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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan 

Triwulan Ill ini dapat tersusun sebagaimana mestinya. 

Laporan Triwulan Ill in i merupakan himpunan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja 

dilingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). 

Pada tahun 2015, Kemenko PMK mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp.295.836.298.ooo, dan 

setelah adanya APBN-P menjadi Rp.444.836.298.ooo, untuk pelaksanaan 2 (dua) program yaitu: 

a) Program Dukungan Manajemen dan Pe laksanaan Tugas Teknis Lainnya; 

b) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. 

Adapun realisasi selama Tiwulan Ill Kemenko PMK adalah sebagai berikut: 

a. Satker Kemenko PMK; Pagu revisi Rp. 425.252.298.ooo, rea lisasi sebesar Rp. 76.873.767.677, sisa anggaran 

Rp. 348.378.530-323. 

b. Satker DJSN, Pagu Rp. 19.584.ooo.ooo, realiasi sebesar Rp. 6.987-730.588, sisa anggaran Rp. 12.596.269-412. 

c. Jadi, Pagu total Rp. 444.836.298.000, serapan anggaran Kemenko PMK sebesar Rp. 83.861-498.265, sisa ang

garan Rp. 348.378.530.232. 

Semoga Laporan Kegiatan Triwulan Ill Tahun 2015 ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepen

tingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah pada umumnya dan isu-isu strategis terkait 

pembangunan manusia dan kebudayaan pada khususnya. Atas selesainya laporan Triwulan Ill ini, 

kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko 

PMK yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan laporan kegiatan 

Triwulan Ill ini. 

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

itu, kami harapkan sumbangan pemikiran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan laporan periodik 

mendatang. 

Sekretaris Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

SUGIHARTATMO 
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A. Latar Belakang 

Kesejahteraan rakyat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan 

kualitas sumber day a man usia di Indonesia. Kualitas hidup man usia ditentukan antara lain oleh pemenuh

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

bersih, pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup, rasa aman serta kesempatan 

masyarakat untuk berpartisipasi 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 martabat 

individu tetapi j ustru lebih mendasar lagi adalah dukungan sarana dan prasarana untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar. Lingkungan hidup yang semakin banyak mengalami kerusakan seperti buruknya kua

litas 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 masyarakat yang ada di daerah pedesaan, merupakan per

soalan 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 

kepentingan terkait di pusat dan di daerah. Fokus utama adalah keberhasilan bersama dalam pencapaian 

sasaran pembangunan. 

Maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut, disusunlah laporan Triwulan Ill 

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

dan capaian kinerja serta realisasi anggaran sembilan 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 Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara; 

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

Manusia dan Kebudayaan. 

5. Permenko PMK 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 capaian program serta kendala yang dihadapi 

terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan selama Triwulan Ill. Adapun tujuan 

penyusunan adalah sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang telah di laksanakan. 





BAB 
RENCANA 
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p ergantian kepemimpinan nasional mendorong perubahan pada struktur kabinet, yang saat 

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

Bidang Kesejahteraan Rakyat bertransformasi menjadi Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Man usia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diatur dalam Peraturan Presiden 

No.9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan. 

Tugas dan Fungsi 

Sesuai dengan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koor

dinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Man usia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 

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

yang terkait dengan isu di bidang pembangunan man usia dan kebudayaan; 

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

bangunan man usia dan kebudayaan; 

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

organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Man usia 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 

Man usia 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, ya itu 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. 
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2. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sin

kronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen

terian/ 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 pelaksana

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

kebudayaan. 

6. Perlindungan Perempuan dan Anak, ya itu 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 pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

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







BAB 
PELAKSANAAN 
KEGIATAN 
PADA TRIWULAN Ill 
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A Program Koordinasi PengembanganKebijakan Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

) 1. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana 

Kongres Sungai Indonesia dan Festival Sungai Serayu Banjarnegara 

Hasil/capaian 

Kongres Sungai Indonesia (KSI) di laksanakan di Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah tang

gal 26-30 Agustus 2015. Kongres Sungai Indonesia merupakan kongres sungai pertama 

yang dilaksanakan di Indonesia yang bertujuan mewujudkan ruang temu para pemangku 

kepentingan sungai dalam membahas, mengkonsolidasi pikiran konsep dasar, st rategi dan 

rencana aksi dalam rangka penyelematan, pengamanan dan pengelolaan sungai. Kongres 

ini d iselenggarakan dengan tema: "Membangun Sungai sebagai Simpul Peradaban". 

Festival Sungai Serayu dilaksanakan dengan melibatkan Kabupaten Cilacap, Banyumas, 

Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Agenda kegiatan perhelatan akbar Festival 

Serayu adalah Parade Budaya, ekspedisi sungai dan pesta Parak lwak serta kegiatan pen

dukung lainnya seperti Jambore Akik Nusantara dan lain-lain. Kegiatan ini dipusatkan di 

Stadion Kolopaking, Banjarnegara. Melalui kegiatan ini diharapkan ada sinergi dan kerja 

sama yang baik antar kabupaten dalam mempromosikan destinasi wisat anya. 

Menke PMK hadir dan membuka acara Kong res Sungai Indonesia (KSI) dan Festival Sungai 

Serayu pada tanggal 26 Agustur 2015. Pada kesempatan tersebut Menke PMK berharap 

lahirnya rekomendasi perwujudan gerakan kedau latan air, sungai dan perairan sebagai 

upaya kita dalam membangun sungai sebagai pusat peradaban kehidupan masyarakat 

Indonesia. 

Penyerahan Hunian Tetap (Huntap) Korban Bencana Longsor Banjarnegara 

Hasil/capaian 

Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun oleh BRI di Desa Pandansari sebanyak 22 unit, 

secara resmi diserahkan oleh Menke PMK pada tanggal 26 Agustus 2015 di lokasi pem

bangunan huntap. 

Huntap diperuntukan kepada 22 Kepala Keluarga korban bencana Longsor Banjarnegara. 

Biaya pembangunan Huntap yaitu sebesar Rp 97 juta/ unit dan dibangun diatas t anah 

seluas 100m2 . 

Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Kebijakan Penanganan Bencana Gempa Bumi 

Sorong 

Bencana Gempa Bumi 6,8 Skala Richter terjadi pada tanggal 24 September 2015 pukul 22.53 

WIB di Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Raja. 

Korban, Kerusakan dan Kerugian 

a. Korban 

Meninggal Dunia 

Luka-luka 

Mengungsi 

Nihil 

Nihil 

Luka berat 

Luka Sedang 

2 Orang 

3 Orang 

Luka Ringan 40 Orang 
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b. Kerusakan dan Kerugian 

Kerusakan 

Peru mahan 

Fasilitas Umum 

Perkantoran 

Jalan dan Jembatan 

1.240 Unit Rusak Ringan, 238 Unit Rusak Sedang 

dan 869 Unit Rusak Berat 

17 Unit Sarana lbadah (14 Gereja dan 3 Masjid), 24 

Unit Sekolah, 2 Unit Rumah Sakit, 1 unit AirTrafic 

Control (ATC) Bandar Udara Sarong. 

1 Unit kantor Walikota dan 3 Unit Kantor Kelurahan 

3 Ruas Jalan 

c. Saat ini kondisi aktivitas masyarakat sudah berjalan normal kembali, korban luka-luka 

telah kembal i kerumah masing-masing. 

Hasil!capaian 

Pemerintah Daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat terhitung mulai 

tanggal 25 September- 7 Oktober 2015. 

BNPB telah menyerahkan Dana Siap Pakai kepada Pemda Kab. Sarong, Kota Sarong 

dan Kab. Raja Ampat masing-masing sebesar Rp. 200 juta yang diperuntukan untuk 

operasionalisasi dan penguatan Posko di masing-masing kabupaten/ Kota. 

Kementerian Sosial telah menyerahkan bantuan berupa 5.000 paket lauk pauk, 1.500 

paket makanan anak, 40.000 bungkus mie instant dengan total nilai Rp.470.052.000. 

Palang Merah Indonesia (PMI) memberikan bantuan terpal sebanyak 130 buah 

Tindak lanjut 

Pembangunan bangunan rusak di laksanakan secara paralel dengan verifikasi dan 

penilaian data kerusakan dan kerugian. Pemulihan bangunan rusak akan dilakukan 

oleh Batalyon Zeni TNI-AD dengan pembiayaan dari BNPB. 

Pemulihan akan diprioritaskan pada RSU Kota Sarong Selebesolu dan RSUD Raja 

Am pat yang mengalami banyak keretakan pada bangunan. 

Koordinasi Penanganan Bencana Asap 

Dampak bencana asap menyebabkan udara tidak sehat sehingga meningkatkan gangguan 

saluran pernapasan dan jarak pandang (visibility) memendek. Hal tersebut mengakibatkan 

gangguan pada segala sektor diantaranya : 

Terhambatnya proses belajar mengajar. 

Karhutla menyebabkan sumber mata air kering dan masyarakat kesul itan air bersih 

sehingga menimbulkan masalah kesehatan. 

Karhut la menyebabkan terganggunya aktifitas peribadatan dan kegiatan keagamaan 

lainnya. 

Karhutla menyebabkan terganggunya aktifitas perekonomian sehingga berpotensi 

menimbulkan kerawanan sosial. 

Karhutla menyebabkan rusaknya ekosistem di kawasan hutan Taman Nasional. 

Arahan Presiden : "Padamkan Api Hilangkan Asap Segera" dengan arahansebagai berikut: 

Pastikan bahwa pos komando dan pos lapangan sudah bekerja maksimal dengan 

melibatkan para pihak secara terkoordinasi dan terorganisir dalam satu komando. 

Danrem atau kapolda diarahkan dapat menjadi komandan (incidentcommender). 

Semua satgas yang dibentuk harus bekerja bersamaan dalam ruang dan waktu yang sama. 
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- Satgas sosialisasi dan penyuluhan 

- Satgas operasi pemadaman (darat dan udara) 

- Satgas penegakan hukum 

- Satgas pelayanan kesehatan 

Hasil/ capaian 

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain: 

Kemenko PMK 

Telah melakukan koordinasi dengan KIL terkait untuk penanganan dampak bencana asap 

yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan sektor-sektor lainnya. 

BNPB 

Pemadaman dari udara dengan hujan buatan dan pemboman air. 

Pemadaman di darat oleh operasi gabungan penanggulangan karhutla dengan 

BNPB, BPBD, Manggala Agni, TN I, Polri, MPA, dan masyarakat. 

Memberikan 90 pompa di 6 provinsi (masing-masing 15 pompa). 

