesehatan lbu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan 

Rakor Regional Penguatan Kebijakan dan Strategi Percepatan Ketahanan Gizi dalam 

1000 HPK Wilayah Barat 

Hasil/capaian 

a). Keamanan pangan dan ketahanan pangan dikoordinasikan oleh Kementerian Koor

dinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 
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b). Gerakan 1000 HPK harus difokuskan, di RPJM tercantum bahwa Provinsi memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut melalui suatu gugus tugas/ 

pokja dengan Perpres no. 42 thn 2013 yang merupakan payung hukumnya. 

c). Salah satu contoh gerakan percepatan perbaikan gizi dalam mendukung Revolusi 

mental adalah dengan membudayakan kembali makanan yang berorientasi makan

an tradisional yang aman dan bergizi yang bersumber dari pangan lokal. Diharapkan 

inisiatif ini dapat didukung dan diimplementasikan oleh Provinsi Pusat dan daerah. 

d). Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi tidak semata tugas kesehatan saja, namun menjadi 

tanggung jawb lintas sektor yang dapat didukung oleh CSR, organisasi profesi, LSM, dll. 

Promosi Gernas bisa dilakukan melalui Media TV, Radio, Koran. Misalnya: kantin sehat, 

jajanan anak sekolah, PHBS, Pusat Kesehatan Sekolah, program gizi ibu hamil. 

e). Leadership dan komitmen merupakan suatu ujung tombak keberhasilan kegiatan 

perbaikan gizi yang berkesinambungan dan partisipatif. 

f). Program ASI Eksklusif perlu digalakkan kembali, salah satunya melalui penyuluhan 

agar tidak memberikan susu formula pada bayi. 

g). Perlu meningkatkan integrasi pelayanan gizi dengan pelayanan KIA melalui pembi

naan dan pelatihan SDM nya. 

h). Peningkatan koordinasi perlu dilakukan oleh Sekda masing-masing Provinsi/ 

Kabupaten/Kota. 

i). Perbaikan gizi yang dilakukan sejak dini merupakan infestasi generasi penerus 

Bangsa yang sehat, cerdas dan mandiri. 

j ). Kemenko PMK akan membuat surat terkait rekomendasi pertemuan ini. 

Rakor Regional Penguatan Kebijakan Dan Strategi Percepatan Ketahanan Gizi dalam 

1000 HPK di Batam 

Hasil/capaian 

1. Keamanan pangan dan ketahanan pangan dikoordinasikan oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

2. Gerakan 1000 HPK harus difokuskan, di RPJM tercantum bahwa Provinsi memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut melalui suatu gugus tugas/ 

pokja dengan Perpres no. 42 thn 2013 yang merupakan payung hukumnya. 

3. Salah satu contoh gerakan percepatan perbaikan gizi dalam mendukung Revolusi 

mental adalah dengan membudayakan kembali makanan yang berorientasi makan

an tradisional yang aman dan bergizi yang bersumber dari pangan lokal. Diharapkan 

inisiatif ini dapat didukung dan diimplementasikan oleh Provinsi Pusat dan daerah. 

4. Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi tidak semata tugas kesehatan saja, namun menjadi 

tanggung jawab lintas sektor yang dapat didukung oleh CSR, organisasi profesi, LSM, dll. 

Promosi Gernas bisa dilakukan melalui Media TV, Radio, Koran. Misalnya: kantin sehat, 

jajanan anak sekolah, PHBS, Pusat Kesehatan Sekolah, program gizi ibu hamil. 

5. Leadership dan komitmen merupakan suatu ujung tombak keberhas ilan kegiatan 

perbaikan gizi yang berkesinambungan dan partisipatif. 

6. Program ASI Eksklusif perlu digalakkan kembali, sa lah satunya melalui penyuluhan 

agar tidak memberikan susu formula pada bayi. 
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7. Perlu meningkatkan integrasi pelayanan gizi dengan pelayanan KIA melalui pembi

naan dan pelatihan SDM nya. 

8. Peningkatan koordinasi perlu dilakukan oleh Sekda masing-masing Propinsi/ 

Kabupaten I Kota. 

9. Perbaikan gizi yang dilakukan sejak dini merupakan infestasi generasi penerus 

Bang sa yang sehat, cerdas dan mandiri. 

10. Kemenko PMK akan membuat surat terkait rekomendasi pertemuan ini. 

Rakor Regional Penguatan Kebijakan Dan Strategi Percepatan Ketahanan Gizi Dalam 

1000 HPK Wilayah Tengah 

Hasil/ capaian 

1. Perlu dilakukan Rakor Sosialisasi dan Advokasi Penguatan Kebijakan dan Strategi 

Percepatan Ketahanan Gizi Dalam 1000 HPK Wilayah Tengah. 

2. Rakor akan dilaksanakan di Banjarnegara. 

Kendala/hambatan 

1. Keterlambatan pengalokasian anggaran; 

2. Peserta tidak hadir sesuai undangan; 

3. Waktu persiapan pelaksanaan terlalu sing kat; 

4. Keterbatasan tempat pelaksanaan kegiatan; 

5. Masih adanya anggaran yang d iblokir. 

Rapat Koordinasi Regional Wilayah Timur Kebijakan Peningkatan Akses Kesehatan 

Lingkungan 

Hasil!capaian 

Sudah tersedianya data tentang kesehatan lingkungan sebagai berikut: 

Data jumlah dan sebaran keluarga. 

Data akses terhadap air bersih di masyarakat. 

Akses dan peningkatan penggunaan jam ban. 

Penanganan dan pengelolaan barang bekas sepert i limbah, sampah serta tinja 

dimasyarakat. 

Kegiatan di masyarakat terkait Kesehatan Lingkungan yang sudah dilaksanakan, antara lain: 

lmplementasi hygiene sanitasi pangan, rumah tangga dan sekolah. 

Surveilans kualitas tempat pengolahan makanan. 

Gerakan lingkungan sehat d iwilayah, sekolah dan pondok pesantren setempat. 

Pos Kesehatan Pesantren. 

Gerakan t idak buang air besar sembarangan di sekolah dan pondok pesantren 

setempat. 

Gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

Gerakan Kebun Toga (Tanaman obat dan keluarga). 
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b. Koordinasi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

1. Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan PTM dan Dampak NAPZA (Tindak Lanjut Peng

awasan Pencantuman Peringatan Bergambar Pada lklan dan Kemasan ProdukTembakau) 

Pada era RPJMN ke Ill (201 4-2019), Indonesia sudah harus menghadapi era Triple Burden 

Diseases, dimana kit a menghadapi sekaligus tiga beban pengendalian penyakit, yaitu 

penyakit infeksi, penyakit tidak menular, dan new emerging (virus H5N1, H1 N1) and re-emerging 

disease (MDR/XDR-TB). 

Penyakit t idak menular utama, yakn i penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus (DM), stroke, 

penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan kanker, saat ini meningkat dengan cepat. Pening

katan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM), yang merupakan penyakit akibat gaya hid up serta 

penyakit-penyakit degeneratif. Kecenderungan ini j uga dipacu oleh berubahnya gaya hidup 

akibat urbanisasi, modernisasi dan globalisasi, seperti pola makan t idak seimbang, kurangnya 

aktifitas fisik dan konsumsi produk tembakau/ rokok. 

Hasil/capaian 

1. Evaluasi permasalahan dalam pelaksanaan dan koordinasi Pengawasan Pencantuman Per

ingatan Bergambar pada lklan dan Kemasan ProdukTembakau. 

2. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Per

ingatan Bergambar pada lklan dan Kemasan ProdukTembakau. 

3. Fasilitasi penguatan koordinasi lintas sektor. 

2. ldentifikasi, lnventarisasi dan Anal isis Permasalahan PTM dan Dampak NAPZA 

Pencapaian dalam menanggulangi ancaman penyakit tidak menular memberi dampak pada 

meningkatkanya umur harapan hidup penduduk Indonesia. Di lain sisi, kondisi ini dapat 

diartikan meningkatkanpaparan dari faktor risiko seperti merokok (meningkatnya konsumsi 

tembakau), konsumsi makanan tidak sehat, kurangnya aktifitas fisik, perubahan gaya hidup, 

populasi udara, buruknya kondisi sosia l ekonomi dan lain-lain. Ditambah lagi sebagian besar 

penduduk Indonesia tinggal di beragam area geografis, lebih menyulitkan untuk Indonesia 

dalam menanggulangi penyakit tidak menular. Dengan kondisi yang sedemikian, sudah se

harusnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular menjadi prioritas dalam 

pembangunan kesehatan. 

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap zat adiktif telah sangat mengkhawatir

kan dan merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan 

hid up bangsa. Berbagai macam modus operandi yang digunakan para pengedar, banyak yang 

menggunakan teknologi canggih baik dari segi pera latan maupun dari sumberdaya manusia

nya. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes Ul tahun 2011 diketahui 

bahwa angka prevalensi penyalahguna Napza telah mencapai sebesar 2,2o/o dari total populasi 

penduduk (berusia 10-59 tahun) atau sekitar 3,8 s/d 4,3 juta orang. Peningkatan sebesar 0,21 o/o 

bila dibandingkan tahun 2008 (1 ,99%) atau sekitar 3,3 juta orang. Terdiri dari 27o/o coba pakai, 

27o/o teratur pakai, 45o/o pecandu bukan suntik, 2o/o pecandu suntik, kerugian biaya ekonomi 

survei 2008 sebesar Rp.32,4 trilyun, menjadi Rp.57,0 trilyun pada tahun 2013. 
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Hasil/capaian 

a. Mengidentifikasi perm asalahan dalam pelaksanaan dan koordinasi pencegahan dan 

penanggulangan penyakit. 

b. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan dan koordinasi pencegahan 

dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Dampak NAPZA. 

c. Melakukan analisis untuk mendukung pengambilan kebijakan pencegahan dan penang

gulangan Penyakit Tidak Menular dan Dampak NAPZA secara lintas sektor. 

d. Fasilitasi penguatan koordinasi lintas sektor di Provinsi. 

3. ldentifikasi, lnventarisasi dan Analisis Permasalahan Gangguan Kesehatan Jiwa Dampak 

NAPZA 

Angka kematian akibat penyakit t idak menular (PTM) seperti hipertensi, stroke, dan d ia

betes melitus meningkat. Data mortalitas menu rut kelompok penyakit berdasarkan kaj ian hasil 

survei kesehatan nasional menunjukkan terjadinya pergeseran pola penyakit penyebab ke

matian pada berbagai golongan umur. Angka kematian akibat penyakit diabetes mi litus me

ningkat 1,1 persen menjadi 2,1 persen, hipertensi dari 7,6 persen menjadi 9,5 persen; dan 

stroke dari 8,3 persen menjadi 12,1 persen (Kemenkes, 2014). 

Menurut profil PTM WHO tahun 2011, di Indonesia tahun 2008 terdapat 582.300 laki-laki dan 

481.700 perempuan meninggal karena PTM. Selama tahun 1995 hingga 2007 di Indonesia 

proporsi penyakit t idak menular mengalami peningkatan cukup t inggi dari 41 ,7% menjadi 

59,5%. 

Data korban penya lahguna Napza hasil penelitian BNN dan Puslitkes Ul, prevalensi penyalah

guna narkoba (umur 10 - 59 tahun) diproyeksikan meningkat t iap tahun: 

2008 1,99 o/o (3,6 - 3,8 jut a) 

201 1 

2013 

2015 == 

2,2% 

2,56 o/o 

2,8 o/o 

(3,8- 4,2 jut a) 

(4,5 juta) 

(5.1 juta) 

4. Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyakit Tidak Menular 

Indonesia dengan jumlah penduduk 237,6 juta j iwa (sensus penduduk 201 0), merupakan 

negara ke em pat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia seta lah China (1 ,3 milyard), 

India (1 milyard) dan Ameri ka Serikat (300 juta). Melonjaknya jumlah penduduk kita hasil sensus 

terkahir (tahun 201 0), t idak lepas dari menurunya peran dari program Keluarga Berenca dalam 

10 (sepuluh) tahun terakhir. Rata-rata Laju Petumbuhan Penduduk (LPP) per tahun yang 

diharapkan dapat menu run dari 1,45% (1990-2000) menjadi 1,27% (2000-201 0) ternyata just ru 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 1 ,49%. Dengan LPP sebesar itu, dalam sepuluh 

tahun terakhir telah terjadi pertambahan penduduk sebesar 32,5- 35 juta jiwa. 

5. Koordinasi evaluasi perkembangan penyakit menular, khususnya untuk Penyakit Tropis 

yang Terabaikan 

Penyakit kaki gajah (Filariasis) adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing 

fi larial dan ditularkan melalui nyamuk,dapatmenimbulkan kecacatan menetapserta menurunk

an kua litas SDM dan menimbulkan kerugian ekononomi. Selain kaki gajah (filariasis), penyakit 
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cacingan (Soil Transmitted Helmintiasis), Demam Keong (Schistosomiasis), Kusta (Lepra) dan 

Patek (Frambusia) adalah 5 penyakit tropis yang terabaikan (Non Tropical Disease/ NTD) yang 

juga menjadi prioritas pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan. 

Hasil/capaian 

1. Telah dilakukannya rapat koordinasi untuk penyusunan program dan kegiatan koordi

nasi bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit yang lebih menekankan do

rongan kepada daerah untuk mengambil peranan penting dalam upaya pencegahan dan 

pengendalian penyakit. 

2. Koord inasi pengendalian penyakit tropic yang terabaikan disepakati untuk menyusun 

lnstruksi Presiden dan Surat Edaran Mendagri, dan dibawa dibawa ke Rakor Tingkat 

Menteri. 

3. Monitoring yang dilakukan didaerah ditemukkan bahwa kesehatan masyarakat terkait 

dengan perubahan pola hidup menglami perubahan dimana Penyakit Hipertensi, Stroke, 

Diabetes Milletus, Kanker Serviks dan Payudara meningkat. 

4. Peningkatnya implementasi Sosialisasi tentang perilaku hid up sehat Deteksi Dini Risiko PTM 

5. Dilaksanakannya kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Perbup I Perwali/ Pergub di 

tempat -tempat umum. 

6. Penguatan keg iatan Posbindu PTM di daerah yang sudah sampai ke desa-desa. 

7. Preva/ensi gangguan jiwa berat. Proporsi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang 

pernah mengalami pemasungan, rata-rata Nasional ada/ah 14,3%, di daerah perkotaan 

70,7% dan di pedesaan 78,2%. 

8. lmplementasi gerakan nasional rehabilitasi 100.000 penyalah guna narkoba Tahun 201 5 

sudah di lmplementasikan oleh BNNP Kota/Kabupaten. 

Kendala/hambatan 

1. Keterbatasan sumber daya pemerintah daerah (kelembagaan, dana, SDM, regulasi dan 

fasilitas pendukung) untuk mencegah dan menanggulangi pencegahan dan penanggu

langan penyakit t idak menular dan Rehabi litasi NAPZA; 

2. Terbatasnya penyalahguna atau Pecandu yang sadar untuk mau melapor karena takut 

ditangkap. 

3. Tiap tahun pasien gangguan jiwa mengalami peningkatan tidak diiringi dengan kapasitas 

dan kuant itas rumah sa kit dan tenaga kesehatan khusus gangguan j iwa. 

c. Koordinasi Bidang Penguatan Pelayanan Kesehatan 

1. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi Kartu Indonesia Sehat: 

a. ldentifikasi Penguatan Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menggali permasalahan 

pelaksanaan kebijakan bidang yankes di daerah khususnya pelayananan kesehatan di era 

JKN, melalui kunjungan ke daerah, menyelenggarakan rapat diskusi dan diskusi dengan 

intansi terkait di daerah. Locus identifikasi ini adalah 8 Propinsi yang memiliki 50 persen 

Kabupaten/Kota dengan kriteria DBK/DBK-8/DBK-K, Pada semester I ini identifikasi d ilaku

kan ke Jawa Barat (Cirebon dan Kuningan) dan Maluku Utara (Ternate). 
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b. Koordinasi Penguatan Bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan farma si 

Rakor Lintas Sektor dalam rangka Kebijakan Bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehat

an pada tanggal 20 Januari 2015 dilaksanakan dengan maksud untuk memperkuat 

koordinasi serta sinkronisasi lintas sektor dalam upaya pengembangan Jamu 

Indonesia dengan hasil : 

1) Seiring Perkembangan lingkungan strategis dan kondisi sosial, politik, ekonomi 

dan budaya bangsa mengharuskan dibentuknya suatu payung hukum formal, 

berupa Undang-undang yang akan mengikat semua pihak untuk membantu 

menumbuhkembangkan Jamu sebagai aset nasional. 

2) Tujuan Komite Saintifikasi Jamu Nasional adalah bagaimna menyediakan evi

dence jamu apakah sama dengan obat modern. Komite Saintifikasi Jamu Nasi

onal mengembangkan jejaring dengan 500 dokter saintifikasi obat tradisional. 

3) Masih maraknya jamu ilegal yang mengandung bahan kimia. Pembinaan sudah 

dilakukan oleh Kemenkes kepada pedagang jamu gendong. Dan upaya pengem

bangan bahan baku dilakukan dengan memfasilitasi beberapa propinsi P4TO 

(Pusat Penanganan dan Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat) dan PED (Pusat 

Extract Daerah). 

Rapat Koordinasi Pembahasan Permenkes 006 Tahun 2012 tentang lndustri dan 

Usaha Obat Tradisonal dan Permenkes 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat 

Tradisional diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2015. Tujuan rakor adalah meng

identifikasi pasal-pasal pad a Permenkes 006 Tahun 2012 tentang lndustri dan Usaha 

Obat Tradisonal dan Permenkes 007Tahun 2012 tentang Registrasi ObatTradisional 

yang dianggap dapat menghambat pengembangan jamu. 

Rakomendasi dan tindak lanjut dari rapat koordinasi ini adalah: 

1) Untuk mendapatkan solusi yang tepat terhadap permasalahan pengem

bangan jamu terkait Permenkes 006/2012 dan 007/2012 perlu adanya Tim dari 

Kemenkes, BPOM dan GP Jamu. GP Jamu membuat secara tertul is pasa l-pasal 

yang dianggap menghambat pengembangan Jamu dan Kemenkes mengkaj i 

kembali pasal-pasal tersebut apakah perlu dilakukan perubahan atau t idak. 

Hasil Tim tersebut dibawa kembali ke rakor lintas sektor. 

2) Kemenko PMK siap memfasilitasi rakor-rakor lintas sektor terkait pengem

bangan jamu, terutama untuk percepatan RUU Jamu. 

c. Koordinasi Penguatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan 

Rakor Lintas Sektor dalam rangka Kebijakan Bidang Yankes dasar dan rujukan pada 

tanggal 18 Maret 2015 di laksanakan dengan maksud untuk memperkuat koordinasi serta 

sinkronisasi lintas sektor dalam persiapan Launching KIS di Sukoharjo. Persiapan launch

ing KIS di Sukoharjo bidang pelayanan kesehatan sudah hampir sempurna dimana fokus 

bidang yankes adalah Rumah sakit dan Puskesmas untuk melihat sampai sejauh mana 

kes iapan fasilitas kesehatan baik nakes, sarana prasarana dan sistem rujukan dalam 

upaya keberhas ilan pelaksanaan program KIS. 

d. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan 
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pelayanan kesehatan yang meliputi akselerasi peningkatan faskes di DTPK, pengem

bangan SDM Kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan terkait BPJS Kesehatan, dan 

pelaksanaan jaminan pembiayaan kesehatan dalam era JKN. di provinsi, kabupaten dan 

kota, tujuan pelaksanaan adalah tersusunnya hasil pemantauan dan evaluasi pelaksa

naan koordinasi penguatan kebijakan pelayanan kesehatan. Pada semester I, monev pe

nguatan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan di lakukan di Prop Jabar (Bandung 

Barat, Garut, Banten, Cirebon), Prop. Jawa Tengah, Prop. Jambi, Prop Sumatera Utara, Prop. 