Mendistribusikan masker sebanyak 250.000 pes per provinsi. 

Kementerian Kesehatan 

Mendirikan Pos Kesehatan Siaga Darurat. 

Mensiagakan seluruh puskesmas dan RS di Provinsi yang terkena kabut asap untuk 

membuka layanan 24 Jam. 

Menghimbau masyakat untuk tidak keluar rumah dan membatasi aktivitas di tempat 

umum. 

Membagikan masker (penutup mulut dan hidung). 

Penyuluhan kepada seluruh masyarakat menggunakan seluruh media dan kesempat

an yang ada untuk sosialisasi tentang mengenal dan mencegah bahaya asap untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap bencana asap. 

Memantau kualitas udara dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah 

dan BNPB untuk menetapkan larangan I membatasi beraktivitas di tempat umum. 

Antisipasi telah dilakukan jajaran kesehatan di seluruh provinsi di Sumatra dan 

Kalimantan. 

Kementerian Sosial 

Menggerakkan Tagana untuk membantu masyarakat. 

Menyiapkan permakanan siap saji dan kebutuhan bayi untuk masyarakat yang 

terdampak khususnya bagi masyarakat usia lanjut, bayi dan anak-anakserta ibu hamil. 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Memberi saran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar dapat mengatur 

jadwal pembelajaran sehingga siswa tidak dirugikan. 

Jika ada sekolah yang terbakar Kemendikbud akan menyalurkan program bantuan 

Pemerintah Daerah 

Para Gubernur terutama di lima provinsi yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, 

Kalimantan Tengah dan Kalimar:~tan Barat, menjadi penanggungjawab di daerah 

dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan danIa han di w ilayahnya. 

Setiap provinsi telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan promosi kesehatan 

terkait asap serta pengobatan penderita kabut asap di seluruh RS dan Puskesmas. 
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Tantangan/kendala yang dihadapi: 

Pembakaran masih terjadi di lapangan. 

Cakupan wilayah yang terbakar luas. 

Daerah terbakar medannya sulit dijangkau. 

Terbatasnya sarana prasarana. 

Cuaca kering, awan potensial dan air terbatas. 

Perkembangan Koordinasi Penanganan Bencana Asap 

Hot spot pada habis kurun waktu operasi yang ditetapkan. 

ISPU dijamin normal/ aman. 

Penderita ISPA berkurang dan segera sembuh. 

Tidak ada lagi siswa yang diliburkan karena asap. 

Jadwal penerbangan tidak ada lagi yang tertunda/ tidak terbang. 

Gerakan resik-resik Bengawan Solo 

Acara pembersihan sungai dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015 di 6 titik anakan 

sungai Bengawan Solo, antara lain : sekitar Pintu Air Semangan, seputarTaman Satwa Taru 

Jurug, seputar Jembatan Pasar Gede, seputar Jembatan Arifin, sekitar Jembatan Kandang 

Sapi dan sekitar Sungai Jenes. 

Pencanangan Gerakan Resik-resik Bengawan Solo ditandai dengan pemasangan Umbui

Umbul Bulan Peringatan Pengurangan Risiko Bencana oleh Gubernur Provinsi Jawa 

Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Deputi 1 BNPB, PI h. Deputi 1 Kemenko PMK. 

Koordinasi kerjasama bidang perubahan iklim dengan UNDIP 

Hasil/capaian 

Dalam rangka usulan kerjasama Program "Building the Communities' Resilience to Climate 

Change Risks on Small Islands in Indonesia': telah dilaksanakan Pertemuan koord inasi antara 

Tim Kemenko Kesra dengan Technical Officer UNDP dengan hasil-hasil koordinasi sebagai 

berikut: 

Program dimaksud diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan dari Global Environment 

Facilitiy (GEF). Mekanisme GEF periode ke-5 akan berakhir pada bulan Mei 2014 dan pro

posal sudah harus masuk paling lambat bulan Maret 2014. Sehubungan dengan terba

tasnya waktu pengajuan proposal GEF-5 tersebut maka disarankan untuk mengambil 

alokasi pendanaan GEF-6; 

Project Identification Form (PIF) untuk proposal dimaksud diaj ukan kepada GEF Opera

tional Focal Point (GEF OFP). Diharapkan pad a bulan Agustus 2014, PIF proposa l dimaksud 

sudah mendapat endorsement dari GEF OFP dan dikirimkan kepada Sekretariat GEF di 

Washington. Hasil review GEF akan diumumkan sekitar bulan September 201 4; 

lde/Topik dalam Proposal Kemenko Kesra masih perlu penyesuaian dengan logical frame

work UNDP/GEF yang terfokus pad a aspek Climate Change, Biodiversity dan Land Degra

dation. Usulan yang dibuat mengarah pada Adaptasi Perubahan lkl im, sementara aspek 

Climate Change dalam logical framework itu lebih ke arah Mitigasi. Masih perlu justifikasi 

yang tepat terhadap penetapan lokasi program, misalnya dengan mengacu pada lndeks 

Kesejahteraan Rakyat (IKRAR), dan punya impak pada t arget nasional; 

Tim Kemenko Kesra diharapkan terus konsultasi dengan Local Country Office UNDP terkait 
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dengan penyesuaian program terhadap logical framework UNDP. Proposal agar diram

pungkan oleh Kemenko Kesra dan Tim sebelum dikoordinasikan dengan KJL dan stake

holder lainnya; 

Aspek Co-financing dalam program UNDP/GEF dengan Pemerintah Indonesia adalah 1 

(GEF) : 4 (Indonesia). Kontribus i Indonesia bisa berupa program kerjasama Kemenko Kesra 

dengan KJL maupun dengan donor lain. 

Percepatan penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor di Banjarnegara 

tanggal1 0 Juli 2015: 

Pembangunan Huntap yang dilaksanakan oleh CSR Bank Rakyat Indonesia sejumlah 22 

Unit rumah di Desa Pandansari, Kec Wanayasa telah selesai dikerjakan dan siap ditem

pati. Namun dikarenakan sampai saat ini jaringan listrik bel urn masuk ke huntap terse but, 

maka BPBD mengambil langkah untuk membuat surat Perjanjian Serah Terima Semen

tara kepada BRI, agar jaringan listrik terse but dapat d ipasang oleh pihak PLN. 

Pembangunan Huntap yang d ilaksanakan oleh CSR Bank Mandiri sejumlah 13 Unit rumah 

di Desa Sijeruk Kec,Banjarmangu belum dapat dilaksanakan, karena masih dilakukan 

negosiasi harga antara Bank Mandiri dan pemi lik tan a h. 

Dana yang berasal dari DSP BNPB sebesar Rp 2,85 M untuk pembangunan huntap 

se-banyak 86 unit, dengan perincian sebagai berikut : 

27 unit rumah telah selesai dibangun di Desa Jemblung dengan sarana air bersih, list rik 

dan jalan lingkungan. 

38 unit rumah yang sedang dibangun di Desa Karang t engah, sampai saat ini pelaksana

annya baru mencapai 70 o/o. 

21 unit rumah telah selesa i dibang un di Desa Duren, namun sarana air bersih dan listrik 

belum ada. 

Pembangunan Huntap selesa i ditargetkan pada bulan Agustus 2015 dan siap untuk 

diserahkan kepada masyarakat. 

Laporan hasil Pertemuan ke-10 dari sesi ke-2 Adhoc Working Group on the Durban Plat

form for Enhanced Action, di Bonn, sebagai berikut: 

Pada pertemuan ini, Delegas i Republik Indonesia terdiri atas wakil dari Kantor Utusan 

Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan lklim, Kementerian Koord inator bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehu

tanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Pertan ian, Kementerian Kesehatan, Kern PPN/Bappenas dan Indonesian 

National Committee - World Energy Council Council (KNI-WEC) serta KBRI Berl in. Delegasi 

Republik Indonesia diketuai oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan lklim, Ke

menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

Pertemuan The 7Oth part of the 2nd Session of the Ad Hoc Working Group on the Durban Plat

form for Enhanced Action (ADP 2.1 0) yang berlangsung t anggal 31 Agustus 201 5 hingga 

4 September 201 5 terfokus pad a 1) workstream 1 untuk negosiasi teks agreement 2015 

yang diharapkan disepakati pada COP 21 UNFCCC di Paris, Desember 201 5 yang akan ber

laku pada t ahun 2020 serta paket keputusan untuk implementasinya dan ii) workstream 

2 untuk membahas draft teks peningkatan aksi pengendalian perubahan iklim sebelum 

tahun 2020. 
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Pertemuan ADP 2.10 merupakan pertemuan untuk me mba has rancangan dokumen 

mengenai kesepakatan Paris dalam COP-21 . Paris Climate Alliance memuat 4 pillar utama 

yaitu: 

kesepakatan baru yang legally binding; 

Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) mencakup semua sektor, 

untuk pasca 2020 (2020- 2030) sebagai kunci sukses yang harus memuat elemen 

mitigasi dan juga adaptasi; 

Refleksi keberhasilan financial and technological resources adalah komitmen untuk 

mewujudkan penyediaan dana 100 miliar dollar/ tahun pad a tahun 2020; 

Lima-Paris Action Agenda harus bersifat inklusif (melibatkan non-state actors), party

driven, dan tetap mendorong implementasi Pre-2020. 

Agenda negosiasi UNFCCC saat ini telah diarahkan pada peningkatan ambisi penurunan 

emisi dan penyusunan kesepakatan regim baru dalam penanganan perubahan iklim 

pasca 2020. COP 21 tahun ini di Paris menjadi target bersama menyusun agenda dan 

kesepakatan baru yang telah dimulai sejak pertemuan COP 13 tahun 2013. Kepakatan 

baru di Paris akan mengikat semua pihak dengan tetap menjunjung t inggi semangat 

Common but Differentiated Responsibility and Respective Capability. 

Pembahasan ADP 2.10 mengacu pada Geneva Negotiating Text yang meliputi: preamble; 

definition; general/objective; mitigation; adaptation; finance; technology development and 

transfer; capacity building; transparency of action andsupport; timeframes and process relat

ed tocommitment/contribution/ other matters to implementation and actions; dan facilitat

ing implementation and compliance. 

Hal utama yang menjadi perdebatan adalah Negara maju mendukung acuan umum 

keterkaitan Agreement 2015 dengan konvensi UNFCCC, sementara Negara berkembang 

menginginkan adanya acuan khusus kepada prinsip Common but Differentiated Resppon

sibility (CBDR). 

Dalam intervensinya, Indonesia mendukung preamble bersifat consice dengan pencan

tuman CBDR, pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dalam konteks pengentasan 

kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, serta mendukung keterkaitan antara miti

gasi, adaptasi dan dukungan pelaksanaannya. Selain itu juga mendukung elemen objec

tive mencakup referensi pada tujuan global menjaga suhu bumi di bawah 2 (dua) derajat 

setelah revolusi industri. 

Indonesia menekankan pentingnya sector lahan khususnya RED+ dicakup dalam new 

agreement sebagai referensi untuk implementasinya pada periode setelah tahun 2020 

dengan berbagai modalitas dan pengaturannya yang telah dibuat selama in i. 

Koordinasi Penanganan Bulan Eliminasi Kaki Gajah 

Tujuan: memperkuat komitmen Kementerian/ Lembaga terkait dalam Gerakan Bulan Eliminasi 

Kaki Gajah (BELKAGA) dan Upaya Percepatan Pengendalian penyakit Tropis yang Terabaikan 

(penyakit Cacingan, Demam Keong (Schistosomiasis), Kusta (Lepra), Patek (Frambusia)) melalui 

lnstruksi Presiden. 

Hasil/capaian 

K/L menyepakati untuk mendukung Gerakan BELKAGA 
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Koordinasi dalam rangka antisipasi bencana akibat dampak perubahan iklim di Praya, 

Lombok Tengah NTB, 03- 04 September 2015 

Kegiatan ini bertujuan pertama untuk mendiseminasikan program dan kegiatan Pemer

intah Pusat terkait dengan penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim. 

Kedua yaitu memperoleh masukan terkait dengan hasil pelaksanaan kerjasama Pem

RI-UN WFP di bidang penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim di Lombok 

Tengah. Kemudian menginventarisasi kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten dan 

insitusi terkait lainnya (antara lain stasiun Klimatologi Kediri) dan masyarakat terutama 

kaum perempuan dalam mengakses program dan kegiatan yang terkait dengan penang

gulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim. Dan memperoleh rekomendasi dan 

kesepakatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat terutama kaum perempuan 

penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim. 

Hasil dari kegiatan ini ya itu bahwa Program yang ada telah berjalan cukup baik dan cukup 

berhasil yang dibuktikan dengan berkurangnya areal (kecamatan dan desa) yang me

ngalami kekeringan karena keberhasilan dalam mengikut sertakan masyarakat 

Koodinasi Penangan Dampak Erupsi Gunung Sinabung 

Relokasi bagi 2.053 KK (6.179 jiwa) dari 7 desa yang dinyatakan dilarang untuk kembali ke 

desa asalnya. Mereka saat in i tinggal di hun ian sementara. 

Pemerintah memberikan bantuan sewa rumah Rp 3,6 juta/ KK/tahun dan sewa lahan 

pertanian Rp 2 juta/ KK/tahun. 

Relokasi tahap pertama adalah 370 KK dari Desa Sukameriah, Simacem, dan Bekerah. 

Kebutuhan anggaran untuk relokasi 370 KK adalah Rp 141,3 milyar. lni untuk pem

bangunan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor. 

Sedangkan untuk relokasi tahap kedua yaitu 1.683 KK dibutuhkan dana Rp 522 milyar. 

Kebutuhan ini di luar dari pembangunan Sabo DAM untuk menahan lahar hujan di sekitar 

G. Sinabung. Masalah ketersediaan lahan untuk relokasi adalah masalah penting karena 

kenyataannya tidak mudah mencari Ia han kosong. 

Telah dilaksanakan Pembangunan Huntap Tahap I sebanyak 370 Unit. 112 Unit telah 

selesai dibangun, dengan catatan 53 Unit belum ada suplai air bers ih dan MCK. Saat ini 

pembangunan 268 unit masih dalam proses pembangunan dan rencananya akan selesai 

pada akhir Agustus 2015. 

Percepatan pembangunan fasilitas listrik dan air bersih untuk 258 unit huntap tahap pertama. 

Percepatan pembangunan fasilitas sosial (gereja, masjid) dan fasilitas umum (pendopo, 

sekolah) agar warga terdampak dapat segera menempati huntap. 

Percepatan Ia han pertanian agar warga dapat segera mengelola usaha pertanian sebagai 

mata pencaharian. 

Percepatan proses perijinan pemanfaatan lahan untuk relokasi dari Kementerian LH dan 

Kehutanan untuk pembangunan tahap 2 seluas 975 Ha. 

Persiapan proses kepemilikan rumah (sertifikat). 

Penanganan Pasca Bencana Banjir Bandang Manado - Sulawesi Utara 

Pad a tanggal 26 Agustus telah dilakukan acara Serah Terima Simbolis Kunci Hunian Tetap 

kepada masyarakat yang terkena bencana Banjir Bandang Banjarnegara di Desa Pandan

sari Kec. Wanayasa. Pembangunan Hun ian Tetap tersebut merupakan bantuan dana Cor-
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porate Social Responsibility (CSR) dari Bank BRI. Penyerahan dilakukan oleh lbu Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rl, lbu Puan Maharani yang 

didampingi oleh Deputi I Kemenko PMK. 

Jumlah bantuan yang diberikan dari CSR BRI sebesar Rp. 2,5 M yang terdiri dari: bantuan 

rumah 22 unit Rp. 2,1 M, sisanya untuk pem buat an talud, mesjid dan ja lan lingkungan. 

Pembangunan Hun ian Tetap (Huntap) Huntap yang dilaksanakan oleh CSR Bank Rakyat 

Indonesia sejumlah 22 Unit telah selesai dikerjakan dan siap ditempati. 

Penyelesaian tuntutan WNI Eks Timor-Timur yang berdomisili diluar Provinsi Nusa Teng

garaTimur. 

Hasil/capaian 

Pemberian kompensasi kepada WNI Eks Timor-Timur yang berdomisil i diluar Provinsi 

Nusa Tenggara Timur diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres). 

Dalam rangka penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggran (KPA) 

pemberian kompensasi kepada WNI Eks Timor-Timur yang berdomisili diluar Provinsi 

Nusa Tenggara Timur diperlukan Surat dari Menko PMK kepada Menteri Sosial dan 

Menteri Keuangan 

Koordinasi Evaluasi Penanganan lmigran Bangladesh dan Myanmar di Provinsi Aceh 

Upaya penanganan telah dilakukan antara lain : 

Pengawalan lmigran Bangladesh yang dipu langkan ke negaranya 

Upaya pencarian lmigran yang hi lang bekerjasama dengan Kepolisian, TNI 

Melakukan operasi bersama sebagai tindak lanjut terjadinya perkelahian 

Upaya penyelidikan terhadap pelaku penyelundupan lmigran 

Mendaftar lmigran yang melakukan pernikahan 

Membawa lmigran yang sakit ke RS 

Masalah dalam rapat antara lain : 

Masih lemahnya koordinasi antar lnstansi Pemerintah terkait penanganan di lapangan 

Terdapat permasalahan dengan anggaran baik pada saat penanganan awal, 

pengamanan, pembangunan penampungan yang baru 

lmigran yang hilang dari penampungan 

lmigran yang terlibat pelanggaran hukum 

Data lmigran yang tidak sama antara Pemda, lmigrasi dan lnstansi terkait 

Keluhan dari lmigran khususnya wanita terhadap peri laku petugas pengamanan 

di lapangan 

Rekomendasi : 

Untuk mempermudah koordinasi Pemda perlu membentuk satgas. 

Terhadap lmigran yang melakukan pelanggaran hukum tetap dilakukan proses 

hukum. 

Terhadap lmigran yang hilang Kepolisian dibantu TNI untuk melakukan penye

lidikan, pencarian dan pengamanan untuk itu diperlukan data dari lmigrasi sehingga 

lmigrasi harus memberi data,foto dari lmigran yang hi lang tersebut dan diberi waktu 

1 minggu untuk lmigrasi memberi data - data yang diperlukan tersebut. 

lmigran yang diduga terlibat penyelundupan manusia untuk d ilakukan t indak lanjut 

oleh Bareskrim Polri. 
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Sosialisasi hukum nasional, adat istiadat yang dilakukan oleh desk P2MP2S, Pemda 

dan UNHCR kepada para lmigran. 

Anggaran untuk penangana awal, petugas pengamanan ditangani oleh 10M. 

Menempatkan Polwan di setiap penampungan terutama di penampungan yang ter

dapat anak- anak dan wan ita 

Meminta Menko PMK segera membuat Rakor untuk mempersiapkan payung hukum 

pengelolaan bantuan dari Luar negeri. 

Fokus Grup Diskusi penyelesaian perambahan Taman Nasional Gunung La user 

Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) telah diusulkan kepada UNESCO untuk ditetap

kan sebagai "Warisan Dunia': Namun akibat dari terjadinya perambahan hut an yang mas

sive, TNGL dikategorikan sebagai warisan dunia dalam kondisi mengkhawatirkan atau 

"indangered': Lembaga dunia tersebut memberikan waktu hingga tahun 2017 kepada 

pemerintah Indonesia untuk melakukan penghentian perambahan hutan dan melaku

kan reboisasi. Apabila hingga batas waktu tersebut pemerintah Indonesia belum dapat 

menyelesaikan kedua masalah diatas, maka status TNGL sebagai warisan dunia akan di

batalkan. 

3 alternatif penyelesaian perambahan hutan TNGL yaitu: 

Politik 

Kebijakan yaitu Mengenclave wilayah yang telah dijarah, adapun keuntungan mem

pertahankan daerah yang masih virgin yang mewajibkan masyarakatnya untuk 

mempertahankan SM Kateri, serta Kementerian Kehutanan dan Lembaga Hukum 

dapat menjaga fungsinya. 

Politik Mengenclave - Mempertahanan daerah Luasan SM Kateri 
wilayah yang telah yang masih virgin berkurang (Harus 
dijarah - Mewajibkan masyarakat persetujuan Men LHK 

untuk mempertahankan dan Menkeu) 
SM Kateri 

- Kemenhut dan LH dapat 
menjalankan fungsinya 

Musyawarah Relokasi penduduk SM Kateri dapat berfung- - Penyediaan lahan 
si sebagaimana mestinya dan fasilitas 

umumnya 
- Penyediaan 

kompensasi 
- Usulan ditolak 

masyarakat 

Hukum Penuntutan bagi - SM Kateri dapat berfung- Perlawanan 
yang melanggar UU si sebagaimana mestinya masyarakat 
tentang Kehutanan - Pelanggaran HAM 

- Pemerintah secara 
hukum menguasai 
tapi secara fakta di 
kuasaimasyarakat 
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Koordinasi Penanganan Pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Provinsi Aceh dan 

Sumatera Utara. 