Sulawesi Selatan, Prov. Sulawesi Utara dan Prov. Maluku Utara. 

e. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan jaminan pemeliharaan 

kesehatan dan farmasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau dan mengevalu

asi pelaksanaan koordinasi kebijakan jaminan pemeliharaan kesehatan dan farmasi yang 

meliputi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan baik di pusat 

maupun di daerah. Semester I sosmonev dilaksanakan di Prov. Jawa Barat, Prov. Sumatera 

Selatan dan Prov. Jawa Timur. 

Kendala/hambatan 

1. Perubahan nomenklatur kementerian menyebabkan adanya perubahan SOTK 

namun Perpres tentang nomenklatur baru belum ditetapkan sehingga menjadi 

kendala terhadap turunnya dana kegiatan terutama uang persediaan di Keasdepan 

Yankes, Sehingga kegiatan yang bi sa dilakukan adalah kegiatan perdin yang bisa 

dilakukan dengan LS dan rapat biasa di kantor yang alokasi anggarannya kecil. 

2. Adanya kesalahan akun pada kegiatan Komponen 12 B dan adanya perubahan judul 

swakelola. 

d. Koordinasi Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 

1. Rapat dalam Rangka Penyusunan Program & Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang 

Kependudukan 

Pembangunan Kependudukan di Indonesia masih memerlukan usaha yang keras. Hal terse

but dapat kita lihat dalam capaian target RPJMN maupun target MDGs. Dari sisi kualitas penduduk, 

lndeks Pembangunan Man usia (I PM) Indonesia berada pda peringkat 1 08 dari 187 negara-negara 

(tahun 2014) yang termasuk dalam katagori "medium human development index" (Medium HDI). 

Kulitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, dan tingkat partisipasi pendidikan penduduk 

yang ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama seko lah peduduk yaitu 8,2 tahun. 

Artinya rata-rata penduduk Indones ia belum lulus SMP. Arahan RPJMN ke Ill, Post MDGs dan 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menurut daya sa ing SDM Indonesia. Di sisi lain, saat ini 

Indonesia masih mengejar peningkatan jumlah dan pemerat aan distribusi SDM yang berkuali

tas, yang sampai saat ini masih banyak yang bermukim di kota-kota besar dipulau Jawa. 

Kita juga menghadapi era bonus demografi pada tahun 2020-2030, dimana penduduk usia 

angkatan kerja produktif akan mencapai puncaknya dan yang akan menurunkan beban ke

tergantungan. Kondisi ini memberikan peluang kesempatan (windowof opportunity). 
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2. Tinjauan Lapangan untuk ldentifikasi Data, lnventarisasi Permasalahan Progam, 

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Dengan meningkatnya angka harapan hidup maka menyebabkan meningkatnya pula angka 

penduduk usia produktif yang berimplikas i kebutuhan terhadap kecukupan pangan, akses 

pendidikan dan kesehatan, sumber daya alam, permasalahan lingkungan dan sanitasi (keru

sakan lingkungan). Dampak dari kurang pada sektor kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada AKI 

cenderung meningkat mencapai 359 (SDKI, 2012) jauh dibandingkan dengan target RPJMN 

2010-2014 pad a angka 118 dan target MDGs 102 serta Penurunan AKB yang terkesan lam bat. 

3. Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Pembangunan Kependudukandan Keluarga 

Berencana 

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk men

ciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukungan 

dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus 

mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidup

an bangsa. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan 

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). d iharapkan Indonesia mencapai kondisi Pen

duduk Tumbuh Seimbang (PTS). yang ditandai dengan TFR sebesar 2,1 dan NRR=1 . Untuk 

mencapai Kondisi PTS tersebut, program pembangunan nasional perlu diarahkan agar selaras 

dengan kebijkan pembangunan yang berwawasan kependudukan. 

4. Pertemuan Koordinasi Tingkat Provinsi Bidang Pembangunan Kependudukan 

Indonesia dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa (sensus penduduk 201 0). merupakan 

negara ke em pat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia seta lah China (1 ,3 milyard), India 

(1 milyard) dan Amerika Serikat (300 juta). Melonjaknya jumlah penduduk kita hasil sensus 

terakhir (t ahun 201 0). t idak lepas dari menurunya peran dari program Keluarga Berenca dalam 

10 (sepuluh) tahun terakhir. Rata-rata Laju Petumbuhan Penduduk (LPP) per tahun yang 

diharapkan dapat menu run dari 1,45% (1990-2000) menjadi 1,27% (2000-201 O) ternyata 

justru mengalami peningkatan menjadi sebesar 1 ,49%. Dengan LPP sebesar itu, dalam sepuluh 

tahun terakhir telah terjadi pertambahan penduduk sebesar 32,5- 35 juta j iwa. 

5. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design 

Pembangunan Kependudukan 

Agenda utama pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memadukan, menginte

grasikan, dan memberi bobot yang sama bagi t iga pilar utama pembangunan, yaitu ekonomi, 

sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pem

bangunan berkelanj utan karena penduduk merupakan pelaku sekaligus penerima manfaat 

pembangunan. 

Hal yang mendesak untuk segera dibenahi mengenai pembangunan kependudukan perlu 

dilakukan secara "komprehensif " yang mel ibatkan berbagai sektor. Oleh karena itu guna 

mendukung sinergitas diperlukan regulas i kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pres iden, 

sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh pemangku kepentingan untuk mem-
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buat kebijakan pembangunan kependudukan secara terpadu. Diterbitkannya Peraturan 

Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat 

dipergunakan sebagai arah bagi kebijakan kependudkan dimasa depan. 

6. Monitoring dan Evaluasi Strategi, Program dan Kebijakan Keluarga Berencana 

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, mencapai 238,5 

juta jiwa, melebihi proyeksi jumlah penduduk tahun 2010 sebesar sekitar 234 juta jiwa. Dengan 

Laju Pertambahan Penduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahun. Dengan demikian diperkirakan 

jumlah penduduk Indonesia akan bertambah sekitar 3,5 juta jiwa per tahun. 

Penanganan masalah Kependudukan dan KB melibatkan kementerian/ lembaga/ badan 

secara lintas sektoral. Mengingat banyaknya kementerian/ lembaga/ Badan yang terkait 

dengan masalah Kependudukan dan KB, tentunya membutuhkan koordinasi yang kuat untuk 

men-capai hasil yang optimal. 

Hasil/capaian 

1. Telah dilakukannya rapat koordinasi untuk penyusunan program dan kegiatan koor

dinasi bidang kependudukan yang lebih menekankan dorongan kepada daerah untuk 

mengambil peranan penting dalam upaya pencapaian target program kependudukan 

dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019. 

2. Monitoring yang dilakukan didaerah ditemukan bahwa kesehatan masyarakat dan pen

didikan yang rendah. lndeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat sebesar 

73,58 lebih rendah dari IPM nasional sebesar 73,81 pada tahun 2013. Angka kelahiran 

(Total Fertility Rate/TFR) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 sebesar 2,5 meningkat dari 

2,29 pad a tahun 2012. Angka melek huruf (AMH) di Provinsi Jawa Barat juga mengalami 

penurunan dari 96,97 % pada tahun 2012 menjadi 96,46 % pada tahun 2013. 

3. Meningkatnya penduduk usia produktif yang merupakan bag ian dari angkatan kerja na

sional menimbulkan permasalahan diantaranya meningkatnya jumlah pekerja anak dari 

3,4 juta orang menjadi 3,6 juta orang dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan pengangguran 

mencapai angka 7,17 juta orang. Lapangan pekerjaan yang jumlahnya tidak sebanding 

dengan jumlah angkatan kerja mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan yang 

saat ini mencapai 11 %. 

4. Meningkatnya pemakaian angka kontrasepsi (CPR) yang pada tahun 2007 hanya berkisar 

57,4 persen menjadi 62 persen pada tahun 2014 seharusnya mendorong terjadinya 

penurunan angka kelahiran, namun faktor lainnya seperti angka kebutuhan ber-KB tidak 

terlayani (unmet need) justru mengalami peningkatan dari 9,1 % (SDKI 2007) menjadi 11 

% pada tahun 2014. 

5. Secara nasional Penyuluh Lapangan Ke luarga Berencana (PLKB) tingga l tersisa 15 ribu 

orang. Jumlah itu jauh dari idea l dikarenakan saat ini rata-rata satu petugas harus mengu

rusi 4-5 desa. ldealnya satu petugas, cukup membina satu desa saja. Di masa lalu, ketika 

Program KB sangat sukses, pelaksanaan Program didukung PLKB hingga 35 ribu orang 

lebih. Namun, semenjak desentralisasi jumlahnya terus berkurang karena sedikit pemer

intah Kab/kota yang merekrut PLKB baru. 
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6. Sosialisasi Peraturan Presiden nom or 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangun

an Kependudukan (GDPK) sudah dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bali 

dengan menghadirkan peserta dari SKPD terkait pendudukan di masing-masing daerah. 

Kendala/hambatan 

1. Pemanfaatan sumber daya man usia dalam upaya pengendalian penduduk belum terasa 

pelaksanaannya. Hal ini dapat tercermin dari minimnya jumlah PLKB yang saat ini ada. 

Selain itu dukungan jangkauan BKKBN di tiap kabupaten/kota terhambat dengan tidak 

semua daerah yang berafiliasi secara langsung dibawah kendali BKKBN. 

2. Permasa lahan kependudukan tidak hanya menitikberatkan pada permasalahan jumlah 

penduduk saja, akan tetapi juga permasalahan sektor lainnya. Sehingga dalam penang

gulangannya dibutuhkan komitmen bersama semua pihak. Akan tetapi koordinasi yang 

terjalin antar sector belum terlihat maksimal. 

3. Komitmen pemimpinan atau pejabat baik di pusat maupun di daerah masih dirasakan 

minim, hal ini dikarenakan permasalahan kependudukan tidak dianggap sebagai isu uta

rna dalam pembangunan. 

4. Otonomi yang diberikan secara luas kepada daerah memberikan pengaruh terhadap 

kelembagaan badan yang menangani kependudukan dan keluarga berencana didaerah. 

Hal ini bergantung bagaimana cara pandang pemimpin didaerah untuk memandang isu 

kependudukan dan KB. 

a. Kegiatan Koordinasi Bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, 

dan Keagamaan 

Koordinasi Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 2015 

Menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan 

Agama Kemenko PMK kepada Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umrah kementerian 

Agama Nomor B. 291 /DEP.IV/ 111/2015 perihal Permohonan Tindak Lanjut Kesiapan 

Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 2015 tertanggal1 3 Maret 2015. 

Terkait hal tersebut diatas Kabid Bimbingan Umat Beragama dan Kabid Pendidikan 

Agama dan Keagamaan pada tanggal 31 Maret 2015 melakukan kunj ungan ke Bapak 

Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama untuk 

melakukan koordinasi hal tersebut diatas. 

Hasil/ capaian 

a. Kuota Haji Nasional sudah ditetapkan sebesar 168.800 orang calon jemaah yang terdiri 

dari Jemaah Reguler dan Jamaah Khusus. Kuota Reguler sudah di bagi ke tiap Provinsi. 

b. Penetapan BPIH masih di bahas bersama dengan Panja BPIH DPR Rl. 

c. Sistem E-Hajj sudah mulai diuji coba oleh bag ian SISKOHAT Ditjen Penyelenggaraan 

Haj i dan Umrah Kementerian Agama. 

d. Kesiapan pelayanan akomodas i, transportasi dan katering masih terus dilakukan. 

e. Pembahasan draf RPP Pengelolaan Keuangan Negara sebagai tindaklanjut disah

kannya UU No. 34 Tahun 2014 masih terus diintesifkan. 
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Koordinasi Persia pan Kesehatan Haji dalam Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 2015 

Hasil/capaian 

Masih ditemukan kasus jemaah hami l di Arab Saudi; 

Terhambatnya pelayanan di Sektor dan BPHI Madinah karena permasalahan per

izinan (Tasrih) penggunaan Gedung dan persyaratan Joint Comission lnternasional 

(JCI) untuk fasilitas pelayanan kesehatan bagi jemaah; 

Masih belum optimalnya integrasi data jemaah haji antara Kementerian Agama dan 

Kementerian Kesehatan; 

Penggunaan e-logistik diandroid kloter masih terkendala masalah database obat

obatan dan alat kesehatan yang terlambat diimput oleh tim perbekalan kesehatan; 

Perhatian khusus untuk faktor yang diduga mempengaruhi status kesehatan je

maah haji seperti kond isi lingkungan, kesehatan, mental, perilaku merokok, penyakit 

kronis dan deteksi dini kehami lan. 

Koord inasi Persia pan Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 2015 dan Penyusunan 

Draf BPIH 2015 

Hasil/ capaian 

a. Aspek pelayanan haj i di Indonesia yang harus ditingkatkan seperti: setoran awal 

dan pelunasan, waiting list, prioritas kepada yang belum berhaji, pelayanan di 12 

embarkasi/debarkasi, pelayanan paspor, bimbingan manasik haji, pelayanan 

kesehatan haji dll. 

b. Aspek pelayanan di Arab Saudi, seperti : Pelayanan kedatangan/kepulangan jemaah 

di airport Jedah dan Madinah, akomodasi pemondokan di areal dan luar Markaziah 

di Madinah/Mekkah, Pelayanan transportasi dan katering, Pelayanan kesehatan, 

perlindungan/keamanan jemaah dari kasus kerawanan dan kriminalisasi selama di 

Arab Saudi. 

c. Kesiapan utama lainnya, seperti: segera di terbitkan Perpres BPIH 2015, RPP PKH, 

Pembentukan Badan PKH, perkembangan e-Hajj dan isu-isu keamanan di Kawasan 

Timur Tengah (ISIS, Konflik Yaman, dll) 

Penyusunan Draf Biaya Penyelenggaraan lbadah Haj i (BPI H) Tahun 201 5 

Tim Kementerian Agama telah menyiapkan Draf Peraturan Presiden tentang BPIH 

2015 dan sudah diajukan ke Presiden Rl. Perpres Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya 

Penyelenggaraan lbadah Haji (BPI H) Tahun 1436H/ 2015 M telah disahkan oleh Presiden 

Rl tertanggal 21 Mei 2015. Terjadi penurunan yang cukup besar rata2 sebesar US$ 502 

dari US$ 3,219 menjadi US$ 2,717. BPIH 2015 meliputi biaya pemondokan di Makkah, 

Madinah dan biaya hid up. Ada pun besaran BPIH Tahun 1436H/201 5M sebagaimana 

dimaksud untuk 12 (dua belas) embarkasi adalah: 

a. Embarkasi Aceh sebesar 2.401 dollar AS; 

b. Embarkasi Medan sebesar 2.404 dollar AS; 

c. Embarkasi Batam sebesar 2.556 dollar AS; 

d. Embarkasi Padang sebesar 2.561 dollar AS; 
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e. Embarkasi Pa lem bang sebesar 2.623 dollar AS; 

f. Em barkasi Jakarta sebesar 2.626 do llar AS; 

g. Em barkasi Solo sebesar 2.769 do llar AS; 

h. Embarkasi Surabaya sebesar 2.801 dollar AS; 

i. Em barkasi Banjarmasin sebesar 2.924 dollar AS; 

j . Em barkasi Ba likpapan sebesar 2.926 dollar AS; 

k. Em barkasi Makassar sebesar 3.055 dollar AS; dan 

I. Em barkasi Lombok sebesar 2.962 dollar AS. 

Monitoring dan Evaluasi Persia pan Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 2015 di Arab 

Saudi 

Diharapkan dengan Monev Persia pan Haj i 2015 ini akan di ketahu i berbagai permasalah

an yang t imbul dan tindak lanjut yang akan dilakukan, antara lain: 

a. Persia pan dan lokasi Pemondokan Jemaah Haji d i Makkah dan Madinah; 

b. Persia pan Transportasi Bus Sho lawat d i Kota Perhajian Makkah dan Madinah; 

c. Persia pan penyediaan Katering untuk Jemaah Haji; Penambahan kate ring makan. 

d. Persia pan Kantor Urusan Haji (KUH), Daerah Kerja (Dakker) Bandara, Dakker Makkah, 

Dakker Madinah, Balai Pengobat an Haj i Indonesia (BPHI) Makkah dan BPHI Madinah. 

b. Kegiatan Koordinasi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan 

Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Tinggi 

Keagamaan 

Rakor d ipimpin oleh Deputi Koord inasi Bidang Pendidikan dan Agama dengan peserta 

dari Kementerian Agama, Kementerian Ri stek dan Dikt i, Kem enterian PAN & RB Sekretari

at Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum & HAM dan Lingkungan Kedeput ian 

Bidang Pendidikan dan Agama. 

Hasil/capaian 

a. Mengirim surat kepada Di rjen Pend id ikan Tingg i dengan Nomor 8.118/ DEP.IV/ 

11/2015 tertanggal 4 Februari 2015, Peri hal: Permoho nan Telaah, kaj ian dan masukan 

terhadap RPP Pendidikan Tinggi Keagamaan (RPP PTK). 

b. M inta Rekom endasi perihal d imaksud yang akan d igunakan sebagai pertimbangan 

pada RakorTingkat Menteri. 

Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan 

Rapat dipimpin o leh Asdep Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan 

Keagamaan dengan peserta dari Kementerian Agama dan YBM BRI. 

Hasil/capaian 

Hasil rapat koord inasi adalah adanya Perumusan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pening

katan Kualitas Pendid ikan Agama dan keagamaan Islam. 
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Koordinasi Lanjutan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah dan Pondok 

Pesantren 

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama 

dengan peserta dari, Kementerian Agama, YBM BRI dan Lingkup Kedeputian Bidang 

Pendidikan dan Agama. 

Hasil/capaian 

a. Draf SKTim Koord inasi yang menjadi tanggungjawab Kemenko PMK. 

b. Draf MoU Kementerian Agama dengan YBM BRI menjadi tanggung j awab Kemen

terian Agama. 

c. Draf Juknis menjadi tanggungjawab YBM Bank BRI. 

d. Data sasaran yang akan diberikan bantuan sebanyak 151 Madrasah/ Pondok 

Pesantren yang tersebar di 19 Kanw il BRI. 

e. MoU akan di tandatangani oleh kedua belah pihak dari Kementerian Agama dan 

YBM BRI. 

Koordinasi Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) 

tanggal 24 Maret 2015 

Penetapan Provinsi Banten sebagai tuan rumah: 

1. Surat Gubernur Provinsi Banten Nom or: 426/414-DISPORA/2015 tanggal20 Februari 

2015 Peri hal Kesiapan Menjadi Tuan Rumah POSPENAS VII Tahun 2016. 

2. Provinsi Banten merupakan basis pondok pesantren, yang mempunyai ribuan 

pondok pesantren. 

3. Memiliki fasilitas yang cukup refresentatif (Bandara, Pelabuhan, Venue Cabang 

Olahraga dan Seni, Lokasi acara pembukaan dan penutupan). 