Menindak lanjuti surat Menteri Luar Negeri No. 540/LM/08/2015/06/01 tanggal 6 Agustus 2015 

tentang Mekanisme pengelolaan bantuan kemanusiaan dalam rangka penanganan migrant 

ireguler di Aceh dan Medan dan Menteri Sosial No 71 / MS/ B/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 

tentang Penanganan pengungsi Rohingnya telah diadakan rapat koordinasi, tanggal 23 

September 2015 di Menko PMK dengan hasil sebagai berikut: 

Asisten Deputi Urusan Konflik Sosial telah dua kali melakukan peninjauan terhadap 

penanganan pengungsi Rohingya dan Bangladesh dengan hasil sebagai berikut: 

Pengungsi Rohingya dan Bangladesh tersebar di Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa di 

Provinsi Aceh dan Medan di Provinsi Sumatera Utara. 

Penanganan pengungsi oleh UNHCR dan 10M telah berjalan dengan baik 

Dari 1.783 pengungsi yang berada di Propinsi Aceh dan Sumuttelah menurun men

jadi 1.200 pengungsi. Menurunnya jumlah pengungsi di karenakan sebagian besar 

pengungsi yang berasal dari Bangladesh telah dapat dikembalikan ke negara asal 

(masih ada 100 pengungsi Bangladesh yang tinggal di Provinsi Aceh) 

Berdasarkan informasi UNHCR, terdapat 3 opsi penanganan pengungsi asal Rohing

nya yaitu: 

- Reunifikasi keluarga yang berada di Malaysia, Thailand; 

- Pengembalian ke Myanmar 

- Disalurkan ke Negara ketiga. 

Hingga saat ini belum ada dari ketiga opsi tersebut yang dapat dilaksanakan oleh UNHCR. 

Hasil kerjasama pemerintah daerah Aceh Utara dan LSM Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

para penungsi telah mendapatkan tempat penampungan sementara yang layak 

dengan rincian: 

pengungsi yang telah berkeluarga menempati satu unit rumah sederhana 

(40 unit). 

kaum wanita dewasa ditempatkan bangsal wanita, 

kaum pria dewasa ditempatkan di bangsal pria, 

tempat belajar mengajar, mushola, MCK, tempat bermain anak. 

Penampungan sementara di Kabupaten Aceh Timur bagi kaum pria menempati 

tenda yang telah disediakan, sedangkan kaum wan ita dan anak-anak ditempatkan 

di bangsal bekas percetakan. Kond isi sanitasi di tempat penampungan sementara 

ini kurang memadai. 

Pengungsi yang berada di Kabupaten Langsa ditempatkan di Eks kantor Dinas sosial 

Kab. Langsa bagi kaum wan ita dan anak-anak serta di pelabuhan ikan bagi kaum pria 

dewasa. Kondisi sanitasi di tempat penampungan sementara ini juga kurang memadai. 

Berdasarkan wawancara dengan Pemda dan pelaksana dilapangan diketahui: 

Pihak 10M berjanji untuk melakukan reimbursed terhadap semua biaya yang dike

luarkan oleh pemerintah daerah asal disertai dengan bukti-bukti yang lengkap. 

Namun hingga peninjauan terakhir, kami menemukan belum ada penggantian 

uang Pemkab Aceh Utara sebesar Rp. 300 juta yang belum diganti dikarenakan 

ketidak lengkapan bukti pengeluaran pada saat penanganan tanggap darurat. 

Pekerja yang membantu penanganan pengungsi di Kabupaten Langsa belum 

mendapatkan honor secara penuh. Dari 5 bulan bekerja menangani para pengung-
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si, IOM baru dapat mengganti 1,5 bulan (45 hari hari kerja). 

Tim yang terdiri dari Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Setneg, Setkab, BNPB telah 

melaksanakan beberapa kali rapat membahas pelaksanaan bantuan dari peme

rintah Qatar sebesar $ 50 jut a dan Arab Saudi $ 10- 20 juta untuk penanganan pe

ngungsi Rohingya dan Bangladesh. Urgensitas dan kemungkinan berlarutnya pe

nanganan pengungsi khususnya pengungsi Rohingya 

Dua pelaksana teknis penanganan pengungsi yaitu Kemensos dan BNPB berada 

dibawah koordinasi Kemenko PMK 

Terdapat kesulitan administrasi, apabila Memorandum of Understanding dibuat 

langsung dengan pelaksana teknis maka MOU harus dibuat 2 yaitu dengan Kemen

sos dan BNPB (harus ditanyakan kembali kemungkinan dibuatnya 2 MOU kepada 

Negara donor) 

Namun hingga rapat terakhir, tanggal 23 September 2015 di Menko PMK masih belum 

dapat diputuskan fokal point pelaksanaan kegiatan. 

) 2. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial 

Rakor Penajaman Fokus Koordinasi 

Sesuai arahan Menko program dan kegiatan pemberdayanaan disabilitas dan lanjut usia 

dilaksanakan sejalan dengan 5 fokus koord inasi, yakn i: 

Selaras basis data, dikaitkan dengan isu strategis pemutakhiran basis data terpadu; 

Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar , dikaitkan dengan isu strategis pengem

bangan lingkungan yang inklusif dan perluasan jangkauan bagi disabilitas dan lanjut usia; 

Pemberdayaan masyarakat. dikaitkan dengan isu peningkatan keberfungsian sosial 

disabilitas dan lanjut usia; 

Pembangunan desa semesta, dikaitkan dengan isu pengembangan dan penguatan 

rehabilitasi dan pelayanan sosial disabilitas dan lanjut usia berbasis komunitas; 

Pembangunan manusia berkarakter, dikaitkan dengan internalisasi nilai-n ilai kesetia

kawanan dalam menumbuh kembangkan sikap peduli terhadap disabilitas dan lanjut usia; 

Audiensi dengan Lembaga Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat/Disabilitas 

Tujuan audiensi memperkenalkan profil Yayasan LPTKPC sebagai organisasi penyandang 

cacat/disabi litas yang dirintis oleh kalangan disabilitas sejak tahun 2003 guna mengadvokasi 

diri agar mereka memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai 

sehingga yang bersangkutan mampu menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyara

kat, termasuk di dunia kerja; 

Sejak tahun 2009 Yayasan LPTKPC mendapat dukungan dari Paguyuban Meizhou Indonesia, 

yakni kumpulan berbagai organisasi etnik Tionghoa yang sebagian besar merupakan kelom

pok pengusaha Indonesia Tionghoa. Mereka mengorganisasi diri, dan memobilisasi sumber

dana dari lingkungan internal mereka untuk mendukung aktivitas sosial, budaya dan bantuan 

kemanusiaan termasuk memberikan do nasi bagi upaya pendayagunaan tenaga kerja penyan

dang cacat/disabilitas. 
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Pada tanggal 5 Agustus 201 5 LPTKPC dan Paguyuban Meizhou akan akan melaksanakan 

Pagelaran Seni Budaya Indonesia Jaya 201 5 di Bandung, berkolaborasi dengan Kelom

pok Kesenian Etnis Tionghoa, sebagai bagian dari pengembangan potensi budaya sekaligus 

penggalangan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat I 

disabilitas. 

Sinkronisasi data KIS 

Rakor dihadiri perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kemdikbud, Kemdagri, 

TNP2 K, Bappenas, dan BPS dipimpin langsung oleh Pit. Deputi Bidang Koordinasi Penang

gulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. 

Rakor bertujuan untuk mengevaluasi progress pemadanan data hasil va lidasi PBI86,4 juta jiwa; 

rea lisasi distribusi KIS 2015, perkembangan PBDT (Pemutahiran Basis Data Terpadu), perkem

bangan dan hambatan pencetakan KIS: 

Kesimpulan Rakor: 

a. Data PBI Jamkes mengacu pada SK Mensos 147) 

b. Masih ada data kepesertaan yang belum memiliki NIK 

c. tambahan 1,8 juta jiwa yang anggarannya dari APBNP akan dialokasikan bagi PMKS 

(termasuk ODKB), bayi baru lahir, penghuni Ia pas, tambahan di luar 1,8 juta j iwa (sekitar 

26.000) 

d. progres verifikasi dan validasi sesuai UU 13/2011 ; dari target 514 kab/ kota. Diharapkan 

selesai 111 kab/ kota. Pada tanggal Sept 2015. 

e. data yang belum bisa dikonfirmasi,278 sedang diproses dan yang sudah siap 26 kab/kota 

akan diserahkan kepada BPJS Kesehatan; 

f. Pencetakan kartu telah terealisasi 4.426.01 0 (21.59 %) dari sasaran 81.973.990 jiwa 

Kendala dan upaya pemecahannya: 

a. Terjadi kesenjangan target pencetakan dan distribusi KIS oleh BPJS Kesehatan dengan 

target verifikasi dan validasi PBI oleh Kementerian Sosial Rl 

b. Kesenjangan ini telah diupayakan untuk dimediasi antara lain oleh KSP, Kemenko PMK 

dan Bappenas. Kementerian Sosial Rl disarankan untuk mempercepat proses verifikasi 

dan validasi mengikuti target cetak dan distribusi KIS untuk PBI oleh BPJS Kesehatan 

Hal-hal yang memerlukan tindak lanjut: 

a. Menko PMK membuat surat kepada Mendagri agar Gubernur, Bupati, Walikota segera 

menyelesaikan verifikasi dan validasi data PBI Jamkes. 

b. Kemensos, TNP2K, dan Kemendagri akan melakukan pemadanan data 86,4 juta jiwa 

dengan data di Dukcapil pada Minggu kedua Agustus 2015. 

c. Kemensos menargetkan 171 kab/kota selesai di verifikasi dan di validasi pada September 

2015. 

Koordinasi pembahasan laporan awal konvensi pemenuhan hak disabilitas 

Tengat waktu pelaporan awal konvensi pemenuhan hak disabilitas sedianya harus sudah dis

ampaikan pada akhir tahun 2013, yakni 2 tahun pasca ratifikasi konvensi hak disabilitas yang 

disyahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. 