Langkah-langkah yang harus disiapkan dalam pospenas VII Tahun 2016 di Provinsi 

Banten adalah sebagai berikut: 

1. Penyerahan Surat Keputusan Ketua Umum PANJATAPNAS POSPENAS Tentang Pene

tapan Tuan Rumah POSPENAS VII TAHUN 201 6 kepada Gubernur Provin si Banten 

perlu acara seremonial, d iatur waktunya lebih cepat lebih baik. 

2. Merevisi Nota Kesepahaman antara, Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olahraga, 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariw isata 

dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 201 2, Nomor 01 46/ MENPORA/08/ 2012, Nomor 

426-558A Tahun 201 2, Nomor 11 NIII/NK/201 2, Nomor NK.51 /HM.304/MPEK/2012 

tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat 

Nasional. 

3. Merevisi Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 

41 Tahun 2012 Tentang Panitia Kerja Tetap Nasional Pekan Olahraga dan Seni Antar 

Pondok Pesantren Tingkat Nasional. 

4. Merevisi Panduan dan Juklak!Juknis, sebagai acuan provinsi dalam melaksanakan 

POSPEDA. 
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5. Menentukan Cabang-cabang olahraga dan seni yang akan dipertandingkan dan dilom

bakan. 

6. Membuat surat edaran ke seluruh provinsi tentang P05PENAS VIII Tahun 2016 di 

Banten. 

Hasi l/capaian 

1. Terlaksananya Penyerahan Surat Keputusan Ketua Umum PANJATAPNAS POSPENAS 

Tentang Penetapan Tuan Rumah POSPENAS VII TAHUN 2016 kepada Gubernur 

Provinsi Banten. 

Penyerahan surat keputusan Ketua Panjatapnas ke gubernur Banten di lakukan oleh 

Asdep Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenko 

PMK dan Direktur PD Pontren Kementerian Agama pada tangga l 27 Maret 2015 di 

Serang Banten 

2. Terwujudnya Agenda Utama Kerja PANJATAPNAS POSPENAS dalam persiapan pe

nyelenggaraan POSPENAS VII Tahun 2016 di Banten 

Koordinasi Pi loting Pengembangan Madrasah dan Pondok Pesantren 

Rapat dipimpin oleh Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama dengan peserta 

Asdep Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagaman, Asdep Pember

dayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kemenko PMK, Direktur Madrasah Kementerian 

Agama, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pontren Kementerian Agama, Unsur Lembaga 

Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Ami I Zakat (LAZ) dari seluruh Indonesia. 

Hasil/capaian 

a. Seluruh Lembaga Ami l Zakat telah mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, 

infak dan sodaqoh ke lembaga-lembaga pendidikan Islam ( Madrasah dan Pondok 

Pesantren) kegiatan sosial dakwah dll. 

b. Dalam mendist ribusikan dan mendayagunakan zakat perlu dilakukan koordinasi 

antar Kementerian/ Lembaga. 

c. Kepada Lembaga Amil Zakat perlu dilakukan pembagian tugas/tanggung

j awab agar dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat merata dan tidak 

menumpuk pada satu lembaga pendidikansaj a. 

d. Diperlukan sinergi data antar Kementerian/ Lembaga, sehingga diperoleh data yang 

akurat. 

Koordinasi Pilot ing Pengembangan Madrasah dan Pondok Pesant ren 

Hasi l/capaian 

1. Nama Program adalah "BERSAMA MEMBANGUN PENDIDIKAN ISLAM': 

2. Lokus (Sasaran) adalah Pondok Pesantren yang berada di Pinggiran/Perbatasan. 

Untuk daftar pondok pesantren sebagai lokus (sasaran) menjadi tanggung jawab 

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama. 

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat memilih jenis bantuan yang akan diberikan dan 
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dapat memilih lokus (sasaran) pondok pesantren yang akan diberi bantuan. 

4. Paling lam bat tanggal 14 Apri l 2015 Kementerian Agama mengirimkan data pondok 

pesantren yang berada di pinggiran/perbatasan ke Kementerian Koordinator Bidang 

PMK, selanjutnya akan dikirim ke Lembaga-lembaga Ami I Zakat (LAZ). 

5. LAZ-LAZ agar meberikan laporan secara berkala kepada Direktorat Pemberdaya

an Zakat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS). 

Koordinasi Pendidikan Tinggi Keagamaan 

Hasil/capaian 

1. Di PTK anggaran fungsi pendidikan sangat minim, sehingga kesulitan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas. Oleh sebab itu perlu ada penyesuaian 

anggaran sesuai kebutuhan masing-masing. 

2. PTK sangat menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah tentang PTK, sehingga tidak 

ada lagi dikotomi antara PT dan PTK. 

3. PTK menginginkan untuk memanfaatkan dana LPDP, untuk itu perlu disosialisasi

kan kepada para rektor bagaimana cara memanfaatkan dana LPDP dan bagaimana 

cara mengaksesnya. LPDP sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas para 

dosen. 

4. Kewenangan kenaikan pangkat Lektor Kepala bagi dosen PTK harus melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Kemenko PMK diharapkan dapat 

mengkomunikasikan dan mengkordinasikan dengan Kementerian terkait agar 

kewenangan tersebut diberikan kepada Kementerian Agama. 

Koordinasi Piloting Madrasah 

Hasil/capaian 

1. Pengurus LAZ YBM BRI telah berkoordinasi dengan Pengurus BAZNAS terkait 

dengan program-program LAZ YBM BRI yang telah dilaksanakan dan yang sedang 

berjalan. BAZNAS telah menerbitkan surat Nomor: 1 04/BP/ BAZNAS/ IV/2015 tanggal 

20 Jumadil Akhir 1436 H/ 1 0 April 2015 peri hal Jawaban Permohonan Rekomendasi 

lzin Pembentukan LAZ Berskala Nas ional. Pada kesimpulan surat tersebut, BAZNAS 

Tidak dapat memberikan rekomendasi. (Surat sebagaimana terlampir); 

2. Pengurus BAZNAS meminta kepada LAZ YBM BRI untuk bersurat pad a BAZNAS atas 

keberatan terbitnya surat jawaban permohonan rekomendasi; 

3. Dikarenakan adanya rolling pejabat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan sampai 

saat ini belum adanya pengurus yang definitive, maka penandatanganan MoU 

antara YBM BRI, Kemenko PMK dan Kemenag belum bisa dilaksanakan; 

4. YBM BRI t etap berkomitmen pada Program Kerj asama antara YBM BRI, Kemenko 

PMK dan Kementerian Agama, sesuai dengan arahan Bapak Deputi Bidang Koordi

nas i Pendidikan dan Agama Kemenko PMK. Bantuan yang akan disalurkan kepada 

151 lembaga (Madrasah dan Pondok Pesantren) pada tahun 2015, dan bantuan 
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lanjutan kepada 53 lembaga Pondok Pesantren yang menjadi sasaran pada tahun 

2014; 

5. YBM BRI akan memverifikasi data sa saran yang diusulkan oleh Kemenag, sampai saat 

ini sudah 43 lembaga yang te lah d iverifikasi. Pada tanggal 3 Mei s.d. 13 Juni 2015 

YBM BRI akan melakukan peninjauan kepada 43 lembaga yang telah diverifikasi. 

6. Pendistribusian bantuan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2015, bantuan yang 

akan diberikan adalah: (i) Dana Beasiswa Santri, (ii) Dana Kesejahteraan Guru, (iii) 

Dana Bantuan Sarana Prasarana, dan (iv) Dana Usaha Mandiri; 

7. Launching program kerjasama dengan YBM BRI, Kemenko PMK dan Kemenag akan 

dilaksanakan pada tangga l 4 Juni 2015. 

Kendala/hambatan 

1. PERMENKO tentang Struktur Organisasi Baru terkait Nomenklatur baru Kementerian 

Koord inator Bidang Pembangunan Manusia sudah di sahkan tetapi belum ada pel

antikan Pejabat Eselon 11 ,1 11 dan IV terkait SOTK baru; 

2. Belum adanya perubahan RKAKL Kemenko Kesra ke RKAKL Kemenko PMK, sehingga 

akan menghambat realisasi kegiatan; 

3. Terkait adanya perubahan Sistem Administrasi Keuangan yang dilakukan oleh KPPN 

Jakarta yang terhubung dengan Bagian Keuangan Kemenko PMK sampai sekarang 

masih adanya kendala operasional maka realisasi anggaran menggunakan RKAKL 

lama, ini akan mengganggu proses keg iatan; 

4. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan Kemenko Pembangunan Man usia dan Ke

budayaan belum ada. 

a. Kegiatan Koordinasi Bidang Nilai dan Kreativitas Budaya 

Koordinasi pengembangan kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya dimaksudkan untuk mem

bangun koneksi yang terkoordinasi secara optimal lintas sektor di Pemerintah Pusat, Peme

rintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, sehingga program dan kegiatan 

pengembangan kebijakan Nilai dan Kreativitas dapat berjalan optimal. 

Terwujudnya upaya koordinasi pengembangan kebijakan nilai dan kreativitas budaya yang 

efektif, efisien, dan berkeadilan. Sehingga segala upaya dan sumber yang dikeluarkan dapat 

menghasi lkan capaian yang signifikan bagi pengembangan kebijakan kebudayaan dalam 

mewujudkan integritas, etos kerja dan semangat gotong royong. 
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Hasil /capaian 

KEGIATAN HASIUCAPAIANHAMBATAN TINDAK LANJUT 

1. Monitoring dan Evaluasi di Penyelenggaraan PPKI (Pekan - PPKI2015 akan 
4 Provinsi (Jabar, Sumsel, Produk Kreatif Indonesia) 2015, dilaksanakan di 
Bali, Banten) yang dilaksanakan di Sumsel Jakarta kembali 

dievaluasi dan akan dilaksanakan 
PPKD di Sumatera Selatan di 
kabupaten Linggau Utara 

Masih belum perlu adanya per-
baikan dlam kuisioner pertanyaan 
dalam kegiatan Baksyacaraka - Akan dirapatkan 

serta dievaluasi 
Perlu adanya kajian daerah desti- kembali kuisioner 
nasi wisata baru pertanyaan dalam 

kegiatan Baksya-
Masih kurangnya ruang untuk caraka oleh Tim 
para industry kreatif oleh Juri Baksyacaraka 
pemerintah daerah 2016 

2. Koordinasi Peningkatan Rapat Koordinasi telah dilak- - Mengidentifi-
Kondusivitas Pengem- sanakan sebanyak 3 kali (peri ode kasi masalah/ 
bangan Budaya Kreatif Jan-Jun) hambatan pada 
(Baksyacaraka) penyelenggaraan 

Telah terbentuk Tim Juri Baksyacaraka 
Baksyacaraka sebelumnya 

(2012-2014) 
Penyusunan Pola/Sistem Penilaian 

- Mengevaluasi 
kegiatan Baksya-
caraka sebelum-
nya tahun 2012 
- 2014 

3. Koordinasi Sail Tomini Telah dilaksanakan RakorTingkat - Masih dilakukan 
Menteri sebanyak 2 kali koordinasi terkait 

penyelenggaraan 
Pelaksanaan acara puncak sa il sail dan festival 
ditetapkan 19 september 2015 - Mengidentifikasi 
dihadiri oleh Bapak Presiden kediapan acara 

puncak 
Pelaksanaan acara puncak festival - dll 
boalemo ditetapkan tanggal 1 0 
september 2015 di hadiri oleh 
Bapak Wakil Presiden 
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a. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 

Penyusunan Program dan Kegiatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hid up Perempuan 

Penyusunan program dan kegiatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 

dilaksanakan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun mendatang 

sudah terencana lebih awal dengan mengevaluasi program dan kegiatan tahun berjalan 

dan tahun sebelumnya. Kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya 

dan merupakan pengembangan program yang yang sudah ada. 

Hasil!capaian 

a. Rakor Penyusunan LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan 

Kesejahteraan Anak 2014, tanggal 3 Februari 2015 

La kip Deputi VI menghasilkan 4 dokumen rekomendasi yang strategis yaitu: 

1) Rekomendasi Rancangan PP yang telah disahkan menjadi PP No.5 tahun 2014 

tentang syarat dan tatacara perizinan, pembuatan dan penyebarluasan dan peng

gunaan produk pornografi. 

2) Draft Permenko Kesra tentang Pedoman Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini 

Holistik lntegratif. 

3) Rekomendasi Kebijakan Pemulangan TKI dari Luar Negeri (Pembenahan tumpang 

tindih kewenangan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI dalam rencana aksi Per

baikan tata kelola TKI) melalui perubahan Permenakertrans No. 14 tahun 2010 men

jadi Permenaker No.22 tahun 2014. 

4) Draft lnpres GN-AKSA yang disahkan menjadi lnpres No.5 tahun 2014 tentang 

Gerakan Nasionai-Anti Kekerasan Seksual terhada Anak. 

b. Rakor Persiapan Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi 

(RDK) tanggal 23 April 2015 

Rapat ini menyusun laporan hasil pembahasan persiapan rapat koordinasi GTP3 yang 

dilaksanakan pada pagi hari dengan memperhatikan masukan saran dan tanggapan dari 

KPPPA, Kemensos, Polri, Deputi IV Kemenko PMK, Kemenkes dan Kemenag serta KPAI. 

Hasil!capaian 

Kegiatan rakornas GTP3 diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan, 

surat pembatalan dibuat oleh Sekjen Kemenag, mengingat pada tanggal 29 April 

2015 ada agenda Presiden yang harus dihadiri oleh para Menteri ( Musrenbangnas/ 

pel epa san Tim Nusantara Sehat oleh Presiden Jokowi). 

Anggota sub gugus tugas akan disurati kembali oleh Kementerian Agama minimal 

pejabat eselon II yang diusulkan oleh K/L terkait. 

Dari sekretariat akan menyiapkan bah an untuk rakor tingkat Eselon I (matrik menga

cu RAN-Pencegahan dan Penanganan Pornografi), sesuai usulan Deputi IV Kemenko 

PMK, memuat isu strategis, rekomendasi, K/L penanggungjawab, K/L terkait, target 

waktu. 
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Akan ada audiensi antara Ketua Harian GTP3 (Menteri Agama) dengan Ketua GTP3 

(lbu Menko PMK). 

Untuk antisipasi pesta bikini tgl 25 april 2015, bareskrim yang akan bertindak (KPAI 

sudah menyurat ke Bareskrim Mabes Polri). 

Kendala/hambatan 

Dengan adanya perubahan nomenklatur di Kemenko PMK maka kegiatan menjadi 

terhambat karena menunggu struktur baru dan pelaksanaan pengambilan dana hanya 

melalui 1 (satu) pintu di bagian anggaran dengan jumlah yang terbatas tergantung de

ngan kedeputian lain melalui re-emburse. Sedangkan pejabatyang menggantikan Depu

ti secara definitif juga belum ditetapkan, sehingga kegiatan yang strategis sesuai tupoksi 

belum dapat dilaksanakan. 

c. ldentifikasi / lnventarisasi Data/Permasalahan/Analisis terkait Kebijakan Peningkatan 

Kualitas Hidup Perempuan 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi atau menginventarisasi data dan per

masalahan terkait pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang 

meliputi bidang kesehatan dan hak-hak perempuan dan peningkatan kompetensi dan 

kecakapan hidup perempuan baik di KIL maupun di lapangan, yang dilakukan dengan 

pertemuan/ rapat koordinasi ataupun rapat diluar jam kantor ataupun kunjungan ke 

lapangan. 

Hasil/capaian 

Rapat koordinasi (Workshop) Kajian mengenai PKH di dua kabupaten dalam rangka 

kerjasama Kemenko PMK dengan FES, tanggal 27 Maret 2015 

Tujuan rakor adalah menyampaikan hasil kajian mengenai PKH di dua kabupaten dalam 

rangka kerjasama Kemenko PMK dengan FES kerjasama dengan AKSARA- UGM, dengan 

menekankan issue gender, dan untuk mendapatkan validasi dan masukan dari berbagai 

kementerian/ lembaga terkait terhadap hasil kajian serta mendapatkan infromasi me

ngenai program/kegiatan dari kementerian/ lembaga lain yang dapat disinergikan sebagai 

upaya exit strategi bagi penerima PKH yang sudah harus bertransformasi ke program pem

berdayaan klaster berikutnya. 

Rumusan Hasil Rapat sebagai berikut: 

PKH adalah program yang meletakan peran strategis perempuan dalam upaya pem

bangunan manusia karena penerima manfaat mayoritas adalah perempuan (lbu). 

Diharapkan dengan menjadikan perempuan (lbu) sebagai penerima manfaat (ban

tuan tunai bersyarat), maka tujuan dari PKH akan tercapai dengan efisien dan efektif. 

Kajian sangat bermanfaat karena banyak informasi dan masukan terutama yang ter

kait dengan isu kesetaraan gender yang dapat dijadikan pertimbangan untuk me

ningkatkan kemanfaatan dan makna PKH bagi keluarga. 

Perempuan sebagai dalam konteks peningkatan kualitas kaum perempuan sebagai 

manajer keuangan rumah tangga. 
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Hasil Rapat Penyusunan Juklak dan Juknis Pengarusutamaan Gender dalam Penang

gulangan Bencana di kantor BNPB, 30 April 201 5 

Berdasarkan diskusi peserta rapat menyepakati: 

Perlunya segera dibentuk Pokja PUG di BNPB (tingkat pusat). 

Lesson learned terkait kelompok kerja PUG yang telah eksis dibeberapa daerah 

(misalnya DIY yang telah memiliki forum untuk penanggulangan bencana) dapat 

dijadikan acuan untuk menyusun kelompok kerja PUG di daerah lainnya. 

Ada pun sebagai rencana Tindak Lanjut pertemuan adalah: 

BNPB dengan bantuan Kernen PP - PA akan segera membentuk Pokja PUG. 

Peserta rapat akan memberi masukan terkait dengan Per Ka BNPB Nomor 13 tahun 

2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana dan 

Panduan Pembentukan Kelompok Kerja Gender di Dalam Bidang Penanggulangan 

Bencana. 

Hambatan/kendala 

Belum diterbitkannya struktur baru Kemnko PMK sehingga koordinasi dan pelaksanaan 

kegiatan terhambat, mengingat nomenklatur kegiatan pada kedeputian VI dan eselon 

II juga berubah, sehingga masih ragu2 untuk menggunakan anggaran yang ada (masih 

menggunakan nomenklatur kegiatan lama), arahan secara tertulis belum ada. 

Tindak Lanjut 

Akan terus diupayakan koordinasi dengan KIL terka it dan bersinerg i dalam rakor, sambi l 

menunggu struktur dan nomenklatur kegiatan yang disahkan. 

Koordinasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 

Hasil/capaian 

Hasil Rapat Persiapan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan untuk 

Pengisian Rumah Pintar dalam mendukung program Sail Tomini 2015 di Kemen

ko PMK, 17 Februari 2015 

1. Harus segera ditetapkan nama lain dari "rumah pintar dan permintaan untuk 

membuat satu rumah pintar dari ketiga rumah pintar yang sudah d ia lokasikan 

anggaran nya di Kementerian PU-Pera. Untuk itu Kedeputian VI Kemenko PMK 

akan segera menyampaikan hasil rapat dan memohon arahan dari lbu Menko 

PMK. 