Kendala terbesar 

proses pelaporan 

dalam 

adalah 

data pendukung dari mas

ing-masing K/L. Saat ini draft 

laporan telah disusun oleh 

Dit HAM dan Kemanusiaan 

Kemenlu sesuai dengan for

mat standar pelaporan yang 

ditetapkan oleh Badan Trak

tat HAM PBB; 

Sebagai langkah antisi-
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patif pihak Dit HAM dan Kemanusiaan Kemlu selaku penanggung jawab utama dalam proses 

pelaporan konvensi telah menyiapkan Sistem Pelaporan Terintegrasi berbasis web. Sehing

ga proses pertukaran dan pemutakhiran data pendukung lintas instrumen HAM akan lebih 

mudah. 

Untuk melakukan akselerasi proses pelaporan telah ditetapkan penanggung jawab dari ma

sing-masing K/L teknis sesuai dengan relevansi substansi pelaporan yang akan memberikan 

dukungan kepada Dit HAM dan Kemanusiaan Kemlu. 

Keasdepan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia akan berperan mendukung Kemensos terkait 

pelaporan konvensi pemenuhan hak disabilitas. 

Koordinasi Pemenuhan Hak Disabilitas atas Pendidikan; 

Dalam Rakor disampaikan paparan dari beberapa K/L teknis, yakni: 

Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPKLK) Dikdas Kemdikbud 

yang diwakili Kasubdit Program dan Evaluasi mengenai Kebijakan dan Program PPKLK 

Bagi Disabilitas 

Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial mengenai Kebijakan dan Program PKH dalam 

meningkatkan akses disabilitas atas pendidikan; 

Kasubdit lnstrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM mengenai Akses Disabilitas atas 

Pendidikan dari Perspektif HAM 

Kesimpulan dan Tindak Lanjut: 

a. Terlepas dari berbagai kendala yang ada pemerintah dalam hal ini Direktorat PPK-LK Dik

das Kemdikbud dan Direkto rat Jaminan Sosial Kemensos t elah memiliki kebijakan yang 

responsip untuk meningkatkan akses disabilitas at as pendidikan; 

b. Dit PPK-LK Dikdas telah memiliki kebijakan dan program yang cukup sistematis terkait 

pendidikan khusus dan layanan khusus dengan cakupan yang cukup besar dan memper

timbangkan persoalan akses dan pemerataan; 

c. PKH telah memberi akses yang besar bagi penyandang d isabilitas sesuai kategori. Dan 

tahun 2016 target penerima PKH sebesar 6 juta Keluarga Sangat Miskin (KSM), dimana 

disabilitas masuk sebagai salah satu perluasan komponen dalam kepersertaan PKH 

d. Dengan kebijakan verifikasi khusus, peserta PKH penyandang disabilitas akan semakin 

mudah meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan. 

e. Hal-hal yang memerlukan tindak lanjut adalah: 
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Penyusunan proto

kol/ panduan bagi 

penerima manfaat 

kategori disabilitas 

termasuk penye

suaian dalam pros

es verifikasinya. 

Menyamakan 

persepsi agar ke

beradaan Perpres 

Nomor 75 Tahun 

2015 tentang RAN

HAM dapat dijadikan dasar bagi aktualisasi peran K/L dalam upaya pemenuhan hak 

disabilitas termasuk hak atas pendidikan; 

Koordinasi Stranas Kelanjutusiaan 2015-2025 

Dalam Rakor Rancangan Stranas Kelanjutusiaan 2015-2019 oleh lr. Adhi Santika, SH, MS, 

Ph.D dari Komnas Lansia dan secara khusus dibahas dari sisi perlindungan sosial oleh Asdep 

Penangkis. 

Kesimpulan dan Tindak Lanjut: 

a. Tahapan penyusunan Stranas Kelanjutusiaan 2015-2019 dilandasi atas pelaksanaan 

Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lansia 2003-2008; RAN Lansia 2009-

2014 dan Konsep RAN Lansia 2015-2019. 

b. Sejauh ini tidak pernah ada upaya evaluasi atas pelaksanaan RAN untuk Kesejahteraan 

Lansia 2003-2008; Sedangkan untuk RAN Lansia 2009-2014 sudah dilakukan evaluasi 

sehingga dapat diketahui hal-hal negatif dan positifnya. Kemudian konsep RAN Lansia 

2015-2019 secara konseptual selangkah lebih maju, karena selain mengacu pada RPJMN 

juga dipadu padankan dengan konsep lain, yakni Global Age Watch Index (GAWI) dan 

International Council on Active Aging (ICAA) serta bukti empiris lainnya; 

c. Dalam proses perkembangan lebih lanjut seja lan dengan ditetapkan Perpres Nomor 75 

Tahun 2015 tentang RAN HAM, pada saat Rakor yang diinisiasi Bappenas telah disepakati 

RAN Disabilitas dan RAN Lansia akan menjadi pilar RAN HAM. Untuk RAN Lansia disepakati 

menjadi Strategi Nasional Kelanjutusiaan 2015-2019; 

d. Sistematika Stranas 

memuat 4 Bab, yang ter

diri dari Pendahuluan, 

Strategi Menuju Lansia 

Sejahtera, Fokus Ke

giatan Prioritas; Kerang

ka dan Mekanisme 

Pelaksanaan. 

e. Sebagai orientasi dan 

tindak lanjut dalam 

Stranas ini dilengkapi 
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dengan matrik yang berisi Strategi dan Fokus; Permasalahan; Tujuan; Tantangan; lndikator 

Keberhasilan; 

f. Untuk tujuan diselaraskan dengan RPJM dan standar internasiona l. Sedangkan dalam 

penetapan indikator keberhasilan sesuai kesepakatan pada FGD tanggal 22 September 

2015 yang diinisiasi Bappenas disepakati perlunya indeks kelanjutusiaan yang kontek

stuallndonesia; 

g. Dari sisi perlindungan sosial disampaikan beberapa pemikiran pengembangan kebijakan 

Kelanjutusiaan kedepan, yang sebaiknya diarahkan pada: 

Penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan, yakni dengan mengintegrasikan isu 

kelanjutusiaan dalam agenda pembangunan nasional, RAN HAM, Stranas Kelanjutu

siaan, penguatan Komnas Lansia, dan Pokja lintas K/L untuk isu lansia; 

Penguatan database dan registrasi Lansia (PMKS,PBI, adminduk); 

Melanjutkan bantuan sosial sebagai program jaring pengaman; 

Pelayanan berbasis lembaga; 

Pelayanan berbasis komunitas; 

Long term Care Financial System, Skema contributory pension; dan Social Pension; 

Hal-hal yang memerlukan tindak lanjut: 

Upaya mengarusutamakan Stranas ini masing-masing K/L agar segera melakukan konsolidasi 

perencanaan agar Stranas dapat masuk dalam kebijakan, program yang didukung komponen 

pembiayaan pada tahun anggaran 2016. 

Sosialisasi dan Pemantauan Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan 

Lanjut Usia 

Hasil/capaian 

a. Diskusi kelompok terfokus pelaporan konvensi pemenuhan hak disabilitas di Direk

torat HAM Kementerian Hukum dan HAM; 

Diskusi diarahkan untuk menyisir kembali sekaligus melengkapi berbagai item pelaporan 

oleh K/L terkait sekaligus pemutakhiran informasi. Item yang masih harus dilengkapi an

t ara lain: 

Rumusan deli nisi disabilitas menurut Kementerian Kesehatan, 

Prinsip non diskriminasi yang tercantum dalam sistem perundangan nasionallndonesia; 

RAN Disabilitas yang sekarang sedang dalam tahap harmonisasi. Dari segi subst ansi 

sudah tidak ada masalah, hanya t inggal menyesuaikan dengan kepemimpinan baru. 

Update terakhir: dalam kerangka regulasi yang ditet apkan dalam RPJMN 201 5-201 9. 

Mengingat strategi nasional terkait disabilitas adalah pendekatan berbasis hak, 

maka RAN Disabilitas akan disatukan ke dalam RAN HAM 201 5-2019. 

lnformasi yang sifatnya pemutakhiran antara lain: 

Telah disyahkannya Perpres Nomor 75 Tahun 201 5 tentang RANHAM 201 5-201 9, 

yang telah mengintegrasikan nilai-ni lai keadi lan, kemanusiaan dan inklusifitas 

kelompok rentan khususnya disabilitas kedalam suatu rencana aksi nasional yang 

inklusif. 

Prest asi atlet Solna dalam Special Olympics World Summer Game di Amerika dengan 
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menyabet 19 emas, 12 perak dan 9 perungu sebagai wujud nyata program inklusifi

tas disabilitas intelektual bagi pemenuhan haknya di bidang olah raga; 

Pemutakhiran data disabilitas yang bekerja, yang saat ini tercatat baru 1400 orang 

disabilitas. Terkait dengan hal ini perlu upaya pengawasan terhadap disabilitas yang 

telah bekerja, termasuk didalamnya masalahkeselamatan kerja, penggajian, dan 

karir untuk para penyandang disabilitas. lnstrumen pengawasan bagi pekerja dis

abilitas sedang di bangun oleh badan pengawas di kemenakertrans. Kemenaker

trans juga sedang menyusun buku tentang sub sektor rite! yang mempekerjakan 

para penyandang disabilitas. 

b. Rakor di Dit HAM dan Kemanusiaan Kemlu 

Saat ini Indonesia telah menjadi negara pihak 8 instrumen utama dan 2 instrumen 

tambahan HAM PBB sebagaimana terlampir 

Laporan Berkala seluruh instrumen dimaksud memiliki nilai strategis sebagai doku

men resmi Pemri yang dapat diakses secara luas oleh publik dan menjadi rujukan 

publik mengenai akuntabilitas Pemri dibidang HAM; 

Permasalahan Pelaporan periodik Pemri pad a Badan Traktat HAM adalah: 

Rendahnya pemahaman instansi pemerintah terkait selaku duty barrier (pe

mangku kewajiban) tentang nilai strategis laporan periodik yang didukung 

data akurat dan disampaikan secara tepat waktu; 

Penyusunan laporan belum terencana secara sistematis dan berkesinambungan; 

Belum padunya pelaporan antar instrumen HAM; 

Belum didukung data dari K!L yang sudah divalidasi dan diverifikasi secara optimal. 

Belum melibatkan peran dan partisipasi seluruh KIL terkait secara optimal; 

Belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat sosialisasi di lingkup nasional 

dan internasional mengenai capaian dan tantangan bidang HAM di Indonesia; 

Keberadaan Sistem Terpadu Pelaporan Periodik Indonesia pada Badan-Badan Traktat 

dan Dewan HAM PBB diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesinambungan 

pelaporan sesuai standard yang ditetapkan Badan-Badan Traktat dan Dewan HAM PBB. 

Hal-hal yang memerlukan tindak lanjut: 

Penyempurnaan panduan pelaksanaan pelaporan setiap instrumen; 

Uji coba aplikasi situs e-pelaporan sebagai system database untuk pengum

pulan dan analisa data terkait implementasi instrumen internasional HAM di 

Indonesia; 

Kesepatan pembagian tanggung jawab dan penetapkan focal point dari per

wakilan KIL yang akan membantu Kementerian Luar Negeri sebagai penang

gung jawab utama keseluruhan instrument HAM. 

Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemenlu akan menyampaian surat permo

henan daftar nama pejabat yang akan mewakili instansinya sebagai co coor

dinator penanggung jawab ke seluruh KJL terkait dan mengagendakan per

temuan lanjutan dalam rangka ujicoba aplikasi. 

c. Semiloka akses disabilitas terhadap sistem peradilan 

Seminar dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Satu Dasawarsa Komisi Yudisial, di

hadiri 300 orang peserta perwakilan K/L, praktisi hukum, organisasi dan para pemerhati 
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disabilitas, dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial mewakili Presiden Rl. 

Tujuan seminar: 

Mengkampanyekan hak-hak penyandang disabilitas atas kesetaraan dihadapan 

hukum, serta akses peradilan yang fairadvokasi kebijakan pemerintah untuk menye

diakan fasilitas dan pelayanan yang fair bagi penyandang disabilitas; 

Mendorong pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memberikan akses 

yang setara bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. 

Mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang 

Disabilitas. 

Seminar menampilkan em pat orang pane lis, yakni: 

Dr.H.Iman Anshori Saleh, SH., M.Hum., Anggota Komisi Yudisial dengan topik: 

Optimalisasi peran Komisi Yudisial dalam Mendukung Terciptanya Peradilan Fair dan 

Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas; 

H. Eddy Army, SH,. MH., Hakim Agung Republik Indonesia dengan topic: Peran 

Mahkamah Agung dalam mewujudkan Prosedur Peradilan Yang Fair dan Aksesibel 

Bagi Disabilitas; 

Hj. Ledia Hanifa Amalia,S.Si,.M.Psi.T., Wakil Ketua Komisi VIII DPR Rl (Ketua Panja RUU 

Penyandang Disabil itas) dengan topic: Perlindungan Penyandang Disabilitas di 

Indonesia melalui RUU Penyandang Disabilitas; 

Joni Yulianto, S.Pd,.MA.,MPA., Ketua Sasana lntegrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) 

dengan topic Pengalaman dan Real ita Sistem Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di 

Indonesia. 

Kesimpulan: 

Equality before the law atau persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas ter

penting di dalam sistem hukum modern. 

Setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adi I serta perlakuan yang sam ad i hadapa n h ukum, sebagaima natermuatd ida Ia m 

Pasal12 (tentang kesetaraan pengakuan di hadapam hukum) dan Pasal13 (tentang 

akses terhadap keadilan) - Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on 

The Rights of Person with Disabilities!CRPD) yang sudah diratifikasi ke dalam Undang

undang No. 19 tahun 2011. 

Di dalam membangun proses dan sistem peradi lan yang fair berperspektif kebutu

han disabilitas tentu saja harus melihat faktor-faktor penegakan hukum atau faktor

faktor bagaimana hukum dapat berjalan dan memiliki nilai kepatutan. 

Kewajiban yang harus dilakukan negara di dalam pemenuhan Pasal 12 dan 13 

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah membuat kebijakan di dalam 

proses peradilan yang mengakomodir kebutuhan Difabel, adalah: 

Bagaimana membenahi sistem peradilan dengan melihat difabel sebagai 

subyek hukum. Dalam hal ini negara bertanggungjawab untuk mewujudkan 

sistem dan proses peradilan tanpa diskriminasi. 

Bagaimana membangun sistem dan proses peradilan yang berperspektif 

Disabilitas. 
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Fakta yang ada d i peradilan membuktikan bahwa banyak kasus-kasus yang meli

batkan difabel sebagai korban dari tindak pidana yang tidak dapat terselesaikan 

dengan alasan kurangnya bukti atau ketika vonis yang dijatuhkan kepada pelaku 

tindak pidana jauh dari rasa keadilan dikarenakan ketidakmampuan aparat penegak 

hukum di dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan difabel. 

Hambatan secara umum yang dialami oleh difabel: 

Keterbatasan dukungan masyarakat, program-program dan bantuan untuk 

mencegah terjadinya kekerasan dan keadaan merugikan, dan cara mengatasi 

kemungkinan tidak terpenuhinya berbagai faktor kesehatan dan sosial bagi 

Difabel. 

Difabel tidak menerima dukungan, aksesibilitas atau bantuan yang mereka bu

tuhkan untuk mendapatkan perlindungan, untuk memulai atau mempertah

ankan persoalan-persoalan pidana, atau untuk berpartisipasi di dalam proses 

peradilan pidana. 

Stigma-stigma dan asumsi-asumsi negatif tentang Difabel yang dilihat sebagai 

seseorang tidak mampu melakukan apa-apa, tidak dapat dimintai pertang

gungjawaban atau tidak dapat membuktikan, membuat pertimbangan-per

timbangan hukum atau berpartisipasi dalam proses hukum. 

Hambatan dukungan spesialis, akomodasi dan program-program tidak tersedia 

bagi difabel ketika mereka tidak mampu memahami atau menaggapi penuntu

tan pidana (tidak layak untuk mengajukan permohonan). 

Hambatan dukungan, penyesuaian d iri dan tidak tersedianya alat bantu untuk 

terpidana yang difabel sehingga kurangnya pemenuhan hak-hak dasar mereka 

dan untuk berpartisipasi dalam keh idupan di penjara. 

d . Semiloka prospek dan tantangan pengembangan kebijakan Sheltered Workshop bagi 

disabilitas di Indonesia. 

Semiloka dihadiri 70 orang perwakilan KIL, organisasi disabilitas, perguruan t inggi, 

organisasi kerjasama internasional (ILO, FES, Solidarity Center, Federatie Nederlandse Vak

beweging dan internal Kemenko PMK, dibuka secara resmi oleh Pit Deputi Bidang Koor

dinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. 

Tujuan Semiloka: 

Untuk memperoleh gambaran kondisi faktua l dinamika Pengembangan Ke

bij akan Ketenagak

erjaan bagi pe-

nyandang d i~ 

abilitas melalui 

ShelterecM!orkshopdi 

Indonesia. 

Menggali infor

masi Peluang dan 

Tantangan Pem

berdayaan Tenaga 

Kerja Disabilitas 
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melalui Sheltered Workshop. 

Menjajaki kemungkinan Pengembangan Sheltered Workshop ke arah Disability Enterprise 

Semiloka menghadirkan tiga orang narasumber, yakni: 

Dra. Eva Rahmi Kasim, MDS, analisis kebijakan sosial dari Kemensos yang membahas 

dinamika pengembangan kebijakan sheltered workshop di Indonesia, 

Bahrul Fuad, MPA, peneliti dari Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia yang 

membahas prospek dan tantangan kebijakan pemberdayaan disabilitas melalui 

sheltered workshop; dan 

Sergio Grassi, President Director FES, menyampaikan lesson Jearn pengembangan 

sheltered workshop ke arah disability enterprises. 

Semiloka menghasilkan beberapa rumusan sbb: 

Dari 6,008 juta disabilitas (Susenas, 2012), baru 8.463 (0, 14%) yang sudah diber

dayakan. 

Sheltered Workshop sebagai salah satu pilihan kebijakan telah diadopsi banyak 

negara di dunia untuk kesempatan kerja dan perlindungan bagi penyandang 

disabilitas yang karena kondisi kedisabilitasannya tidak dapat bekerja di tempat 

umum. 

Dinamika perkembangan Sheltered workshop di Indonesia dengan berbagai ragam 

bentuknya (instalasi produsi, KUBE disabilitas dan atau KUBE PNPM, UEP, Loka Bina 

Karya, Rumah Kampus-khusus disabilitas intelektual) belum dikembangkan secara 

optimal selain sebagai instalasi produksi di panti-panti rehabilitasi. 

Prospek Sheltered Workshop sangat positif bila dikembangkan kearah pelayanan 

kesempatan kerja yang lebih profitable, bentuk layanan ini tidak saja akan memberi

kan penguatan ekonomi dan kemandirian kepada penyandang disabilitas, tetapi 

sekaligus juga melindungi hak-hak kedisabilitasan mereka dalam industri 

Ada sejumlah tantangan dalam pengembangan Sheltered Workshop menuju layan

an yang profitable seperti Disability Enterprises yang dikembangkan di negara lain. 

Tantangan atau kendala dimaksud terkait legislasi, kelembagaan, pendanaan dan 

target sasaran. 

Aspek legislasi diperlukan untuk penjaminan bahwa sheltered workshop meru

pakan kegiatan usaha dengan orientasi ekonomi (bisnis) dan juga sebagai lay

a nan sosial. Termasuk didalamnya pengaturan yang terintergrasi dari aspek ke

tenagakerjaan, perdagangan/industri dan perlindungan sosial disabilitas yang 

tidak dapat berkompetisi dalam pasar kerja umum. 

Aspek kelembagaan, diperlukan terkait posisi sheltered workshop sebagai 

basis institusi bentuk usaha bisnis berorientasi profit dan tempat kerja 

permanen bagi disabilitas dan non disabilitas; 

Aspek pendanaan terkait dengan jaminan sumber pendanaan dan kejelasan 

pemanfaatan dana, termasuk didalamnya perpajakan. 

ldentifikasi dan assesmen dalam menetapan target dan sa saran diperlukan agar 

kepentingan pemberi kerja t etap sejalan dengan kebutuhan disabilitas. 
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Upaya pengembangan sheltered workshop ke arah disability enterprises atau apapun 

namanya perlu komitmen dan dukungan politik yang diikuti tekad memperbaharui 

pola pikir dan pola tindak untuk: 

memposisikan disabilitas sebagai subyek, 

menempatkan disabilitas pada kondisi pekerjaan yang baik dan bermartabat, 

melakukan reorientasi dan perubahan pendekatan pelayanan dari charity (be

las kasihan) ke arah investasi sosial sehingga hasil akhirnya berupa peningkatan 

produktivitas bagi disabilitas. 

tidak melulu berbicara mengenai rehabil itasi tetapi perlu bicara pada tataran 

'pemasaran sosial ; agar penyandang disabilitas yang kita layani memiliki nilai 

jual dan posisi tawar yang baik. 