2. Melakukan koordinasi dengan Deputi V Kemenko PMK untuk menetapkan 

jadwal rapat koordinasi dan tinjauan lapangan di kabupaten Parigi Moutong. 

Rapat koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program KS Pemri - WFP 2012-2015, d i Le 

Meridien, Jakarta Pusat oleh UNWFP, 21 April2015 

1. Kerjasama PemRI - WFP bermanfaat dan program/kegiatan yang telah di laksanakan 

dengan mengacu kepada CPAP tahun 2012 - 2015 secara umum telah terlaksana 
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terutama untuk komponen 1 dan komponen 3. Pencapaian untuk pelaksanaan kom

ponen 1 sudah cukup optimal, yaitu dengan terwujudnya peta kerawananan pangan 

tingkat kabupaten bahkan dibeberapa provinsi sudah sampai pada tingkat kecamatan. 

Yang perlu diupayakan adalah pemanfaatan peta tersebut oleh Pemerintah (baik Pusat 

maupun Daerah) sebagai acuan untuk membangun daerah. Hal lain yang perlu diper

hatikan adalah dukungan WFP dalam bentuk pembelian data dari BPS dan tenaga ken

sultan yang perlu dikaji kembali. 

2. Sedangkan untuk komponen 2 masih belum maksimal karena beberapa kenda la 

seperti masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM dan sarana lainnya di 

BNPB dan BPBD, serta banyaknya bencana yang membutuhkan penanganan cepat. 

Meskipun demikian, WFP telah membantu peningkatan kapasitas di daerah sela in 

target yang tertera daam CPAP untuk membantu penanggulangan bencana seperti 

di Padang (Sumatera Barat) dan Daerah lstimewa Yogyakarta. BNPB dan WFP sedang 

menyusun draft MoU agar mekanisme kerjasama lebih rinci dan tidak terjadi tum

pang tindih kegiatan dan lokasi yang menjadi target. 

3. Pendampingan khususnya yang terkait dengan komponen 3, sangat berdampak 

positif dan perlu dilanjutkan terutama di daerah dengan kasus stunting dan gizi 

kurang (pada lbu dan anak) yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. 

Lesson learned khususnya di NTI adalah keberhasilan upaya peningkatan kesada

ran masyarakat tingkat akar rumput untuk sadar gizi dan berperi laku sehat serta 

kepedulian Pemerintah kabupaten/ kota dan melibatkan institusi lainnya (PKK dan 

LSM lokal) perlu dikembangkan dan di replikasi di lokasi lainnya. 

4. Komunikasi dan transfer informasi terkait dengan perlu ditingkatkan, agar tidak ter

jadi kendala di lapangan. Khusus mengenai pelaksanaan program di Papua (kota 

Jayapura dan kabupaten Jayapura) perlu dievaluasi bersama oleh Kemenko PMK, 

Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota/ Kabupaten secara langsung d i lokasi. 

5. Has il review program kerjasama ini akan memberikan masukan yang sangat pent

ing untuk menetapkan kerjasama tahap berikutnya. Dan dengan adanya UNPDF 

yaitu acuan untuk kerjasama internasional yang sedang dalam proses finalisasi oleh 

Bappenas, maka bentuk dan mekanisme kerjasama akan mengacu kepada UNPDF 

tersebut. 

Rapat Persia pan Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ( GTP3 ), 

23 April 2015 

Hasi l pembahasan persia pan rapat koordinasi GTP3 disepakati sebagai berikut: 

Kegiatan rakornas GTP3 diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan, 

surat pembatalan dibuat oleh Sekjen Kemenag, mengingat pada tanggal 29 April 

2015 ada agenda Presiden yang harus dihadiri oleh para Menteri (Musrenbangnas/ 

pelepasan Tim Nusantara Sehat oleh Presiden Jokowi). 

Anggota sub gugus tugas akan disurati kembali oleh Kementerian Agama minimal 

pejabat eselon II yang diusulkan oleh K/L terkait. 

Dari sekretariat akan menyiapkan bahan untuk rakor tingkat Eselon I (matrik 
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mengacu RAN-Pencegahan dan Penanganan Pornografi). sesuai usu lan Deputi 

IV Kemenko PMK, memuat isu strategis, rekomendasi, KJL penanggungjawab, KJL 

terkait, target waktu. 

Akan ada audiensi antara Ketua Harian GTP3 (Menteri Agama) dengan Ketua GTP3 

(lbu Menko PMK). 

Untuk antisipasi pesta bikini tanggal 25 april 2015, bareskrim yang akan bertindak 

(KPAI sudah menyurat ke Bareskrim Mabes Polri). 

Kendala/Hambatan 

Penyerapan pada kegiatan ini sangat kecil, dikarenakanadanya revisi keuang

an karena perubahan nomenklatur kegiatan dan belum adanya Deputi definitif 

dirasakan menghambat pelaksanaan kegiatan, terutama kaitannya dengan jadwal 

yang berubah-ubah sehingga mempengaruhi pelaksanaan pogram dan kegiatan 

berikutnya, mengingat kegiatan koordinasi sebagian besar untuk membayar cost 

sharing pelaksanaan kerjasama Pemri- UN WFP statusnya masih dibintang sebesar 

Rp.7.049.000.000,-

Tindak Lanjut 

Untuk kegiatan kerjasama Pemri-WFP akan terus diupayakan jalan keluarnya 

dengan tetap berkoordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan Kemenlu serta K/L 

terkait lainnya. 

Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Kualitas Hidup Perempuan 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder atas 

kebijakan bidang kualitas hidup perempuan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilak

sanakan dengan tujuan untuk memetakan berbagai permasa lahan terkait kebijakan 

peningkatan kualitas hidup perempuan yang dilakukan K/L d i pusat maupun SKPD di 

daerah. 

Hasil/capaian 

a. Hasil Sidang ke-59 Commission on Status Of Woman (SOM- CSW) di New York, 

tanggal8 - 15 Maret 2014 

b. Hasil menghadiri International Women5 Conference (IWC ) 2015 pada tanggal 4-6 

April2015 di Hotel Westin-Nusa Dua Bali 

Pada intinya IWC di Bali 5-6 April 2015 ini memberikan motivasi kepada para peser

ta terutama kepada para perempuan agar mempunyai peran yang cemerlang, se

lain menjadi perempuan yang cantik, kuat/tangguh, cerdas dan dapat mengajak I 

mempengaruhi kaum lelaki termasuk suami untuk bersama-sama berjuang di ber

bagai bidang pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan di negaranya 

masing-masing. Perempuan harus dapat memimpin dan mempengaruhi banyak 

orang baik perempuan maupun laki-laki bagaikan kupu-kupu yang indah, berwarna 

warni bersama-sama terbang tinggi mencapai tujuan yang d i cita-citakan. IWC ini 

setiap tahun berlangsung dengan negara tuan rumah yang berbeda. 
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c. Hasil Monev ke Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulteng, 8-10 April 2015 

Pengisian Rumah Centra lnformasi Nelayan, dengan beberapa butir penting simpu

lan sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan nomenklaturnya, maka RCIN akan di isi dengan berbagai 

kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat nelayan di 

sekitar lokasi. 

2. Mengacu kepada kebijakan Bupati Parigi Moutong, maka pengelolaannya 

menjadi tanggung jawab dari Dinas Kelautan dan Perikanan. 

3. Luas bangunan 12,50 m x 16,50 matau 206,25 m2 dan terbagi menjadi beber

apa ruang, yaitu ruang perpustakaan, ruang komputer, ruang pelayanan dan 

pemasaran, balairung (hal l}, panggung, ruang spesimen/visual, ruang penge

lola dan toilet. Selain itu akan disediakan instalasi listrik dan pendingin udara 

(air conditioner). 

4. Sedangkan dan luas Ia han 25 m x 30m atau 750m2 yang antara lain akan diisi 

dengan contoh KRPL. 

5. Untuk percontohan KRPL tersebut, Badan Ketahanan Pangan Parigi Moutong 

sudah menyiapkan dan akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan 

terhadap kelompok wanita dari dua desa yaitu desa Pangi dan desa Pelawa 

Baru. Diharapkan kelompok tersebut sudah dapat melakukan kegiatan per

temuan. 

6. Selain itu RCIN akan diisi dengan penampilan berbagai produk dari usaha 

mikro yang telah dibina oleh SKPD Parigi Moutong. Dinas Kelautan dan Per

ikanan yang telah banyak membina kelompok perempuan akan mengisi 

dengan contoh penerapan teknologi tepat guna. 

7. Setelah acara puncak Sai/Tomini diharapkan RCIN dapat diisi dengan berbagai 

kegiatan sosial isasi, pembelajaran dan pelatihan yang dapat meningkatkan 

kualitas hid up dan kesejahteraan keluarga nelayan khususnya perempuan dan 

anak. 

Terkait dengan rencana pembangunan rumah nelayan dan relokasi nelayan: 

1. Sesuai dengan usulan dari Pemkab Parigi Moutong, maka di lokasi acara pun

cak akan dibangun 50 rumah nelayan dan akan diisi oleh nelayan yang ber

hak yang akan diawali dengan musyawarah di tingkat akar rumput, dan akan 

ditetapkan oleh Bupati Parigi Moutong melalui Surat Keputusan Bupati. 

2. Diprio ritaskan nelayan yang termiskin dan diharapkan dengan dihibahkannya 

(hak guna bangunan) maka nelayan tersebut dapat keluar dari kemiskinan dan 

menjadi sejahtera. 

3. Selain melakukan koordinasi, petugas juga melakukan peninjauan lapangan 

untuk melihat kondisi dan potensi Ia han dan SDM. 

4. Lokasi untuk acara puncak, pembersihan Ia han sudah dilakukan, j alan alternatif 

sudah tersedia namun perlu penyempurnaan. 

5. Lokasi Bukit yang akan menjadi ikon (land mark) sudah dan sedang dalam 
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pengerjaan dan diharapkan dapat segera dibangun tugu sebagai ikon dari 

Parigi Moutong. 

6. Kelompok perempuan umkm cukup banyak dan sudah cukup maju dan kuat. 

Beberapa produk unggulan sudah dikemas dengan sangat baik dan sebagian 

besar sudah dapat mengakses pasar, dengan produk unggulan berupa olahan 

ikan, rum put laut dan sisik ikan. 

Rencana Tindak Lanjut: 

1. Segera menyampaikan hasil sosialisasi, monitoring dan evaluasi kepada 

kementerian terkait. 

2. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat 

proses pendirian dan pengisian RCIN, pembangunan rumah nelayan dan 

relokasi nelayan. 

3. Menyiapkan rapat koordinasi untuk memutuskan pengisian RCIN baik pada 

acara puncak maupun pasca Sail Tomini dengan kegiatan-kegiatan dari kemen

terian/ lembaga terkait. 

d. Hasil Monev dan persiapan Rakor Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, di Jawa 

Tengah 25 - 27 Juni 2015 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Jawa Tengah, diperoleh informasi 

dan kesepakatan sebagai berikut: 

1) Alternatif 1: Kemenko PMK bisa bergabung dengan Biro Bin a Sosial untuk 

menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 5-6 Agustus 2015 di Kabupaten 

Sukoharjo dalam rangka Harganas. Pelaksanaan rakor bekerjasama dengan 

BKKBN dan BP3TKI. Dengan acara Seminar, Wayangan, pelayanan KB dan 

peringatan puncak acara Harganas. Jadwal ini telah d ibahas dan ditetapkan 

jauh hari. 

2) Alternatif 2: Kemenko PMK dan Biro Bina Sosial menyelenggarakan rakor pada 

bulan Oktober 2015 setelah terlebih dahulu dilaksanakan FGD di 3 bakorwil 

di Jawa Tengah ( 1 minggu sekali) pada bulan September 2015, dilanjutkan 

dengan Rakor pembentukan Gugus Tugas PT-PPO pada bulan Oktober 2015. 

Dengan mengundang 3 unsur dari 35 Kabupaten/ Kota + SKPD Provinsi. Apa

bila setuju maka Biro Bina Sosial akan menyampaikan permohonan ijin ke

pada Sekda Provinsi Jateng untuk merubah pelaksanaan yang semula di kantor 

Gubernuran menjadi di Hotel menyesuaikan dengan Kemenko PMK. 

3) Alternatif 3: Kemenko PMK menyelenggarakan rakor perlindungan terha

dap pemenuhan hak kelompok rentan/marjinal (perempuan dan anak) tetap 

waktunya pada akhir Juli 2015 atau awal agustus di Daerah, akan difasilitasi 

dan dikoordinasikan oleh Biro Bina Sosial. Hasil penjajagan disepakati untuk 

dilaksanakan di Hotel Horison ruang Papandayan. Pemerintah Jawa Tengah 

menyarankan agar rakor dilaksanakan tidak pada hari Senin atau Jum'at. Surat 

dari Kemenko PMK ditujukan kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah. Peserta yang 
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diundang diharapkan dari SKPD pengampu program pemberdayaan perem

puan di 35 Kab/Kota, LSM dan Organisasi Masyarakat dan SKPD tingkat Provin

si. Bentuk rakor: Dialog interaktif yang diharapkan menghasilkan kesepakatan 

untuk dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. 

4) Pemerintah Provinsi Jateng dan pihak hotel mengharapkan segera ada kepasti

an tanggal pelaksanaannya. 

Kendala/hambatan 

Adanya perubahan nomenklatur Kemenko Kesra menjadi Kemenko PMK berakibat 

perubahan struktur organisasi dibawahnya, kegiatan yang bersifat strategis ses

uai tupoksi belum dapat dilaksanakan karena menunggu st ruktur baru d isyahkan. 

Sela in itu juga karena belum ada deputi yang definitif maka kegiatan tidak ada yang 

memberikan arahan yang jelas. Anggaran baru (nomenklatur kegiatan lama) baru 

dapat digunakan bulan februari 2015 dan masih melalui 1 (satu) pintu di bag ian 

keuangan, sehingga jumlah dana yang dapat d igunakan terbatas. 

Tindak Lanjut 

Kegiatan CSW setiap tahun harus dihadiri, walau pengurusan Visa-nya terhambat 

untuk koordinasi dengan K/L terutama Kemlu dalam pengurusan surat2 dan pen

cairan dana, namun masih tetap dapat di laksanakan dan terus dipantau dan dit ing

katkan koordinasinya untuk proses pengurusannya, petugas (SDM ) sudah diganti 

oleh Biro Umum. 

e. Penyusunan Usulan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perem

puan 

Focus Group Discussion (FGD) tanggal 26 Mei 2015 

Hasil/capaian 

1) Di Distrik Sentani PMTAS yang diberi kan adalah 2 jenis bubur, yaitu bubur 

Kenambay-umbay (rasa gurih) dan bubur Biji Salak Betatas (rasa manis) yang 

ditaburi dengan vitas. Ada 7 sekolah (SO) yang menjadi target dan telah didam

pingi oleh WFP khususnya WFP Papua dengan sangat intensif dan didukung 

penuh oleh Pemerintah Kabupaten baik dalam bentuk sosialisasi pemantauan 

(oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten) dan penganggaran (melalui APBD). Pro

gram PMTAS juga memberikan dampak positif terhadap kehadiran murid di 

sekolah, bahkan lebih jauh lagi menjadi daya tarik sehingga ditemukan adanya 

peserta did ik yang pindah sekolah ke sekolah yang melaksanakan program 

PMTAS. 

2) Pemanfaatan bahan baku lokal untuk PMTAS sudah terlaksana dengan baik, 

hanya vitas sebagai pelengkap yang pengadaannya bergantung kepada pi

hak WFP. Oleh karena itu perlu diantisipasi pengadaannya j ika program telah 

berakh ir, agar kualitas makanan tambahan yang diberikan tetap terjaga. Selain 

itu, makanan yang dibuat sebagai PMTAS belum dijadikan menu tetap dalam 
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menu keluarga sehingga anak-anak yang belum bersekolah jarang mendapat

kan makanan dengan kualitas yang sama dengan makanan PMTAS (yang 

sudah teruji dan terjamin kualitasnya). PMTAS juga seharusnya dapat diberikan 

kepada anak-anak yang belum bersekolah terutama yang berusia dibawah 

enam tahun. Kelompok masak yang juga anggota/jemaat gereja dapat dilibat

kan untuk memberikan makanan tambahan bagi anak yang belum bersekolah 

misalnya melalui sekolah minggu. 

3) Belum adanya juklak dan juknis mengenai penggunaan anggaran telah me

nimbulkan interpretasi yang ber beda-beda, yang dapat menimbulkan kecem

buruan sosial diantara pelaksana PMTAS (kelompok masak) karena ada kepala 

kampung yang menganggarkan pemberian insentif kepada kelompok masak 

dan ada yang tidak. 

4) Agar konsep ini dapat direalisasikan dengan maksimal, maka perlu adanya juk

lak dan juknis bagi kepala kampung sehingga anggaran tersebut dapat menca

pai sasaran. 

5) Pelibatan petani lokal sebagai salah satu dampak yang diharapkan dalam 

kegiatan PMTAS belum tercapai dengan maksimal. Hal ini terutama disebabkan 

karena pola pikir dan kebiasaan masyarakat lokal yang masih belum meman

faatkan lahan pekarangan (untuk menanam umbi-umbian dan aneka sayur), 

meskipun kondisi tanah sangat memungkinkan karena di lfar Babrongko ada 

yang menanam sayur (kangkung) dalam wadah yang relative sederhana dan 

ternyata cukup subur. 

6) Di Kensio, potensi untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan ba

han lokal yaitu ikan dari Danau Sentani cukup besar. Keberagaman ikan danau 

dan kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan asap (asar) memberi 

peluang yang besar bagi kaum ibu untuk mengolah dan menjualnya. Peluang 

ini belum dikembangkan dan perlu dilakukan pelatihan agar kaum perempuan 

dapat menghasilkan produk yang baik kualitasnya dan dapat menjadi sumber 

penghasilan tambahan. 

7) Di Madrasah lbtidaiyah (DDI - AI lrsyad) pelibatan bertani sebagai pemasok 

bahan untuk PMTAS berja lan dengan sangat baik. Hampir semua bahan baku 

untuk PMTAS disuplai oleh petani lokal ya ng menanam di lahan yang relatif 

cukup luas dengan pola tanam yang sangat baik sehingga mampu secara terus 

menerus mensuplai kebutuhan bahan baku PMTAS. La han yang dimanfaatkan 

petani tersebut adalah milik seorang pengusaha (keturunan Tionghoa) yang 

merelakan lahannya dimanfaatkan petani sebelum digunakan untuk usahanya. 

Fakta ini menunjukkan bahwa perorangan (pengusaha) dapat menjadi modal 

sosia l dan dapat dilibatkan dalam kegiatan PMTAS dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat lainnya. Menu rut hemat kami, yang perlu ditingkatkan bagi petani 

lokal tersebut adalah penggunaan pupuk dan pestisida organik agar kualitas 

produk lebih baik dan biaya produksi dapat dikurangi. 
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8) Terkait dengan target sebagai Kabupaten Layak Anak berbasis Kampung Layak 

Anak, maka fungsi institusi yang melindungi anak dan perempuan (P2TP2A) harus 

ditingkatkan terutama di lingkup terkecil, sehingga kasus anak yang mengalami 

kecelakaan (tenggelam) bahkan sampai meninggal dunia karena tidak terawasi 

dapat dicegah. 

9) Perlu digali adalah modal sosia l di masyarakat seperti adanya pemangku 

kepentingan lain baik perorangan (tokoh adat, tokoh masyarakat) atau institusi 

keagamaan (gereja, masjid, dan lain-lain) dan nilai-nilai/kebijakan lokal (local 

wisdom) yang dapat diarahkan kepada hal-hal yang produktif. Lokal wisdom, 

terutama keguyuban yang masih eksis dapat menjadi modal utama untuk 

meningkatkan kualitas perempuan dan kesejahteraan anak. Kepedulian dari 

masyarakat memungkinkan untuk membentuk gerakan peduli perempuan 

dan anak dengan berbagai kegiatan yang positif. Misalnya dengan membentuk 

kelompok masak gereja atau majelis taklim untuk membuat makanan tambah

an di hari pertemuan keagamaan (minggu atau kamis), kelompok pengasuhan 

anak dengan jadwal yang disepakati dan lain-lain. 

b. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Anak 

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan 

Anak 

Hasil/capaian 

Keluaran kegiatan ini adalah: a). Tersusunnya Revisi Anggaran Relokasi Perjalanan Dinas; 

b). tersusunnya RKA-KL Asdep 2NI yang merupakan representasi dari program kegiatan 

yang akan dilaksanakan di tahun 2016; dan c). Tersusunnya 5 Fokus Koordinasi, Sinkro

nisasi, dan Pengendalian Kemenko PMK yang selaras dengan RPJMN. 

Kendala/hambatan 

Pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti. Namun demikian, fokus 

koordinasi yang disepakati menjadi domain Kedeputian VI masih perlu didiskusikan lebih 

lanjut dengan Biro perencanaan dan KLN serta Staf Khusus Menteri. 

Tindak lanjut 

Adanya revisi realokasi perjalanan dinas dapat segera ditindaklanjuti dengan merubah 

RKA-KL beserta aplikasinya serta dilengkapi dengan data dukungnya. 

2. ldentifikasi/lnventarisasi Terkait Kebijakan Keluarga dan Kesejahteraan Anak 

Hasii/Capaian 

Keluaran hasil identifikasi/ inventarisasi data terkait kebijakan keluarga dan kesejahteraan 

anak adalah tersusunnya pemetaan program dan kegiatan pembangunan keluarga serta 

masukan terkait kebijakan pembangunan keluarga dan kesejahteraan anak yang yang 

telah disampaikan kepada K/L penyelenggara kegiatang (pihak pengundang). 
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Kendala/hambatan 

Komitmen masyarakat yang masih rendah dalam implementasi kebijakan pemerintah 

terkait kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak. Sela in itu adanya ego sektor dari K/L 

terhadap program/kegiatan masing-masing sehingga belum optimal dalam pelaksanaan 

secara holistik dan terintegrasi. 

Tindak Lanjut 

Hasil pemetaan program dan kegiatan pembangunan keluarga akan ditindaklanjuti 

dengan Rapat koordinasi Pembangunan Keluarga. 

3. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kebijakan Keluarga dan Kesejahteraan 

Anak 

Hasil/ capaian 

Kegiatan dilaksanakan dengan kunjungan ke lapangan terkait kebijakan keluarga dan 

kesejahteraan anak seperti Program PAUD, Sosialisasi Perpres 60/ 2013 ke daerah atau 

menghadiri rapat koordinasi dan sosia lisasi yang diselenggarakan K/L. 

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman K/L dan masyarakat luas 

terkait kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak. Dari kegiatan ini diharapkan adanya 

kesadaran (awareness) seluruh stakeholder akan dalam memberikan komitmen dan men

dukung keberhasilan kebijakan pemerintah. 

Kendala/ hambatan 

Masih kurangnya pemahaman masyarakat luas terhadap kebijakan pemerintah terkait 

keluarga dan kesejahteraan anak sehingga mengalami hambatan dalam implementasi, 

yang antara lain disebabkan pengetahuan yang kurang memadai akan kebijakan pemer

intah terkait keluarga dan kesejahteraan anak akibat kurangnya sosialisasi. 

Tindak Lanjut 

Tindak lanjut kegiatan ini adalah adanya pembentukan Gugus Tugas Daerah, norma 

standar prosedur dan kri teria yang akan dibuat K/L, petunjuk teknis terka it berdasarkan 

kebijakan yang dikeluarkan Menteri Koord inator Bidang Kesra dalam bidang keluarga 

dan kesejahteraan anak. 

c. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga 

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perem

puan dan Ekonomi Keluarga 

Hasil/ capaian 

Hasil rakor di Kemenko PMK, 6 Februari 2015 

1) Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputian Bidang 

Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak berubah menjadi 

Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak. 

2) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas 
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menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelak

sanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak. 

3) Dalam struktur yang baru sesuai Perpres No.9 tahun 2015, Deputi Bidang Koordi

nasi Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh satu orang Sekretaris Kedepu

tian dan 4 orang Asisten Deputi. 

4) Disepakati dalam rapat, akan diusulkan struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi 

Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Hambatan/kendala 

Belum adanya pejabat eselon I definitif dan belum dilaksanakannya kegiatan sesuai no

menklatur baru Kemenko PMK, mempengaruhi koordinasi dan pelaksanaan keg iatan 

sehingga terhambat, mengingat nomenklatur kegiatan pada kedeputian VI dan eselon 

II juga berubah, sehingga masih ragu2 untuk menggunakan anggaran yang ada (masih 

menggunakan nomenklatur kegiatan lama), arahan secara tertulis belum ada. 

Tindak lanjut 

Akan terus diupayakan koordinasi dengan K/L terkait dan bersinergi dalam rakor, sambi l 

menunggu struktur dan nomenklatur kegiatan yang disahkan. 

2. ldentifikasi / lnventarisasi Data/Permasalahan/Analisis terkait Kebijakan Peningkatan 

Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga 

Hasil!capaian 

Dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai dari kegiatan identifikasi data, terkait 

kebijakan peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga yang dilak

sanakan secara berkelanjutan sebanyak 8 (delapan) kali dalam triwulan I adalah meng

hasilkan kesepakatan untuk jumlah target pemulangan WNIO/TKIB tahun 2015 sebanyak 

50.000 orang dan penyusunan Road Map Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIB/ 

PMB sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan koordinasi pemu

langan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/PMB dari luar negeri. Dan Road Map tersebut 

diharapkan selesai pada bulan April 2015. 

Kendala/hambatan 

Belum adanya pejabat eselon I definitif dan belum dilaksanakannya kegiatan sesuai 

nomenklatur baru Kemenko PMK, mempengaruhi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan 

sehingga terhambat, mengingat nomenklatur kegiatan pada kedeputian VI dan eselon 

II juga berubah, sehingga masih ragu2 untuk menggunakan anggaran yang ada (masih 

menggunakan nomenklatur kegiatan lama), arahan secara tertu lis belum ada. 

Tindak lanjut 

Akan terus diupayakan koordinasi dengan K/L terkait dan bersinergi dalam rakor, sambi l 

menunggu struktur dan nomenklatur kegiatan yang disahkan. 
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d. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Anak 

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahtera

an Anak 

Penyusunan program dan kegiatan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

tahun mendatang adalah keberlanjutan dari program sebelumnya dan merupakan 

pengembangan program yang yang sudah ada. 

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi evaluasi kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, 

penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2015, serta identifikasi isu dan 

kegiatan yang akan mendapatkan high light dalam tahun 2015. 

Hasil/capaian 

Berdasarkan 2 (dual tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah tercapai 50% dari target 

yang telah ditentukan. 

2. ldentifikasi/lnventarisasi Terkait Kebijakan Keluarga dan Kesejahteraan Anak 

Pemerintah sangat concern dalam memberikan layanan pengembangan anak usia dini 

dan program-program ketahananan keluarga melalui dukungan berbagai kebijakan dan 

peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Bersama-sama dengan masyarakat telah 

dikembangkan berbagai program untuk pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak 

usia d ini dalam bentuk program seperti UPGK, Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Pendi

dikan Anak Usia Dini. Namun sampai saat ini masih banyak permasalahan yang d ihadapi 

dalam melaksanakan berbagai implementasi kebij akan tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi atau inventarisasi data dan perma

salahan terkait kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak agar mendapatkan gambaran 

nyata kendalanya di lapangan sehingga dapat diupayakan tindak lanjut problem solving. 

Hasil/ capaian 

Keluaran hasil identifikasi/ inventarisasi data terkait kebijakan keluarga dan kesejahteraan 

anakadalah rekomendasi dukungan peraturan terkait kebijakan keluarga dan kesejahtera

an anak. 

Kendala/Hambatan 

Masih rendahnya komitmen masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah 

terka it kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak. Se lain itu adanya ego sektor dari KIL 

terhadap program/kegiatan masing-masing sehingga belum optimal dalam pelaksanaan 

secara holistik integrat if. 

3. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keluarga dan Kesejahteraan Anak 

Kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak yang telah dibuat pemerintah perlu disosia li

sasikan kepada masyarakat luas. Keberhasilan program dan kebijakan pemerintah erat 

kaitannya dengan sosialisasi yang di lakukan oleh semua pihak terkait. Dengan tersosia

lisasinya program dan kebiajkan maka masyarakat luas akan memiliki komitmen dalam 

menyukseskan program tersebut. 
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Selain sosialisasi perlu pula dilakukan monito ring dan evaluasi (monev) yang menjadi un

sur penting dalam memberi input balik bagi perencanaan, karena evaluasi dapat menilai 

kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam kegiatan 

akan mampu memenuhi tujuan organisasi dan keinginan pemangku kepentingan. 

Sehingga untuk memperoleh hasil yang diinginkan maka evaluasi dan monitoring harus 

dilakukan secara terintegrasi sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta 

evaluasi dan monitoring. 

Monitoring dan evaluasi yang sifatnya terintegrasi ini akan dapat menyimpulkan secara 

utuh, berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing fungsi yang 

berperan. Sosialisasi dan monev kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak dilakukan 

agar dapat diketahui kendala yang ada dalam tataran implementasinya dan dapat segera 

diberikan jalan keluar atas permasalahan yang ada. 

Hasil/capaian 

a. Kegiatan dilaksanakan dengan kunjungan ke lapangan terkait kebijakan keluarga 

dan kesejahteraan anak seperti Program PPAUD, Sosial isas i Perpres 60/2013 ke 

daerah atau menghadiri rapat koordinasi dan sosialisasi yang diselenggarakan K/L. 

b. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman K/L dan masyarakat 

luas terkait kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak. Dari kegiatan ini diharapkan 

adanya kesadaran (awareness) seluruh stakeholder dalam memberikan komitmen 

dan mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. 

Kendala/hambatan 

Masih kurangnya pemahaman masyarakat luas terhadap kebijakan pemerintah terkait ke

luarga dan kesejahteraan anak sehingga mengalami hambatan dalam implementasi, yang 

antara lain disebabkan pengetahuan yang kurang memadai akan kebijakan pemerintah terkait 

keluarga dan kesejahteraan anak akibat kurangnya sosialisasi. 

e Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Hasil/capaian 

Rapat Lanjutan Penyusunan RAN GT PPTPPO Sub GT Rehabilitasi Sosial, 

Pemulangan dan Reintegrasi, 6 April2015 

Tujuannya mewujudkan pelayanan yang memadai dan mudah diakses untuk 

rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban TPPO. Output: ter

identifikasi dan terdatanya korban TPPO; terpenuhinya hak-hak korban TPPO untuk 

mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegra si sosial yang 

responsif gender, kepentingan terbaik anak, dan kerentanan korban TPPO; terkoor

dinasinya layanan antar lembaga untuk penanganan korban TPPO; dan terlaksanan

ya mekanisme rujukan nasional dan daerah bagi korban TPPO terkait rehabi litasi 

sos ial, pemulangan dan reintegrasi sosial. 
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Rapat Lanjutan Penyusunan RAN GT PPTPPO, Sub GT Pengembangan Norma 

Hukum, 14 April2015 

Norma hukum merupakan mainstreaming dan sebagai ujung tombak pelaksanaan 

kebijakan TPPO. Berbagai perundang-undangan dan peraturan terkait memerlukan 

revisi ataupun harmonisasi seperti UU No. 39 Tahun 2004, UU KUHP dan RUU PRT 

dimana dalam UU perlu perspektif korban, bukan justru kriminalisasi korban. 

Bagi TKI bermasalah perlu dibuat aturan seperti pencekalan, sehingga tidak dapat 

lagi berangkat dan menjadi masalah bagi pemerintah. Adapun masukan isu-isu 

baru: 

Terkait pelaksanaan kebijakan seperti BPJS, korban TPPO perlu mendapatkan 

layanan, dengan aturan harus menggunakan kartu, korban harus dilindungi 

dengan membuat aturan-aturan tambahan agar dapat tercover dalam BPJS. 

Terkait dengan perkembangan 5 tahun kedepan yaitu dengan Asean Free Trade 

akan masuk berbagai pekerja dari Negara-negara lain yang akan mengambil 

alih porsi tenaga kerja Indonesia dan kemungkinan akan menimbulkan ber

bagai masalah sosial. Oiperlukan norma hukum yang reprivokal. 

Arus pengungsi Myanmar perlu diantisasipasi mengingat Negara-negara maju 

sudah nampak enggan untuk menerima para pengungsi. Negara seperti 

Indonesia, yang secara baik-baik menerima kedatangan pengungsi akan men

jadi Negara tujuan dan perlu disiapkan berbagai norma hukum terkait hal ini, 

karena akan terjadi banyak kasus TPPO, saat ini gelombang pengungsi atau 

pekerja Myanmar ada kecenderungan TPPO termasuk kasus para pekerja kapa l 

di benzina. 

Rapat Penulisan Matriks RAN GT PPTPPO Sub GT Koordinasi dan Kerjasama, 

4Juni2015 

Tujuannya adalah membangun dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam 

upaya pencegahan penempatan TKI secara non prosedural di tingkat Nasional 

dan lnternasional. Target/Output: 1 ). Penguatan dan pengembangan koordinasi di 

bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri 2). Teralokasikannya 

anggaran untuk melaksanakan program pada masing-masing pemangku kepenting

an 3). Terwujudnya kerjasama antar KIL, antar pusat dan daerah dalam upaya pen

cegahan penempatan TKI secara non prosedural dan 4). Terlaksananya Monitoring 

dan Evaluasi proses penempatan TKI secara prosed ural; 5). Terwujudnya penempatan 

dan perlindungan TKI secara prosed ural. 

Masalah/ hambatan 

1) Banyaknya TKI yang ditempatkan secara non prosed ural. 

2) Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI masih ditemukan banyak 

pelanggaran 

3) Optimalisasi lmplementasi MoU. 
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Rapat Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (PKDRT) terhadap Anak, 18 Juni 2015 

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Keadaan masa depan suatu bangsa 

sangat dipengaruhi oleh keadaan generasi mudanya pada saat ini. Mereka adalah 

agen perubahan (agent of change) yang akan menjadi sa lah satu penentu terpenting 

masa depan bangsa Keadaan mereka sekarang memang masih lemah dan belum 

bisa melakukan banyak hal, juga belum bisa memberikan kontribusi untuk masyara

kat. Potensi yang ada pada mereka akan sangat mempengaruhi maju mundurnya 

suatu bangsa kemudian hari. Gamba ran kondisi anak saat ini menjadi dasar penting 

bagi penyusunan kebijakan yang tepat bagi anak. 

Masalahlhambatan 

Permasalahan anak telah demikian berkembang. 

Bahaya yang mengancam setiap saat yang dapat menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan anak, misalnya kekerasan, diskriminasi rasial, eksploitasi 

seks, eksploitasi tenaga kerja serta kecacatan anak. 

Pemerkosaan hak anak oleh pelaku pendid ikan yang tidak memahami pe

dagogi pendidikan anak. 

Sa lah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai hak

hak anak serta tanggungjawab masyarakat dan keluarga dalam kesejahteraan 

dan perlindungan anak. 

Terbatasnya ketersediaan data anak. 

Rapat Penyusunan Matriks RAN PPTPPO Sub GT Pengembangan Norma Hukum, 

26 Juni 2015 

Hasil penyusunan RAN PPTPPO Sub GT Pengembangan Norma Hukum sedang 

dalam proses di KPPPA, setelah mendapat masukan terkait substansinya dari KJL 

terkait. 

Kendalalhambatan 

Anggaran baru dapat digunakan pada bulan februari 2015 dan masih melalui satu 

pintu di bagian keuangan, sehingga jumlah yang dapat digunakan terbatas. Selain 

itu belum ada deputi definitif sehingga kegiatan strategis sesuai tupoksi belum 

dapat dilaksanakan karena menunggu struktur organisasi yang baru. 

2. ldentifikasillnventarisasi Data I Permasalahan I Analisis Kebijakan Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

Hasillcapaian 

a. Lokakarya Penguatan Penegakan Hukum dalam Rangka Pencegahan Pekerja 

Anak, 3 Februari 2015 

Lokakarya penguatan penegakan hukum dalam rangka pencegahan pekerja anak 

oleh ILO dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memper

cepat penghapusan pekerja anak melalui identifikasi dan mengatasi kesenjangan 



52 I LAPORAN SEMESTER Tahun 2015 

hukum dan peraturan di bidang pekerja anak dan kerja paksa, serta penguatan atas 

pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan mekanisme yang ada. 

b. Rapat koordinasi dalam rangka membahas RAN Perlindungan Anak, 10 Februari 2015 

Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyusun konsep awal RAN Perlindungan Anak 

sebagai panduan dalam melaksanakan perlindungan anak bagi institusi pemerin

tah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain, baik 

pada tataran nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. 

c. Penyempurnaan Buku Panduan Layanan dan Mekanisme Penanganan Korban 

TPPO, 17 Februari 2015 

Buku ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi para pelaksana layanan kor

ban TPPO di garda terdepan. Termasuk didalamnya layanan pengaduan, rehabilitasi 

kesehatan, rehabilitasi sosial sampai pada pendampingan pemulangan dan rein

tegrasi. 

Prinsip-Prinsip Penanganan Korban TPP02 

Dalam memberikan penanganan dan pelayanan terhadap korban TPPO, haruslah 

diperhatikan prinsip-prinsip umum pemberian layanan yang meliputi: 

1. Perlindungan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Man usia 

Seluruh penanganan dan pelayanan yang diberikan pada korban TPPO harus 

didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap 

hak asasi manusia. Korban harus diperlakukan secara wajar dan manusiawi, 

tidak diperkenankan untuk memperlakukan korban selayaknya pelaku, kare

na hal tersebut dapat menambah beban penderitaan korban (re-viktimisasi). 

Khusus bagi korban anak, maka semua proses yang dilakukan harus berdasar 

pada kepentingan yang terbaik bagi anak. 

2. Persetujuan Korban 

Seluruh proses penanganan dan pelayanan yang diberikan haruslah dilakukan 

atas dasar persetujuan dari korban setelah korban mendapatkan penjelasan. 

Lembaga penyedia layanan harus menjelasakn prosedur dan t indakan-t indak

an yang akan diberikan kepada korban sehingga korban dapat memahami 

dengan baik sebelum memberikan persetujuannya atas satu tindakan tertentu. 

3. Non Diskriminasi 

Layanan yang diberikan kepada saksi dan atau korban TPPO harus menghor

mati prinsip non d iskriminasi atas dasar jenis kelamin, orientasi seksual, usia, 

agama, ras, suku, etnik, kewarganegaraan atau status lainnya. 