Pengelolaan Sheltered Workshop dapat dilakukan oleh Pemerint ah maupun 

institusi/lembaga masyarakat dengan proporsi dukungan anggaran yang sama 

dari Pemerintah. 

e. Monev kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia ke Prov. Jabar 

Pemerintah Kota Bandung pada dasarnya telah memiliki komitmen dan aksi nyata dalam 

proses implementasi dan pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan bagi 

Penyandang Cacat dan Lanjut Usia. Hal ini tercermin dengan telah adanya dukungan as

pek regulasi, berupa: 

Perda No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan 

Sosial. 

Perda No. 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat; 

Pemerintah Kota Band ung juga telah memiliki kebijakan strategis, operasional, 

teknis dan penganggaran yang jelas untuk mendayagunakan dan menghor

mati marta bat penyandang cacat dan lanjut usia. 

Kebijakan Strategis diarahkan pada upaya untuk mengembangkan sosial 

budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani. 

Kebijakan Operasional yang dilaksanakan seja lan dengan Perda No. 29 Tahun 

2002 Pasa l 36 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, 

adalah: 

Penyandang cacat di daerah diupayakan peningkatan taraf kesejahteraan 

sosialnya. 

Setiap perusahaan I BUMD I BUMN I instansi pemerintah atau swast a wa

jib mempekerjakan penyandang cacat sesuai dengan bakat. pendidikan, 

kemampuan, dan keterampilannya serta kesempatan kerja yang tersed ia 

sesuai kecacatannya. 

Rasio penempatan kerja untuk penyandang cacat pada suatu perusahaan 

yaitu setiap 100 (seratus) pegawai maka perusahaan I BUMD I BUMN I in

stansi pemerintah atau swasta wajib mempekerjakan 1 (satu) orang pe

nyandang cacat. 

Perusahaani BUMDI BUMNi instansi pemerintah atau swasta yang t idak 

mempekerjakan penyandang cacat sebagaimana dimaksud point 3, wajib 

mengkompensasi 2 (dua) kali upah pekerj a sesuai dengan Upah Minimum 

Regional yang berlaku tiap bulan, dan wajib menyerahkannya ke Pemerin-
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tah Daerah untuk penanganan kesejahteraan sosial. 

Kebijakan Teknis bagi penyandang cacat diwujudkan melalui Pembentukan 

Tim Rehabil itasi Berbasis Masyarakat yang dikukuhkan dengan Keputusan 

Walikota Bandung No. 411.2/ Kep.460-Huk/2004 tentang Pembentukan Tim 

Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kota Bandung; 

Perkembangan jumlah RBM Kecamatan dari 3 RBM tahun 1985, saat ini telah 

mencapai 30 RBM. 

Kelurahan binaan, dari 5 Kelurahan tahun 1985, saat ini telah mencapai 

151 Kelurahan; 

Jumlah Kelurahan yang mempekerjakan kader lebih dari dua orang telah 

mencapai 125 Kelurahan; 

Jumlah RW binaan dari 5 RW tahun 1985, saat ini telah mencapai 761 RW; 

Jumlah penca yang ada tercatat 3.427 orang; dan jumlah penca yang telah 

terbina telah mencapai 2.131 orang; 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lanjut usia Pemkot Bandung sejak tahun 

2010 telah mencanangkan program "nyaah kakolot /sayang orang tua" dengan 

dukungan APBD I dan II. Program ini merupakan upaya untuk menghormati 

dan memuliakan lansia sebagai kewajiban yang tidak bisa diabaikan, yang saat 

ini di Kota Bandung sendiri telah tercatat 150 ribu Lansia di atas 60 tahun. 

Real ita sosial ini terkait erat dengan nilai-nilai agama; untuk senantiasa memu

puk rasa hormat pada orang tua, meninggikan kebajikan, budi pekerti dan nilai 

budaya yang mencerminkan masyarakat bermartabat. 

Program "nyaah ka kolot" diwujudkan dalam program perbaikan rumah tidak 

layak huni (benah imah); bantuan modal usaha (benah usaha), pembangunan 

taman lingkungan bagi lansia (benah lingkungan); Dalam pelaksanaannya, 

pihak Pemkot bekerjasama dengan Lembaga Lansia Indonesia (LLI) 

Realisasi program nyaah ka kolot yang telah dilaksanakan, antara lain: 

Rehab 10 rumah lansia tidak layak huni senilai Rp 5 juta/ rumah. 

Modal usaha bagi 20 lansia pelaku usaha senilai Rp 500 ribu/orang 

pembuatan 2 taman lansia Rp 5 juta/taman. 

Mempertahankan harmoni antara peningkatan jangkauan pelayanan dengan 

menjaga keberlanjutan program-program yang didanai APBD 

f. Monev Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia ke Kabupaten Bogor 

Dinas Sosial Tenaga Ker

ja dan Transmigrasi (Din

sosnakertrans) Kabu

paten Bogor Jawa Barat 

fokus menangani dan 

menuntaskan masalah 

kemiskinan dan Pe

nyandang Masalah Kes

ejahteraan Sosia l (PMKS) 

di wiliayah tersebut 

dengan menggandeng 
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sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk bersinergi memberantas masalah 

PMKS.Selama ini pola penanganan PMKS hanya mengacu pada Permensos No.39/2012 

tentang PMKS dan UU 12/2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 

Berdasarkan Data dari Dinsosnakertrans Kab. Bogor saat ini memiliki sekitar 7.358 orang 

penyandang disabilitas, yang terdiri dari 3.650 jiwa laki-laki dan 3.708 jiwa perempuan. 

Ada pun jumlah menu rut jenis disabilitasnya: 1.210 jiwa tuna netra, 1.320 jiwa tuna gra

hita, 2.647 jiwa tuna daksa, dan 2.181 tuna rungu/wicara. 

Kabupaten Bogor belum memiliki Perda mengenai Penyandang Disabillitas dan Lansia, 

saat ini menginduk pada Perda Propinsi yang menjadi payung hukum dalam melak

sanakan kebijakan yang berkaitan dengan Penyandang Disabillitas dan Lansia, yaitu 

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu, upaya lainnya untuk menga

tasi permasalahan sosial di Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor menggelar 

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (Perbengkelan) Bagi Karang 

Taruna (KT) Tingkat Kabupaten BogorTahun 2014. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 

yang telah memberikan bantuan kepada anggota KT desa berupa alat perbengkelan. 

Bantuan tersebut menjadi motivasi bagi anggota KT untuk lebih mengoptimalkan lagi 

peran KT sebagai mitra pemerintah daerah melalui Dinas Sosial. 

Beberapa permasalahan terkait dengan Tenaga Kerja Disabilitas Kabupaten Bogor: 

Tidak sebandingnya antara pencari kerja yang terdaftar dengan pencari kerja yang 

ditempatkan. Sementara di Dinsosnakertrans, kegiatan dan fasilitas yang mendu

kung masih terbatas pelatihan-pelatihan keterampilan kerja, pelaksanaan job fair 

dan pengadaan fasilitas bursa kerja online (BKOL). 

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015, Dinsos

nakertrans perlu membantu para pencari kerja untuk mendapatkan sertifikat na

sional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pada Akhir 2015. 

Disosnakertrans perlu membantu para pencari kerja untuk mendapatkan sertifikat 

Nasional yang bisa berlaku di Seluruh Negara Asean, sa lah satunya dengan cara me

nambah durasi/jam pelatihan. 

Tenaga-tenaga instruktur eksisting di Balai Latihan Kerja (BIK) Tonjong Kec. Tajurha

lang sudah kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga 

dibutuhkan tenaga instruktur baru yang berkualitas. 

Perlu segera membuat Perda Ketenagakerjaan, karena banyak kasus ketenagaker

jaan yang tidak bisa dituntaskan secara semaksimal. 

Antisipasi terkait status pengawas ketenagakerjaan yang akan ditarik ke pusat, per

lu kejelasan lebih lanjut terkait otoritas dinas, karena pemeriksaan permasalahan 

ketegakerjaan diawali dari pengawas. 

Maraknya aksi demo lebih pada ke persoalan PHK. Penanganan kasus PHK selalu 

dalam posisi dilematis dikarenakan para mediator tidak dapat melakukan kewenan

gan secara penuh, sehingga anjuran mediator seringkali diabaikan oleh pihak mana

jemen/ perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya dukungan politik terkait penera

pan Undang-Undang Ketegakerjaan, khususnya tentang mediator. 

Penentuan UMK Harus Memperhatikan Keberadaan tenaga kerja disabi litas tanpa

penerapan upah yang terlalu tinggi. 

Perlu Adanya Pendataan Perusahaan Yang Belum Memiliki Wajib Lapor, Sehingga 
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Tersedia Data Yang AkuratTerkait Dengan Keberadaan lndustri. 

Bagi pekerja yang telah memasuki masa post employee harus mendapatkan jami

nan perlindungan sesuai keadilan. 

Dengan semakin tinggi dan kompleksnya permasa lahan kesejahteraan sosial perlu 

adanya pemisahan SOTK, sehingga Dinas Sosial dapat berdiri sendiri. 

Perlu terealisasinya Perda Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosia l PMKS. 

Kurangnya SDM pada bidang kesejahteraan sosial karena pekerja sosial profesional 

yang tersedia d i Dinsosnakert rans hanya 8 orang, sementara permasalahan sosial 

yang harus ditangani sebanyak 25 jenis PMKS. 

Dengan diberlakukannya UU No. 12 tahun 2014 tentang peradilan anak, d imana 

disebut kan bahwa setiap sidang yang melibat kan anak (14-18 tahun) yang berha

dapan dengan hukum (korban/pelaku) harus didampingi oleh seorang pekerja so

sial profesional yang sudah terakreditasi. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan 

tenaga pekerja sos ial profesional maupun pelatihan keah lian di bidang kesejahtera

an sosia l. 

Belum tersedianya unit kendaraan operasional (roda empat) khusus penjangkauan 

PMKS jalanan (anak jalanan, pengamen, gepeng dan anjal) 

Gedung bangunan bidang kesos sudah tidak representatif, sehingga perlu dilaku

kan rehab gedung dan perluasan bangunan. 

Penanganan lansia di Kabupaten Bogor, masih jauh dari harapan karena masih banyaknya 

lansia terlantar. Permasa lahan lansia tanggung jawab bersama: pemerintah, LSM mau

pun masyarakat harus bersama-sama memiki rkannya. lnfrastruktur panti jompo masih 

kurang. Guna menyukseskan program pelayanan lansia diperlukan dukungan semua 

pihak, seperti pekerja sosial masyarakat (PSM) maupundesa dan RT/ RW. Jumlah PSM di 

Kab. Bogor sebanyak 280 anggota yang menyebar di setiap desa. 