4. Kerahasiaan dan Hak Privasi 

Semua informasi dan komunikasi mengenai korban harus diperlakukan 

dengan memperhatikan hak kerahasiaan dan privasi korban. Sejak pertemuan 

pertama dengan korban hingga penyelesa ian proses pendampingan, petugas 

harus meyakinkan korban bahwa semua informasi pribad i mengenai orang 

tersebut dan kasusnya akan dirahasiakan. lnformasi rahasia meliputi, namun 

t idak terbatas pada: informasi yang diberikan oleh korban, informasi yang 
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diberikan oleh petugas kesehatan dan pemberi layanan lainnya, serta informasi 

mengenai status hukum korban. Lembaga penyedia layanan perlu memasti

kan bahwa petugas menangani semua data korban secara bertanggung jawab, 

dan hanya meminta dan memberikan informasi mengenai korban dalam batas 

"yang perlu diketahui" dan atas perset ujuan korban. 

5. Penentuan Nasib Sendiri dan Partisipasi 

Lembaga pemberi layanan harus mengupayakan agar korban dapat berparti

sipasi dalam keseluruhan proses pembuatan keputusan yang menyangkut diri 

mereka. Pendamping/ petugas lembaga layanan harus berusaha untuk mem

bangun komunikasi, kerjasama dengan korban dalam rangka memulihkan 

harga diri dan memperkuat rasa percaya diri korban, serta agar korban dapat 

lebih bertanggung jawab atas diri sendiri dan mendapatkan kembali kendali 

atas hidup dan masa depannya. 

6. Penanganan dan Perawatan secara lndividu 

Walaupun korban-korban perdagangan orang memiliki beberapa pengala

man dan situasi yang sama, pendamping/ petugas lembaga layanan perlu me

nyadari sifat individualitas dari para korban, termasuk perbedaan latar belakang 

individu, budaya, jenis kelamin dan usia, serta pengalaman yang berbeda 

sebelum, selama dan setelah diperdagangkan. Lembaga pemberi layanan juga 

harus sejauh mungkin memberikan perawatan dan bantuan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing individu. Selama proses pendampingan, petugas 

harus berupaya untuk memberikan perlindungan, bantuan dan dukungan 

yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mas ing-masing korban. 

7. Perawatan Berkelanjutan yang Komprehensif 

Layanan yang diberikan harus merupakan bag ian dari pendekatan yang holis

tik dalam rangka membantu pemulihan korban perdagangan orang, sehing

ga memberikan perawatan berkelanjutan yang komprehensif sesuai dengan 

kondisi fisik, psikologis dan sosial mereka. Guna memastikan ketepatan ben

tuk dan kualitas bantuan yang diberikan kepada korban,dan untuk memasti

kan agar sebanyak mungkin kebutuhan korban terpenuhi, lembaga-lembaga 

penyedia layanan perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan 

penyedia layanan lain yang telah berpengalaman dan membentuk suatu per

janjian kerjasama dan mekanisme rujukan mengenai pemberian layanan yang 

layak dan komprehensif kepada korban. 

8. Pendistribusian Sumber Daya secara Merata 

Lembaga-lembaga penyedia layanan perlu berupaya untuk mendistribusikan 

dan memberikan semua layanan, materi dan sumber daya secara merata dan 

sesuai dengan kebutuhan korban. Petugas lembaga penyedia layanan juga 

harus senantiasa mengingat layanan-layanan lainnya yang mungkin tersedia 

bagi korban dan perlu membantu korban dalam mengakses semua sumber 

daya dan layanan yang tersedia, termasuk layanan yang diberikan oleh organ

isasi non-pemerintah, antar-pemerintah dan negara. 
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d. Pembahasan Jointday of Action dengan Selandia Baru selaku Chairman Bali 

Proses Peri ode 2015-2016, di Jakarta, 23 Februari 2015 

Dimaksudkan untuk membentuk Kelompok kerja pemberantasan perdagangan 

orang dan penyelundupan man usia jaringan dan usulan Joint Day Action. Sebagai 

pertemuan kedelapan Bali Process Ad Hoc Group (AHG) Senior Meeting (SOM) pada 

tanggal 6 Agustus di Canberra, negara-negara anggota AHG mendukung pemben

tukan Kelompok Kerja untuk menanggulangi gangguan Penyelundupan Manusia 

dan Jaringan Perdagangan Manusia Networks di bawah kerangka kerjasama Bali 

Process. Pemerintah New Zealand dan Srilanka akan menjadi co-chair Working Group 

(WG) untuk jangka dua tahun pertama (2015-2016). 

Kelompok kerja menyediakan sebuah forum untuk anggota Bali Process yang 

tertarik terlibat dalam aspek keamanan nasional, penegakan hukum, dan kontrol 

perbatasan untuk berbagi informasi dan praktik terbaik dalam rangka untuk menga

tasi dan membongkar kejahatan transnasional penyelundupan orang dan jaringan 

perdagangan orang. 

Roundtable awal "migrasi dan Kejahatan transnasional" telah diadakan pad a tanggal 24 

September 2014 di Bangkok, Thailand untuk mengembangkan rencana kerja ke depan 

untuk kelompok kerja. Diskusi ini merekomendasikan bahwa kelompok kerja harus 

fokus pada: 

1) Pendekatan mulai dari sindikat, hierarki, modus operandi, network keuangan 

dan metodologi yang digunakan oleh jaringan penyelundupan dan perdagang

an orang. 

2) Tanggapan operasional untuk tren masa depan termasuk mengidentifikasi 

faktor pendorong dan penarik yang dapat mempengaruhi wi layah tersebut. 

3) Kesempatan untuk meningkatkan kegiatan koordinasi dalam memerangi 

penyelundupan manusia dan perdagangan orang namun tetap memperhati

kan batas kedaulatan masing-masing negara dan undang-undang setempat. 

4) Berbagi pengalaman praktis dan efektif, tips, alat, dan informasi dalam mening

katkan kapasitas (capasity building) dan peningkatan kesadaran. 

5) Mengetahui ca ra-cara penanganan dalam forum regional untuk memastikan 

adanya hasil yang sa ling melengkapi atau ada inisiatif lain, dan 

6) Mekan isme yang mendukung pertukaran informasi regional. 

e. Pertemuan Penguatan Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Peraturan Presi

den Nomor 69 Tahun 2008, Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan 

Penegakan Hukum, 29 Juni 2015 

Dalam Penegakan Hukum, perkembangan kejahatan perdagangan orang terma

suk dalam kejahatan yang terorganisir yaitu suatu kejahatan yang dilakukan dalam 

suatu jaringan yang teroganisir dan dilakukan dengan cara canggih karena penga

ruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi sehingga batas negara hampir 

tidak dikenallagi. 

Modus operandi TIPO semakin berkembang dengan memanfaatkan kelemahan -



LAPORAN SEMESTER Tahun 2015 1 55 

kelemahan dari aspek pengawasan kementrian/lembaga terkait termasuk penegak 

hukum. 

Disisi lain diperlukan profesionalisme dari penegak hukum serta melakukan 

penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dengan seluruh lapisan 

masyarakat. 

Tahun Jumlah Kasus Penyelesaian 

2 

3 

4 

2012 

2013 

2014 

Mei 2015 

Total 

Data jumlah kasus TPPO 

Kendala/hambatan 

110 

364 

312 

75 

861 

28 

159 

190 

53 

430 

Anggaran baru dapat digunakan pada bulan februari 2015 dan masih melalui satu 

pintu di bagian keuangan, sehingga jumlah yang dapat digunakan terbatas. Selain 

itu belum ada deputi definitif sehingga kegiatan strategis sesuai tupoksi belum 

dapat dilaksanakan karen a menunggu struktur organisasi yang baru. 

Rencana tindak lanjut 

Kegiatan rakor dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia dan dananya terbatas, 

sehingga kegiatan kebanyakan untuk menghadiri undangan dari KIL. 

f. Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Hasil/capaian 

a. Rapat Lanjutan Penyusunan Matriks RAN -PTPPO, 25 Februari 2015 

Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyusunan matrik sekretariat Gugus Tugas PPTPPO. 

Tujuannya adalah mendukung Kegiatan Ketua dan Ketua Harian melaksanakan Rencana 

Aksi Nasion a I Gugus Tug as TPPO. 

Target/output 

1) Terlaksana dan terkoordinasikannya pelaksanaan rencana aksi nasional masing-

masing sub gugus tugas. 

2) Terbangunnya sistem dan terlaksananya pendataan nasional TPPO. 

3) Tersusunnya laporan tahunan pelaksanaan rencana aksi nasional gugus tugas TPPO. 

4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi terpadu. 

5) Terbentuknya gugus tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di seluruh provinsi 

dan kabupaten/kota. 

6) Teralokasikannya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan rencana aksi nasional 

pada masing-masing K/L. 
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Masalah/hambatan 

1) Belum optimalnya pelaksanaan rencana aksi nasional tahun 2009-2014. 

2) Belum optimalnya koordinasi antar K/L dan sub gugus tugas Pencegahan dan 

Penanganan TPPO. 

3) Belum terbangunnya sistem pendataan terkaitTPPO secara nasiona l. 

4) Tidak adanya data TPPO terintegrasi secara nasional. 

5) Belum optimalnya sub gugus tugas dan anggota gugus tugas Pencegahan dan 

Penanganan TPPO dalam memberikan laporan. 

6) Belum semua provinsi dan kabupaten/kota membentuk gugus tugas sesuai amanat 

Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008. 

7) Belum optimalnya gugus tugas yang sudah terbentuk di tingkat pusat , provinsi, dan 

kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

8) Belum teralokasikannya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan rencana aks i 

gugus tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di t ingkat pusat dan provinsi. 

Hambatan 

Anggaran baru dapat d igunakan pada bulan februari 2015 dan masih melalui satu pintu 

di bag ian keuangan, sehingga jumlah yang dapat digunakan terbatas. 5elain itu belum 

ada deputi definitif sehingga kegiatan st rategis sesuai tupoksi belum dapat dilaksanakan 

karena menunggu struktur organisasi yang baru. 

g. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Hasil/capaian 

a. Pembahasan Draft MoU on Combating Trafficking in Persons and Protection of Victims of 

Trafficking RI-Persatuan Emirat Arab, 7 Maret 2015 

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) mengajak kerjasama dalam penanganan traf

ficking in person dan mengirimkan draft MoU. Pemerintah Indonesia kemudian me

ngirimkan 2 (dua) counter draft tentang kerjasama penanganan kasus trafficking dan 

perlindungan korban. Namun demikian pemerintah UEA belum merespon. 

Pemerintah UEA kemudian mengundang Indonesia untuk melakukan pertemuan 

membahas draft MoU in combating trafficking in person. Diharapkan pertemuan 

dapat dilakukan pada bulan April atau Mei 2015 

Pertemuan diharapkan dapat dilakukan di Jakarta. 

Forum pertemuan memutuskan untuk pembahasan awal dilakukan di Abu Dhabi 

pad a bulan April 201 5. Pimpinan delegasi Rl adalah Ketua Harian Gugus Tugas Pusat. 

Naskah MoU disiapkan Kemenlu dengan masukan dari berbagai K/L anggota Gugus 

Tugas Pusat, naskah terlampir. 

Pertemuan lanjutan akan dilakukan di Jakarta sekitar bulan September 2015 apabila 

d iperlukan. 

b. Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, di 

Solo Jawa Tengah 30 Maret - 2 Apri l 2015 

Monev ini untuk mengident ifikasi permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak 
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di Kota Solo. Permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan perempuan dan anak di kota 

Solo adalah sebagai berikut: 1) Masih adanya kesulitan koordinasi penanganan kasus lintas 

SKPD dan lintas daerah; 2) Tim pelayanan terpadu memiliki SPP sendiri, sehingga mengham

bat percepatan pelayanan dan 3)Terbatasnya anggaran dalam penanganan kasus dan korban 

kekerasan serta 4) Terbatasnya jumlah tenaga pelayanan yang terlatih 

c. Pembukaan Integrated Basic Training on Victim Identification of Human Trafficking and 

Forensic for Consular Officers and Staf, di Yogyakarta 31 Mei 2015 

Pelatihan ldentifikasi korban perdagangan orang bertujuan untuk melatih peserta agar 

dapat melakukan identifikasi secara tepat terhadap kasus-kasus perdagangan orang 

yang melibatkan WNI di luar negeri sebagai korban. Peserta akan mendapatkan peng

ajaran mengenai indikator-indikator tindak pidana perdagangan orang, termasuk teknik 

wawancara dan identifikasi korban, sekaligus membahas tahapan dalam proses pe

nanganan korban sebelum dan selama proses hukum berjalan di luar negeri. 

Pelatihan dasar forensik bertujuan untuk melatih peserta agar memahami terminologi 

pemeriksaan forensik umum kepada WNI korban yang bermanfaat dalam penyampaian 

be rita kematian kepada keluarga serta dapat digunakan sebagai sa lah satu dasar penerbit

an Surat Keterangan Kematian dan proses penegakan hukum selanjutnya. 

d. Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, 

Tanjung Pi nang 10 Juni-12 Juni 2015 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 

persoalan anak ini dengan memberikan dukungan anggaran pembiayaan yang besar 

diantaranya adalah biaya pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, untuk menjamin ter

penuhinya hak-hak anak, pemerintah provinsi Kepulauan Riau telah mendirikan Rumah 

Singgah Engku Puteri, membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) 

dan membuat perda nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Anak sebagai generasi penerus serta insan-insan pembangunan bangsa dimasa depan. 

BanyaK seKall dltemuKan perlaKuan salah terhadap anaK dan sampa1 dengan tlmbulnya 

kekerasan terhadap anak, misalnya kita masih menemukan orang tua melakukan tindak

an kasar menghukum anak sebagai sanksi terhadap anak yang melakukan kesalahan, 

bahkan hukuman dan perlakuan kasar terhadap anak masih juga ditemukan di sekolah

sekolah yang dilakukan oleh guru, kita belum sepenuhnya bisa memahami bahwa se

sungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh anak adalah merupakan salah satu bentuk 

anak menemukan jati dirinya. 

Hambatan 

Anggaran baru dapat digunakan pada bulan februari 2015 dan masih melalui satu pintu 

di bagian keuangan, sehingga jumlah yang dapat digunakan terbatas. Selain itu belum 

ada deputi definitif sehingga kegiatan strategis sesuai tupoksi belum dapat dilaksanakan 

karena menunggu struktur organisasi yang baru. 
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8 Program Dukungan Kesekretariatan Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Maksud dan Tujuan Reviu Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan 

Kementerian; dan 

b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi lapor

an keuangan Kementerian serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai 

dengan SAP kepada Menko PMK, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. 

Hasil/capaian 

Sasaran reviu adalah agar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAl, Laporan 

Keuangan disajikan sesuai dengan SAP, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas. Keluaran kegiatan reviu 

adalah Pernyataan Telah Direviu dan Laporan Hasil Reviu. 

Kendala/hambatan 

Reviu diharapkan mampu mendeteksi sedini mungkin kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

proses penyusunan laporan keuangan serta adanya kesadaran (awareness) pimpinan satker ter

hadap pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja keuangan, sehingga 

selama proses pelaksanaan reviu tidak ditemukan kendala yang berarti. 

Tindak Lanjut 

Reviu dititikberatkan pada unit akuntansi dan atau akun Laporan Keuangan yang berpotensi tinggi 

terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyelenggaraan penyajian 

Laporan Keuangan. Dalam Laporan Hasil Reviu diungkapkan hal-hal yang perlu mendapat per

hatian dan tindak lanjut. Sudah menjadi tugas lnspektorat untuk memantau t indak lanjut rekomen

dasi agar Laporan Keuangan Kemenko PMK tidak saja memperoleh opini terbaik tetapi juga laporan 

keuangan yang clean. 

Kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis dikawasan Asia Tenggara dan kondisi demografi 

yang variable sangat rawan terhadap perubahan sosial yang terjadi baik ditingkat global, region

al dan nasional. Perubahan sosial yang terjadi diberbagai belahan dunia akan menjadi ancaman 

apabi la tidak diantisipasi dengan benar dan akan mengganggu terhadap upaya pemerintah yang 

sedang melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kebudaya-
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an Indonesia. Perubahan paradigma ancaman keamanan yang selama ini terfokus kepada memper

tahankan keutuhan wilayah dan keadaulatan negara berubah menjadi ancaman terhadap aspek 

kehidupan ideologi, politik ekonomi dan sosial budaya. 

Stabilitas nasional, khususnya politik dan keamanan sangat diperlukan bagi pelaksanaan pem

bangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan man usia dan kebudayaan termasuk tingkat 

kecerdasan dan kedewasaan politik warga negara. Tanpa tingkat kecerdasan dan kedewasaan poli

tik yang memadai, partisipasi rakyat sebagai prasyarat terselenggaranya sistem pemerintahan yang 

demokratis akan sulit mencapai hasil yang dihartapkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa stabilitas 

politik dan kemanan adalah merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan sistem demokrasi. 

Situasi politik didalam negeri pada tahun 2015 ini didominasi oleh isu resuffle Menteri kabinet yang 

berhubungan dengan permasalahan ekonomi yang sedang menimpa bangsa Indonesia, pereko

nomian nasional yang terus merosot. Indonesia malah makin terperosok kedalam permainan pasar 

bebas, korbannya dengan ditandai nilai rupiah anjlog terus.Semakin kalut kondisi ekonomi nasi

anal tidak lepas dari nilai tukar rupiah yang semakin merosot, tercatat, sejak awal tahun 2015, nilai 

tukar Rupiah terus bergerak melemah ke level Rp. 12.900 per USD. Bahkan, pernah mencatat kelevel 

terendahnya yakni Rp. 14.000 per US. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kepada pelaksanaan 

pembangunan manusia dan kebudayaan, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan. 

Untuk menjaga keberlangsungannya pembangunan manusia dan kebudayaan agar dapat berja

lan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan tidak terganggu oleh perubahan situasi pol

hukam dan HAM yang terjadi setiap saat, maka perlu setiap saat diadakan telahaan dan kajian 

terhadap situasi yang terus berkembang. 

Hasil/capaian 

Realisasi Fisik 

Kegiatan SA I untuk telaahan sampai dengan akhir bulan Juni 2015 belum dapat dilaksanakan 

karena karena masih menunggu pengukuhan SK Staf Ahli, sehingga anggaran untuk telaahan 

belum dapat digunakan. Namun kegiatan SA I untuk mendukung kebijakan Menko, Sesmenko dan 

Kedeputian telah dilakukan. 

Ada pun realisasi fisik dari kegiatan ini: 

Rapat Persiapan telaahan setiap hari Senin awal bulan, di Kemenko PMK, Jakarta, membahas 

persia pan telaahan, menghasilkan masukan dari peserta rapat untuk kerangka konsep, jadwal 

kegiatan, kesiapan dana, dan kesiapan mitra kerja 

Rapat Persiapan Forkomsam di Bandung setiap hari Sen in awal bulan, di Kemenko PMK, Jakarta. 

Kunjungan kerja ke Solo tanggal 4-5 Maret 2015 dalam rangka mendukung kebijakan Menko, 

Sesmenko dan Kedeputian. 

Kunjungan kerja ke Solo tanggal 30 Maret - 2 April 2015 dalam rangka mendukung kebijakan 

Menko, Sesmenko dan Kedeputian. 
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Kunjungan kerja ke Solo tanggal25- 27 Mei 2015 dalam rangka mendukung kebijakan Menko, 

Sesmenko dan Kedeputian. 

Kunjungan kerja ke Banten tanggal 11-13 Juni 2015 dalam rangka mendukung kebijakan 

Menko, Sesmenko dan Kedeputian. 

Kunjungan kerja ke Bandung tanggal 16-18 Juni 2015dalam rangka mendukung kebijakan 

Menko, Sesmenko dan Kedeputian. 

Kunjungan kerja ke Semarang tanggal 23-26 Juni 2015dalam rangka mendukung kebijakan 

Menko, Sesmenko dan Kedeputian. 

Telaahan ini akan mencoba melihat perkembangan budaya gotong royong di Indonesia. Gotong 

Royong. dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan 

secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan cepat, 

efektif dan efisien (Pedum Revolusi Mental, 2015). 

Hasil/capaian 

Realisasi Fisik 

Rapat Persiapan telaahan setiap hari Senin awal bulan, di Kemenko PMK, Jakarta, membahas 

persiapan telaahan, menghasilkan masukan dari peserta rapat untuk kerangka konsep, jadwal 

kegiatan, kesiapan dana, dan kesiapan mitra kerja 

Rapat Persia pan Forkomsam di Bandung setiap hari Sen in awal bulan, di Kemenko PMK, Jakarta. 

Perjalanan Dinas ke Solo, tanggal 30 Maret -2 April 2015 dan tanggal 25- 27 Mei 2015 dalam 

rangka telaahan kegiatan SA II dan dalam rangka menunjang kegiatan Menko PMK. 

Perjalanan Dinas ke Semarang, tanggal 25 - 27 Junil 2015 dalam rangka telaahan kegiatan 

SA II dan dalam rangka menunjang kegiatan Menko PMK. 

Di Indonesia, ekonomi kreatif cukup berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Hanya, 

ia belum banyak tersentuh oleh campur tangan pemerintah. lni karena pemerintah belum men

jadikannya sebagai sumber pendapatan negara yang penting.Pemerintah masih fokus pada sektor 

manufaktur, fiskal, dan agrobisnis. 

Hasil/ capaian 

Realisasi Fisik 

Rapat Persiapan Kegiatan telaahan SA setiap hari Senin awal bulan. 

Perjalanan dinas dalam rangka gerakan minum jamu di Sukoharjo, Prov Jateng untuk menun

jang kebijakan Menko PMK. 

Perjalanan Dinas ke Solo, Prov Jateng tanggal 30 Maret -2 April 2015 dan tanggal 25- 27 Mei 

2015 dalam rangka kegiatan menunjang kebijakan Menko PMK. 

Perjalanan Dinas ke Bandung, Prov Jabar dalam rangka kegiatan menunjang kebijakan Menko 

PMK. 
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Perjalanan dinas dalam rangka rapat persiapan Sail Tomini 2015 untuk kegiatan Bhakesra di 

Palu, Prov Sulteng dalam rangka kegiatan menunjang kebijakan Menko PMK. 

Perjalanan Dinas ke Palembang, Prov Sumsel dalam rangka kegiatan menunjang kebijakan 

Menko PMK. 

Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) akan menjadi acuan dalam perundingan negara

negara dunia untuk melanjutkan pembangunan pasca Millenium Development Goals (MDGs) yang 

sudah mencapai tahap akhir di tahun 2015. 

SDGs ini tidak terpisah dari pencapaian MDGs, SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari 

MDGs. SDGs gantikan MDGs sebagai acuan perundingan pembangunan. 

Hasil!capaian 

Realisasi Fisik 

a. Perjalanan Dinas ke Provinsi Jabar (Bandung) pada tanggal16 - 18 Maret 2015 dalam rangka 

Mendukung kebijakan Menko, Sesmenko. 

b. Perjalanan Dinas ke Provinsi Lampung pada tanggal 1 - 3 April 2015 dalam rangka Mendu

kung kebijakan Menko, Sesmenko. 

c. Perjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal17 -18 April2015 dalam rangka Mendu

kung kebijakan Menko, Sesmenko. 

d. Perjalanan Dinas Provinsi Banten (Serang) pada tanggal21 -22 April2015 dalam rangka Men

dukung kebijakan Menko, Sesmenko. 

e. Perjalanan Dinas Provinsi Lampung pada tanggal9- 10 Juni 2015 dalam rangka Mendukung 

kebijakan Menko, Sesmenko. 

f. Perjalanan Dinas Provinsi Banten (Serang) pada tangga19 -1 0 Juli 2015 dalam rangka Mendu

kung kebijakan Menko, Sesmenko. 

g. Perjalanan Dinas Provinsi Banten (Serang) pada tanggal 10 - 12 Agustus 2015 dalam rangka 

Mendukung kebijakan Menko, Sesmenko. 

Pada Bag ian Data dan Sistem lnformasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada Semester I adalah: 

1) Kegiatan Pengelolaan Data dan lnformasi: 

Telah dilakukan scanning hasil-hasil rapat (risalah) Seskab, Sekneg dan dikelola dalam 

aplikasi Document Management Sytem (DMS). 

Telah dilakukan pertemuan dalam rangka membahas Pemanfaatan Dokumen Manaje

men Sistem (DMS) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2015 bertempat di Ruang 

Rapat Lantai II Kemenko PMK. 

2) Bagian Persidangan dan Rapat selama periode Semester I tahun 2015 telah menyiapkan 11 

(sebelas) bahan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko PMK yang dilak

sanakan pada Bulan Januari hingga Juni 2015. Ada pun rincian penyiapan bahan pada pelaksa

naan Rakor Menteri tersebut pada Semester I dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Plmpinan Dokumen 
No. Tanggal Judul Rakornngkat Menterl Notulendan Rapat Transkrip -...._ 
JANUARI 

13 Januari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Menko Ada 
Pemulangan dan Pemberdayaan WNI PMK 
Overstayers (WNIO) atau 
Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) 

2 20 Januari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Menko Ada 
Paripurna Bidang Pembangunan Manusia PMK 
dan Kebudayaan 

3 21 Januari RakorTingkat Menteri tentang Persia pan Menko Ada 
Penyelenggaraan Sail Tomini 2015 PMK 
dan Sail Karimata 2016 

FEBRUARI 

TIDAK ADA RAKOR 

MARET 

TIDAK ADA RAKOR 

APRIL 

7 April Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Menko Ada 

Koordinasi dan Sinkronisasi Program PMK 

Kementerian/Lembaga Berbasis Desa, 

Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan 

Pengalihan PNPM Mandiri Perdesaan 

2 7 April Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Menko Ada 

Penyiapan Peluncuran dan Penyaluran PMK 

Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera (PSKS) 

3 7 April RakorTingkat Menteri tentang Persiapan Menko Ada 

Penyelenggaraan SEA Games2015 dan PMK 

Asian GamesXVIII Tahun 2018 

4 7 April RakorTingkat Menteri tentang Persiapan Menko Ada 

Penyelenggaraan The 6th PMK 

TAFISA World Sports for All Games 2016 



No. 

5 

MEl 

JUNI 
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Plmpinan Dokumen 
Tanggal Judul Rakornngkat Menteri Notulendan Rapat Transkrip 

20 April Rakor Tingkat Menteri tentang Menko Ada 

Penyiapan Peluncuran dan Penyaluran PMK 

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 

TIDAK ADA RAKOR 

16Juni RakorTingkat Menteri tentang Menko Ada 

Persia pan Penyelenggaraan Sail Tomini PMK 

dan Festival Boalemo 2015 

Pada Semester I 2015, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Bag ian Humas dan Dokumentasi adalah: 

1. Sosialisasi Kebijakan Bidang Kesra 

Kegiatan sosialiasi yang telah dilakukan Bagian Humas dan Dokumentasi selama Semester I antara lain 

adalah konferensi pers dan peliputan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Man usia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam kota yang melibatkan media sebanyak 22 kali dengan rincian : 

No. ACARA LOKASI 

JANUARI 

13 Rakor dana fungsi pendidikan ke daerah Kemenko Perekonomian 

2 14 Rakor Program Penyaluran Raskin Kemenko Perekonomian 

3 15 Rakor Pembiayaan BPJS Kesehatan Kemenko Perekonomian 

4 16 Minum Jamu Bersama Kemenperin 

5 23 Minum Jamu Bersama Kemenkes 

6 27 Peresmian Galeri MURI Kelapa Gading 

FEBRUARI 

7 3 Konsultasi 4 Menko dengan DPR Gedung DPR 

8 4 Keynote speech di Kemenlu Kemenlu 

9 6 Minum Jamu Bersama Kemenpora 

10 9 Tinjau Banjir Jakarta Sungai Ciliwung 

11 10 Rapat kerja dengan Banggar DPR Gedung DPR 

12 11 Semiloka Raskin Kemenko PMK 

13 17 Pengembangan Kapabilitas lndustri Nasional Kemenko Perekonomian 

14 18 Sidang DPD Rl Gedung DPR 

15 23 Kuliah Umum di DPP IMM Gedung DPP IMM 

16 23 Perayaan lmlekTahun 2566 JCC 
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ACARA LOKASI 

MARET 

17 8 Hari Perempuan International TIM 

18 11 Keynote Speech pad a Raker LIPI LIP I 

19 12 Peringatan Gerakan Kewirausahaan Nasional 2015 JCC 

20 26 Serahkan SPTTahunan Pajak Kemenko PMK 
---

21 30 Rakernas BKKBN BKKBN 

22 30 Deklarasi Korps Alumni KNPI Hotel Sultan 

APRIL 

23 7 Peluncuran Gerakan Desa Kemenko PMK 
---

24 7 Rakor Persia pan The 6th TAFISA World Kemenko PMK 

Sports for All 2016, Sea Games 2015, 

dan Asian Games 2018 

25 14 Rakornas Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan Hotel Red Top 

26 20 HUTTMII ke-40 TMII 

27 21 Gerakan Perempuan Anti Korupsi KPK 

28 26 Jalan Sehat"Hentikan Kekerasan Pada Anak" Monas 

29 28 Sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 ttg Desa Hotel Red Top 

30 30 Diklat Revolusi Mental Kemenko PMK 

MEl 

31 5 Launching Sail Tomini dan Festival Boalemo Epicentrum, Kuningan 

32 9 Jalan Santai dengan TNI AU Hal im PK 

32 12 Launching SiMolek Kemenko PMK 

33 13 Penyerahan KIP, KIS, KKS Penjaringan 

34 13 Penyerahan KIP, KIS, KKS Kampung Melayu 
-- --

35 13 Ground breaking RS Ridwan Meuraksa TMII 
-----

36 27 Pertemuan dengan Wakil PM Tiongkok Kemenko PMK 

JUNI 

37 10 Rapat dengan Badan Anggaran DPR Rl 

38 15 Penyerahan LHP BPK BPKRI 
----

39 25 SKB Cuti Bersama dan Libur Nasion a I 2016 Kemenko PMK 

40 28 Buka Bersama Menko PMK Rumah Dinas Menko PMK 

3) Pada Semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2015, kegiatan Bagian Hukum dan Organisasi yang 

sudah terealisasi adalah: 

a. Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan yang 

telah disusun adalah: 
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1. Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang St ruktur Organisasi dan Tata Laksana Kementerian 

Koordinator b idang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan. 

2. Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nom or 2 Tahun 2015 tentang Logo Kementerian Koordinator bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang 

te lah disusun adalah: 

1. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nom or 1 Tahun 2015 tentang Tim Percepatan Pengalihan Program Nasional Pember

dayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Persia pan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

2. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Penguatan Pemerintahan Desa, Pem

berdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. 

3. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara International Confer

ence On Family Planning 2015. 

4. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Taman Mini lndah Sebagai Sarana Melestarikan dan 

Menggelorakan Semangat Bhinneka Tunggallka. 

5. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Peta Jalan Revolusi Mental Jangka 

Pendek, jangka Menengah dan Jangka Panjang. 

6. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nom or 6 Tahun 201 5 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementeri

an Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015. 

7. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kemen

terian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 

2015. 

8. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretari s Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sebagai Kuasa Pengguna Ang

garan Satuan Kerja Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

9. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Menko 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

10. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan 

Nom or 10 Tahun 2015 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pad a Satuan Kerja 

Menko Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015. 

11. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 



66 1 LAPORAN SEMESTER Tahun 2015 

Nom or 11 Tahun 2015 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja 

Menko Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015. 

12. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

13. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Deputi Bidang Koordinasi Kebudaya

an, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusai dan Kebudayaan 

Se-bagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Revolusi Mental. 

14. Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga 

Nasional XXII Tahun 2015. 

Kendala/hambatan 

Beberapa Permasalahan/ Kendala yang dihapai oleh Biro lnformasi dan Persidangan 

antara lain: 

Adanya perubahan Struktur Organisasi pada Bagian Data dan Sistem lnformasi 

dengan perubahan Organisasi dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko PMK 

Banyaknya perubahan yang di lakukan pada sistem dan jaringan dan disaat yang 

sama masalah user di gedung baru belum terselesaikan. 

Banyaknya jumlah gangguan jaringan secara masif pada gedung baru sehingga 

waktu penyelesaian cukup lama. 

Gangguan pada Monitoring Jaringan Internet (MRTG) DNET dan Router Core 

Kemenko PMK menyebabkan seluruh traffic log hi lang Januari-Maret. 

Dari sisi penyiapan bahan bagian persidangan dan rapat hanya bertanggung jawab 

melakukan penyiapan bahan, namun secara subtansi merupakan tanggung jawab 

sepenuhnya oleh kedeputian dan atau staf ahli menteri. Dalam prosesnya standart 

dan prosedur yang telah dituangkan dalam Permenko Kesra Nomor: 06/ PER/ MEN

KO/KESRA/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persidangan dan Rapat 

selama Semester I sudah berjalan dengan baik, namun faktor updating akan data 

dan informasi masih menjadi kendala utama, seperti yang disampaikan oleh Menko 

PMK pada Pidato Awal tahun bahwa data harus ter-update set iap waktu. lni meru

pakan tantangan pada Bagian Persidangan dan Rapat yang secara mandiri j uga 

harus turut berperan untuk melakukan update dan verifi kas i data dan informasi. 

Penyelenggaraan persidangan dan rapat pada prinsipnya pembatalan/ penundaan/ 

penyesuaian agenda rapat; Rapat Koord inasi Tingkat Menteri, Sidang Kab inet Pari

puma dan/ Rapat Terbatas dan rapat lainnya yang dibuka dan diikuti oleh Menko 

PMK bukan merupakan tanggung j awab Bagian Persidangan dan Rapat tetapi 

lebih diti t ikberatkan menyesuaikan agenda Presiden, Wakil Presiden, maupun 

Menko PMK. 

Hasil evaluasi Semester I pad a Persidangan dan Rapat, dimungkinkan untuk melaku

kan revis i kegiatan dalam rangka efektifitas kinerja dan pencapaian output organi-
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sasi dan dari sisi anggaran yang terserap 12,31 persen guna percepatan kinerja dan 

penyerapan anggaran perlu dilakukan: 

a. Evaluasi melalui rapat internal secara berkala guna menyelesaikan hambatan 

yang terjadi; 

b. Rencana kinerja dan penyerapan yang telah disusun dilaksanakan dengan 

tepat waktu; 

c. Kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran terutama pada bulan 

November dan Desember. 

> ' ' ._ 

Kurangnya koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan Kemenko PMK 

dan unit kerja lain pada lingkungan Kementerian/ Lembaga yang dikoor

dinasikan oleh Kemenko PMK; 

Kurangnya tenaga dan kualitas sdm; 

Kurangnya pendukung sarana dan prasarana lainnya. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di ling

kungan Hukum dan Ortala adalah kurangnya koordinasi dengan unit 

kerja lain di lingkungan Kemenko PMK dan unit kerja lain pad a lingkungan 

Kementerian/ Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, selain 

itu kendala juga terdapat pada kuantitas dan kualitas dari Sumber Daya 

Manusia pada Bag ian Hukum dan Ortala. 

a) Mengembangkan SDM yang profesional 

Hasil/capaian 

1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis. 

Pendidikan dan pelatihan teknis yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Kemenko PMK, 

pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh instansi/ lembaga di luar Kemenko PMK, 

yang dilaksanakan pada: 

17 - 18 Januari 2015 (Diklat Photography); 7- 10 April 2015 (Diklat Mikrotik); 13 April- 17 

Juni 2015 (Short Course On Social Protection); 15- 16 April 2015 (Seminar Audit Nasional); 

18- 21 Mei 2015 (Diklat Pengadaan Barang dan Jasa). 

2) Bantuan Beasiswa Program Gelar 52 di Dalam Negeri, telah dibayarkan bantuan beasiswa 

52 Dalam Negeri untuk 8 orang PNS Kemenko PMK. 

3) Seleksi Bantuan Beasiswa Program Gelar 52 di Dalam Negeri Telah dilaksanakan rapat 

persiapan pada tanggal19 Maret dan 12 Juni 2015. 

4) Pendidikan dan Pelatihan 5truktural. Telah dilaksanakan Diklat Pimpinan Ill dan IV. 

5) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan. Telah dilaksanakan Diklat Prajabatan Golongan II 

sebanyak 12 orang. 

b) Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang representatif, yang meliputi: 

Retribusi, Listrik, Telepon, Gas dan Air 

5ewa jaringan internet. 

Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi. 
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Pemeliharaan gedung kanto r 

Perbaikan Pera latan Kantor 

Penyelenggaraan Building Management 

Pemeliharaan halaman/ taman kantor 

Operasional Perkantoran dan Pimpinanan. 

Pertemuan/Jamuan/ Delegasi/ Misi!Tamu. 

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/ Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja/ Konsultasi. 

Menyediakan Fasilitas Kebutuhan Kerja. 

Perawatan Kendaraan Bermotor Rod a 4/6/ 10. 

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2. 

Pengurusan STNK 

Sewa Gedung Penyimpanan. 

Pengelolaan Kegiatan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPB). 

Pengelolaan Kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). 

Pengelolaan BMN. 

Pengelolaan Admin LPSE. 

Pengelolaan Jaringan 

Pembinaan & Penatausahaan Perlengkapan yang meliputi kegiatan: Evaluasi dan inven

tarisasi masa/ah da/am rangka pengelo/aan perlengkapan, Penyusunan usulan kebutuhan 

perlengkapan kantor dan Pencatatan perlengkapan kantor 

Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara. 

Kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara. 

Pemindahan Jaringan Listrik. 

Rehabilitasi Gedung Utama. 

c) Mewujudkan pelayanan pimpinan yang tanggap, cepat dan tepat 

Hasil/capaian 

Pertemuan evaluasi peningkatan pelayanan ketatausahaan dan keprotokolan 

Penyelenggaraan protokoler acara pimpinan 

Rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja Menko 

Rapat koordinasi kunjungan kerja pimpinan di daerah 

Final isasi pedoman juknis/juklak administrasi perjalanan luar negeri 

Pedoman juknis/ juklak administrasi perjalanan dinas luar negeri adalah pembuatan buku 

pedoman untuk dapat mempermudah pegawai Kemenko PMK dalam proses administrasi 

perjalanan dinas luar negeri. Tahapan yang dilakukan untuk melengkapi administrasi per

jalanan dinas luar negeri diantaranya mencakup : 

1. Surat undangan dari penyelenggara 

2. SuratTugas yang ditanda tangani kepala biro umum 

3. Surat ijin dari kementerian sekretaris negara sebagai acuan untuk dapat dikeluar

kannya ijin perjalanan ke negara tujuan. 

4. Pembuatan paspor dan visa ke negara tujuan. 
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5. Menyiapkan dokumen perjalanan berupa Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan 

kwitansi perjalanan sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Keuangan. 

6. Melampirkan tiket ke negara tujuan. 

Penyusunan pedoman juklak keprotokolan 

Sosialisasi keprotokolan 

d) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan 

Hasil/capaian 

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited), laporan keuangan tahunan ini merupakan 

laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2014; telah disampaikan tepat waktu ke

pada Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Februari 2015 dimana Laporan Keuangan 

Unaudited disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir di bulan Februari 

setelah tahun anggaran berakhir. 

Laporan Keuangan Tahunan (Audited), laporan keuangan tahunan ini merupakan lapor

an keuangan untuk Tahun Anggaran 2014 yang sudah selesai Diaudit oleh BPK Rl; telah 

disampaikan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 30 April 2015. Dimana Lapor

an Keuangan Audited disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir di bulan 

Mei setelah tahun anggaran berakhir. 

Laporan Keuangan Triwulan ITA 2015, laporan keuangan ini merupakan laporan keuang

an untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015; telah disampaikan 

kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Mei 2015. 

Sosialisasi dan praktek pengisian e-filing pada tanggal 9 Maret 2015. 

Sosialisasi Pajak bgi bendahara di lingkungan Kemenko PMK pada tanggal 8 April 

2015. 

A. Pelaksanaan Program In House Training Pembinaan Jiwa Korsa 

Kegiatan in house training pembinaan jiwa korsa dirangkaikan dengan Program indoor dan 

outdoor. Program Indoor terd iri atas: pembelajaran Neoru Linguistic Programming (teknik modi

fikasi perilaku atau psikologi kinerja kuasi spiritual (meniru prilaku orang-orang beprestasi), 

Leadership, Dasar dan Manfaat Etka Berorganisas i dan Berkinerja, Komunikasi Efektif dan Body 

Language. Program outdoor/outbound manfaatnya: membangun motivasi kerja, meningkat

kan semangat berkerja sama ditempat kerja, memahami arti pentingnya membangun kerja 

sam a yang baik dalam rangka pencapaian tujuan, memahami berbagai prinsip team work yang 

baik, sportivitas dan etos kerja serta memahami hal-hal yang patut dihindari atau dilakukan 

dalam tugas kedinasan. 

Hasil/capaian 

1. Beretika dalam berorganisasi: Bersikap, berpri laku sesuai ketentuan Organisasi (menekan

kan perlunya seperangkat nilai yang wajib dilaksanakan pegawai). 

2. Beretika dalam menjalankan tugas kedinasan: menunjukan kesediaan, kesanggupan 
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pegawai, secara sadar untuk mentaati ketentuan/ norma yang berlaku pada masing

masing institusi. 

3. Beretika dalam berkomunikasi (dengan pimpinan/ rekan sekerja). 

4. Mengamalkan sikap dan perilaku sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. 

5. Pegawai yang baik mentaati tata tertib instansi, professional, mendapatkan kepercaya

an public atau masyarakat, dipercaya, handalkan, memiliki keahlian yang dibutuhkan 

masyarakat, berkomitmen moral/etis serta bertanggung jawab penuh atas tugas yang 

diembannya. 

6. Mematuhi SOP yang diterapkan instansi. 

7. Besikap netral dan professional dalam melaksanakan tugas. 

8. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati dan t idak 

diskriminasi. 

9. Kreatif menyampaikan ide dan gagasan. 

B. Program Pembinaan Rohani Dalam Rangka peningkatan I man dan Taqwa. 

Program Pembinaan Rohani Islam (Emotional Spiritual Quotient), adalah segala upaya/tindakan 

yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan kondisi atas keadaan/jiwa seseorang. Pem

binan Rohani merupakan gabungan antara Fisik (IQ), Emosi (EQ) dan Spiritual (SQ). yang akan 

menghasi lkan sebuah totalitas dimana hidup dan bekerja bukan sekedar didorong oleh moti

vasi yang bersifat fisik maupun emosi, namun harus disertai dengan spiritual. Dengan demiki

an Permbinaan Rohani mempunyai peran yang cukup besar bagi pegawai dan berimbas pada 

peningkatan pola fikir, pola kerja, pola berperilaku, yang akan berdampak positif pada peker

jaan yang dihasilkan. 

Hasil/capaian 

Melalui Pembinaan Rohani ini, kita dapat lebih memahami bahwa AI-Quran mengan

dung ni lai-nilai yang berhubungan dengan keimanan, syariah, akhlak serta peraturan 

yang mengatur perilaku dan tata cara hidup man usia, baik sebagai mahluk individu mau

pun sosial. 

Melalui Pembinaan Rohani dapat dipahami pula bahwa sumber ilmu pengetahuan 

sebagai pelajaran, nasehat, teladan serta pesan moral yang luhur dan agung, dapat 

menginngatkan kita, agar menjadi umat terbaik yang mampu memberikan kedamaian 

dan kemanfaatan untuk orang lain serta mampu mengarahkan kita, agar hidup memi

liki seimbang antara dunia dan akhirat, antara hari ini dan hari esok, dan antara perkara 

primer dan sekunder. 

Pembinaan Rohani dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam mewujudkan kes

ejahteraan rakyat. Demikian pula dengan AI-Qur'an, jika dibaca, tulisannya memiliki isi 

yang bermakna, jika dipahami, d ihayati dan diaktualisasikan dapat membawa manfaat 

bagi kehidupan didunia dan diakhirat am in. 

Program pembinaan rohani dapat dijadikan sebagai momentum dan media yang tepat 

guna mewujudkan ta li silaturahmi antara sesama umat manusia demi membina keruku

nan hidup, menumbuhkan soliditas serta membangun ketentraman dan kedamaian an

tar umat beragama. 
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Kendala/ hambatan 

Dalam menentukan tanggal dan waktu penyelenggaraan program, terkadang su lit, karena 

terikat oleh jadwal kegiatan masing-masing unit kerja/ masing-masing institusi. 

> . ! 0 ' > ' ' ' . ' ' > c ' ; '' ' ; . ' ' . • ' ': ' . : '> ·.' ' ' ' ' ·' 

a. Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan 

Target Bag ian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan 

II Capaian 

Unit DIP A Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan Ill (%) Triwulan IV(%) 

Keuangan II KineJja Keuangan II Klnerja Keuanga~ r Klnerja Keuangan 1 [ Klnerja 

Akun- Rp. 1.599.659.000 (10) 2Dok 
25 

(30) 3 Dok 
(40) 

(60) 2 Dok 
(75) 

(100) 2 Dok 
(100) tabil itas 

Kinerja 
dan Pe-
laporan 

Akun
tabilitas 
Kinerja 
dan Pe
iaporan 

Capaian Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan 

Kinerja Keuangan 

Rp. 1.599.659.000 Rp. 78.644.600 2 Dok Rp. 225.872.400 3 Dok 
(9,61) (25) (35) (40) 

CAPAIAN KEUANGAN 

Triwulan I 

Rea liasi serapan anggaran pada bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan periode sampai 

dengan Maret 2015 dapat dij elaskan sebagai berikut: 

1. Subbagian Akuntabilitas 

Sera pan sebesar Rp. 55.041.500 (5, 12%) digunakan untuk penyusunan LA KIP Kementeri

an Kesra Tahun 2014. 

2. Subbagian Pelaporan 

Sera pan sebesar Rp. 23.603.100 (4.49%) digunakan untuk penyusunan Laporan Tahunan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2014. 

Triwulan II 

Realias i serapan anggaran pada bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan periode sampai 

dengan Juni 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Subbagian Akuntabilitas 

Serapan sebesar Rp. 148.814.300 (15%) digunakan untuk penyusunan LAKIP Setmenko, 

dan LAKIP Biro Perencanaan dan KLN tahun 2014. 

2. Subbagian Pelaporan 

Sera pan sebesar Rp. 77.058.100 (20%) digunakan untuk penyusunan Laporan Triwulan I 

Kementerian Koord inator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2014. 

CAPAIAN KINERJA 

Triwulan I 

Capaian Kinerja pada Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan periode sampai dengan 

Maret 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Subbagian Akuntabilitas Kinerja 

Pad a Triwulan I, ditetapkan target 1 dokumen, yakni Buku LA KIP Kementerian Tahun 2014. 

Target tersebut telah tercapai di Triwulan I. 

2. Subbagian Pelaporan 

Pada Triwulan I, ditetapkan target 1 dokumen, yakni Buku Laporan Tahunan 2014. Target 

tersebut tidak tercapai tepat waktu dikarenakan beberapa kendala/ hambatan sebagai 

berikut: 

a. Data yang diberikan oleh Unit Kerja tidak tepat waktu dan secara substansi belum 

optimal. 

b. Keterbatas kualitas SDM. 

Triwulan II 

Capaian Kinerja pada Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan periode sampai dengan 

Juni 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Subbagian Akuntabilitas Kinerja 

Pada Triwulan II, ditetapkan target yakni 2 dokumen, yakni Buku LAKIP Setmenko dan 

LA KIP Biro Perencanaan dan KLN Tahun 2014. Target tersebut te lah tercapai di Triwulan II. 

2. Subbagian Pelaporan 

Pad a Triwulan II, ditetapkan target 1 dokumen, yakni Buku Laporan Triwulan I Tahun 2015. 

Target terse but telah tercapai di Triwulan II. 

a. Dokumen Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri 

Dokumen Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri merupakan Dokumen Kerjasama Luar Negeri 

yang telah disepakati oleh Kemenko Bidang PMK dengan mitra kerjasama seperti Pemerin

tah Negara lain, Organisasi lnternasional, maupun Lembaga/ Badan Kerjasama Asing (L/ BKA). D 

okumen yang merupakan dasar dari Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri didalamnya terdapat 

Prinsip-prinsip Kerjasama Luar Negeri berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

lnternasional, yaitu: 
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a. Persamaan kedudukan; 

c. Sal ing Menguntungkan; dan 

d. Memperhatikan atau tidak bertentangan dengan hukum nas ional maupun hukum 

internasional yang berlaku. 

Hasil/capaian 

Tersusunnya Dokumen Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri Kemenko Bidang PMK diharapkan 

sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Bidang PMK dalam rangka mencapai tujuan nasional. 

Dokumen kerjasama yang telah disepakat i oleh Kemenko Bidang PMK dengan mitra, ya itu: 

"Joint Communique on the First Meeting oflndonesia-China High Level People-to-People 

Exchange Mechanism'; yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 201 5. Dokumen ini merupa

kan Pernyataan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat 

Tiongkok dalam Mekanisme People-to-People Exchange di bidang Pendid ikan, llmu Pengeta

huan dan Teknologi, Kebudayaan, Wisata, Kesehatan, Media, serta Pemuda & Olah Raga. 

b. Dokumen Peningkatan Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri 

Dokumen Peningkatan Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri merupakan dokumen yang di

susun dengan tujuan Kerjasama Luar Negeri Kemenko Bidang PMK dapat memberikan hasil 

yang nyata dalam pembangunan nasional. 

Hasil/capaian 

Dokumen Peningkatan Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri yang telah disepakati oleh Ke

menko Bidang PMK dengan mitra, yaitu:"Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Fried

rich-Ebert-Stiftung (FES) tentang Program Kerjasama Pembangunan" peri ode 201 5-201 8, yang 

ditandatangan i pada tanggal 31 Januari 201 5. Memorandum ini merupakan perpanjangan 

dari "Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 

Republik Indonesia dan Fried rich-Ebert-Stiftung (FES) tentang Program Kerjasama Pem

bangunan Berkelanjutan" periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2014, yang dit adatangani 

pada tanggal 5 Desember 201 2. 

Kendala/hambatan 

Penyusunan Dokumen Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri merupakan rangkaian prosedur 

yang berkait an dengan unit kerja lingkup Kemenko Bidang PMK dan K/L t erkait, para mitra 

kerj a serta stakeholder lainnya. Penyusunan Dokumen ini disesuaikan dengan Prosedur Tetap 

Administrasi KLN, sehingga dalam prosesnya tidak d itemukan kendala yang berarti. 

Tindak Lanjut 

Dokumen Peningkatan Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri merupakan dokumen yang di

susun dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri. Sudah men

jadi tugas dari Bagian Kerj asama Luar Negeri untuk memantau penyusunan Dokumen Pening

katan Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri. 
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c. Capaian Bagian Sinkronisasi Kegiatan Strategis dan Pemantauan Pencapaian Kinerja 

DIPA 
KOMPONEN (Rp} 

- Koordinasi Masalah Ketahanan 1 .500.000.000 212.500.000 3.030.000 1,42% 

Pang an 

Koordinasi Percepatan 1.1 26.800.000 212.500.000 0 0,00% 

Pencapaian SDGs 

Koordinasi Pembangunan 1 .484.200.000 1 .484.200.000 12.590.000 0,84% 

Man usia Indonesia 

Koordinasi Kerjasama Bidang 1 .000.000.000 1 .200.000.000 142.786.054 11.89% 

Kesra Lingkup Asean 

- Koordinasi Percepatan 2.000.000.000 2.000.000.000 17.013.050 0.85% 

Reformasi Birokrasi 

- Koordinasi Gerbang Kampung 2.500.000.000 237.500.000 0 0.00% 

Koordinasi Pemantapan 2.500.000.000 1.81 4.150.000 0 0.00% 

Jatidiri Bangsa 

Koordinasi dan Sinkonisasi 3.500.000.000 5.689.150.000 838.751.795 14.7% 

Masalah Strategis 

Koordinasi Pelaksanaan 1.014.000.000 1 .262.500.000 0 14.7% 

Pengawasan lnpres No.7 
Tahun 2014 

Koordinasi evaluasi 1 .000000.000 1 .262.500.000 0 14.7% 

lnpres No. 7Tahun 2014 

TOTAL 17.625.000.000 15.375.000.000 1.014.170.899 6.59% 

CAPAIAN KEUANGAN DAN KINERJA: 

Pada Semester 1 2015, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Sinkronisasi 

Kegiatan Strategis dan Pemantauan Capaian adalah: 

1. Koordinasi Masalah Ketahanan Pangan 

Perja lanan dinas Jakarta - Sukoharjo (6-8 Februari 2015) dalam rangka monitoring dan 

evaluasi koordinasi masalah ketahanan pangan sebagai pertemuan awal penetapan 

Sukoharjo sebagai Kota Jamu. 

2. Koordinasi Pembangunan Manusia Indonesia 

Mengadakan pertemuan yang membahas pengembangan indeks Kesejahteraan Rak

yat (IKraR) sebagai instrumen pendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pem

bangunan di Indonesia. 

Ada 3 agenda yang dibahas dalam rapat ini, yaitu: 

(1) Pembahasan PKS penyusun IKraR; 

(2) Penghitungan IKraR Kabupaten/Kota se-lndonesia 

(3) Pi lot IKraR tingkat kecamatan dan desa. 
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3. Koordinasi Kerjasama Bidang Kesra Lingkup Asean 

Rapat sosialisasi hasil dan t indak lanjut HLTF for ASCC-WG, 4th ASCC-WG dan Special 

SOCA Meet ing di Penang Malaysia; 

Rapat Penyusunan Kertas Posisi Indonesia dalam HLTF-ASCC ke -2, SOCA ke18 di 

Melaka Malaysia; 

Menghadiri the 2nd High Level Task (HLTF-ASCC), the 18th Senior Officials Meeting 

for ASCC (SOCA) and the 13th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council; 

Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama Republ ik Indonesia dengan Republ ik Rakyat 

Tiongkok (RRT) di kantor Kemenko PMK pada 27 Oktober 2015. 

4. Koord inasi Percepatan Reformasi Birokrasi 

Rapat Pendahuluan Pembahaasan PMPRB 2015 Kementerian Koordinator Bidang PMK. 

Rapat Panel1 PMPRB online 2015 di lingkup Kementerian Koordinator Bidang PMK. 

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Strategis 

Pertemuan Pendahulan Penyusunan Jalan Revolusi Mental untuk Jangka Pendek, 

Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. 

Rapat Lanjutan Revolusi Mental Penyusunan Roadmap Revolusi Mental Jangka 

Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. 

Perja lanan Dinas ke Banda Aceh dalam rangka monitoring evaluasi dalam rangka 

koordinasi dan sinkronisasi kegiatan strategis bidang kesra sekaligus empowering 

kegiatan-kegiatan tersebut dengan memanfaatkan stakeholders yang ada. 

Perjalanan Dinas ke Sukoharjo dalam rangka monitoring evaluasi dalam rangka 

koordinasi dan sinkronisasi kegiatan strategis bidang kesra untuk mengikut i 

kunjungan kerja Menko PMK dalam meresmikan Kota Sukoharjo sebagai kota Jamu. 

6. Koordinasi Evaluasi IN PRES No.7 Tahun 201 4 

Kendala yang menghambat pencapaian target penyerapan anggaran dan kinerja adalah 

karena sebagian besar pengguna anggaran (yang juga merupakan pelaksana kegiatan) 

bukan dari Bagian SKPK. Sampai dengan habisnya periode semester I belum banyak 

pengajuan permintaan untuk pelaksanaan kegiatan karena berdasarkan pengalaman 

tahun-tahun sebelumnya, penyerapan terbesar terjadi pada triwu lan ke tiga dan ke 

em pat. 

Kendala/ hambatan 

Penyusunan Dokumen Kerjasama/Kesepakatan Luar Negeri merupakan rangkaian prosedur 

yang berkaitan dengan unit kerja lingkup Kemenko Bidang PMK dan K/L terkait, para mitra 

kerja serta stakeholder lainnya. Penyusunan Dokumen ini disesuaikan dengan Prosedur Tetap 

Admini strasi KLN, sehingga dalam prosesnya tidak ditemukan kendala yang berarti. 

Tindak Lanjut 

Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh Kemenko Bidang PMK berpedoman pada Doku

men Kerjasama/ Kesepakatan Luar Negeri. Dokumen ini memuat kepentingan dan hal-hal 

yang menjadi perhatian Kemenko Bidang PMK dalam rangka mengakomodasi dinamika 

internasional agar dapat sej alan dengan kepentingan nasional. Sudah menjadi tugas dari 

Bagian Kerjasama Luar Negeri untuk memantau t indak lanjut dari pelaksanaan Dokumen 

Kerjasama/ Kesepakatan Luar Negeri yang telah disusun bersama. 
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esuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan pada Bab I bahwa pelaporan kegiatan 

Semester I ini menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kegiatan yang telah dilak

sanakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pelaporan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat 

kepada para pemangku kepentingan yaitu para eselon I, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi 

serta penentuan kebijakan yang relevan. 

Realisasi dari Rencana Kerja Tahun anggaran 2015 yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015, 

ya itu pelaksanaan kegiatan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015, sesuai dengan laporan 

kegiatan yang telah dikirimkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala 

yang diantaranya belum seluruh unit kerja yang berada dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan belum 

ada keseragaman bentuk pelaporan dari masing-masing unit kerja dalam menyusun laporan yang di

kirimkan kepada penyusun laporan Semester I, dalam hal ini Bag ian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan 

pada Biro Perencanaan dan Kerjasama. 

Demikian Laporan Semester I Tahun 2015 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan dasar 

berpijak yang lebih kuat lagi bagi pembuatan laporan periodik selanjutnya sehingga dapat menjadi 

indikator Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk melanjut

kan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan strategis pada waktu mendatang, 

sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
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