Tantangan penanganan lansia belum terkoordinasi dalam tataran keluarga, masyarakat, 

dan lembaga pemerintah.Pemerintah Kabupaten Bogor berkewajiban memperhati

kan kebutuhan para lansia. Pemkab Bogor telah melakukan Program terkait lansia yang 

difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar para lansia yang meliputi biaya peningka

tan gizi, pemeliharaan kesehatan, transportasi, dana kematian dan biaya pemakaman. 

g. Monev kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia di Kota Padang Provinsi 

Sum bar; 

Populasi penyandang disab ilitas di Provinsi Sumbar tercatat berjumlah 25.008 orang. 

Sedangkan jumlah lanjut usia tercatat sebanyak sebanyak 37.379 (Dinas Sosial Provinsi 

Sumbar, 2009 - 201 0). Salah satu wujud komitmen pemerintah bagi upaya pemberdaya

an d isabilitas dan lanjut usia adalah keberadaan regu lasi di daerah berupa Perda. Saat di 

Provinsi Sumatera Barat telah ada Perda Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2015 tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Sumbar. 

Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, selaku instansi teknis menjalankan peran dan 

fungsi pelayanan yang terdiri dari: rehabilitasi, asistensi, proteksi, dan advokasi sosia l ter

hadap penyandang masa lah kesej ahteraan sosial. 

Program/kegiatan pemberdayaan d isabilitas dan lanjut usia yang ada di Provinsi Sumbar 
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dikategorikan sebagai berikut: 

Kegiatan yang dilaksanakan memanfaatkan APBN, berupa : bimbingan teknis jeja

ring Kerja Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), taliasih TKSK, penumbuhan Wa

hana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), bantuan kinerja kelem

bagaan WKSBM, pemantapan dunia usaha dan penguatan jaringan kerja dunia 

usaha, rehabilitasi Sosial dengan Kecacatan melalui kegiatan Unit Pelayanan Sosial 

Keliling (UPSK). Kampanye Sosia l Hak PDI dan PDM, Peningkatan Kemampuan Wi

rausaha Penyandang Disabilitas di Masyarakat, Penyaluran Asistensi Sosial melalui 

LKS;pelayanan Sosial dalam Panti, Pelayanan Sosial Luar panti, Pelayanan Sosial Per

lindungan dan Aksesibilitas, Pelayanan Sosial Kelembagaan. 

Kegiatan melalui APBD diantaranya bimbingan bagi pen gurus Orsos, penilaian PSKS, 

penguatan kelembagaan LKKS se-Sumbar, penguatan peran keluarga dalam penca

paian MDGs melalui LKS dan Posdaya dan penguatan kelembagaan Pos Pemberdaya

an Keluarga (Posdaya) sebagai LKS keluarga. 

Program/ kegiatan yang langsung/tidak langsung terkait disabilitas dan lansia: 

Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB) bagi 1098 

orang disabilitas yang tersebar di 18 Kab/Kota kecua li Bukit Tinggi. Di Kota 

Bukittinggi sejak 2014 sudah menangani sendiri warganya yang menyandang 

distabilitas berat melalui APBD daerah setempat. 

Pelayanan pemberdayaan dan asistensi lanjut usia produktif 2.285 orang. 

Pemberdayaan penyandang disabilitas sebanyak 1.201 

Pelatihan pijat refeksi bagi para tunanetra; 

Pelatihan reparasi hand phone bagi tunarungu;. 

Pembentukan Komda Lansia pemerintah daerah untuk mewujudkan kese

jahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang telah lanjut usia 

Penyelenggaraan pengkajian program upaya peningkatan kesejahteraan 

sosial lanjut usia yang terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota 

Payakumbuh. 

Prasarana pendukung kegiatan pelayanan sosial bagi disabilitas dan lanjut usia yang 

dimiliki Pemprov Sumbar terdiri dari delapan panti asuhan, panti sosial swasta yang 

berjumlah 127 unit terdiri dari 109 panti sosial asuh anak, 16 panti sosial penyandang 

disabilitas dan 2 panti sosial trena werdha dan panti tersebut telah menyediakan pelayan

an dan perlindungan bagi 4.850 orang. 

Panti-panti tersebut nantinya akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial beru

pa Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, dan pada tahun 2015 ini setidaknya akan ada 

dana sebesar Rp 3,18 Mi liar dalam bentuk beras 289.060 kilogram untuk pemenuhan 

kebutuhan 4.850 anak selama 149 hari. 

Faktor pendukung yang lain adalah ketersediaan pilar-pi lar partisipan masyarakat ; Hal 

yang cukup membanggakan Pemprov Sumbar adalah prestasi yang diraih pilar-pi lar 

kesejahteraan sosial dari Sum bar yang masuk nominasi t ingkat nasional pada tahun 2014 

antara lain, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Solok peringkat sembilan, dan 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari Kota Payakumbuh peringkat 14. 
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Permasalahan dan Tantangan: 

Terbitnya SK dari Kemendagri No. 903-42-2014 terkait larangan pemberian bantuan 

'bersifat bansos: yang membawa implikasi bagi 127 panti sosial yang dikelola ma

syarakat, yakni terancam tidak mendapat bantuan beras, disamping itu sebanyak 

2.500 proposal permohonan Bantuan Sosial (Bansos) yang masuk ke Dinas Sosial 

terancam gaga! dicairkan. 

Minimnya Pekerja Sosial di lapangan di mana 1 kecamatan cuma ada 1 petugasTKSK 

dan dimana diketahui di wi layah Kecamatan Sumatera Barat yang susah dijangkau 

dan luas w ilayahnya. 

Kendala umum yang dihadapi TKSK dilapangan adalah sering warga masyarakat 

yang hendak didata tidak berhasil ditemui di rumahnya. 

Simpang siurnya koordinasi antara petugas TKSK dan petugas PSM di lapangan. 

Hal-ha l yang memerlukan tindak lanjut: 

Tinjau ulang keberadaan SK Kemendagri No. 903-42-2014; 

Sosialisasi yang intensif melalui berbagai media KIE kepada setiap lapisan masyara

kat untuk lebih peduli terhadap disabilitas dan Jan jut usia; 

Perlu penambahan Tenaga Sosial di lapangan, untuk memperkuat TKSK yang jum

lahnya sangat terbatas; 

Dukungan Kemenko PMK untuk: 

mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan Disabilitas dan 

Lansia baik Pusat maupun Daerah, serta memfasilitasi upaya peningkatan sosialisasi 

dan pelaksanaan program-program rehabilitasi dan perl indungan sosial di Provinsi 

Sumatera Barat. 

mengupayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berhak mendapat 

pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini berdasarkan UU No 40 

Tahun 2004 dan UU No 24 Tahun 2011. 

Perlu dikembangkan penghargaan oleh Pemerintah kepada Penyandang Disabili

tas dan Lansia berprestasi serta kepada perusahaan yang telah mempekerjakan Pe

nyandang Disabilitas dan Lansia potensial. 

Peningkatan sosialisasi dukungan keluarga, masyarakat dan lingkungan dalam 

pelayanan Disabilitas dan Lansia. 

h. Monev kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia di Provinsi DIY 

Pemerintah Kabupaten Sleman di Provinsi DIY pada dasarnya telah memiliki komitmen 

yang kuat untuk mengimplementasikan dan mengembangkan kebijakan dan program 

pemberdayaan disabilitas dan Lanjut Usia. Hal ini diindikasikan dengan: 

Upaya melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 44 tahun 2008 tentang Rincian 

Tugasdan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pad a Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta. 

Upaya rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi disabilitas dan lanjut usia 

di Pemkab Sleman dijabarkan dari arah kebijakan praktis dan strategis, dimana telah 

dilaksanakan dalam bentuk program bantuan, jaminan sosial. advokasi dan pengem

bangan sarana aksesibi litas baik dengan dukungan APBN maupun APBD. 
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Di Kabupaten Sleman Propinsi DIY jumlah Penca tercatat 8256 orang dan Lansia 5.536 

orang; Dari jumlah terse but yang telah mendapatkan JSLU : 100 orang (dari APBN) dan 

dari APBD: 300 orang dengan besaran bantuan 150.000/ bulan selama satu tahun; .dan 

JS-PACA 234 orang (dari APBN); dari APBD: 55 orang (2013); 75 orang (2014); 96 orang 

(2015). 

Program pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia yang telah dikembangkan oleh 

Pemkab Sleman antara lain: 

Bantuan pendidikan bagi siswa ODK berprestasi melalui SLB 50 orang@ Rp 300.000,

Bantuan operasional4 Lembaga Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Kedisabilitasan 

(LKS ODK) @Rp 500.000,-

Pelatihan Teknisi Hand phone dan pemberian toolkit @ 10 orang. 

Penyediaan alokasi dana bantuan sebesar 148,845 juta untuk alat bantu rehabi litasi 

(alat bantu dengar, kursi roda, kruck, kaki palsu, tong kat putih dan brace) 

Sejak bulan Juni 2015 Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa 

dan Kawasan Kemenko PMK bekerjasama dengan Sasana lntegrasi dan Advokasi Difa

bel (SIGAB) sedang mengembangkan rintisan Desa lnklusi di salah satu Desa, yakni Desa 

Sendangtirto Kab. Sleman. Rintisan Desa lnklusi ini merupakan program Peduli Fase ke 2 

Antara Kemenko PMK bekerja sam a dengan The Asia Foundation dan mitranya. Fokus dari 

Program Peduli itu sendiri adalah untuk meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi dalam 

pembangunan Indonesia dalam peningkatan akses pelayanan hak dasar bagi kelompok 

rentan termasuk di dalamnya disabilitas. 

) 3. Kegiatan Koordinasi Bidang Peningkatan Keseh~tan 

Pertemuan Koordinasi Tingkat Provinsi Bidang Keluarga Berencana 

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

negara ke empat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China {1,3 milyar), India 

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

akhir (tahun 201 0), tidak lepas dari menurunnya peran dari program Keluarga Berenca dalam 

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

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

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

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

Kondisi ini tidak terlepas dari era otonomi daerah yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, 

dimana telah terjadi perubahan dalam managemen kebijakan program Keluarga Berencana. 

Beberapa fenomena penting tersebut antara telah terjadinya perubahan pelayanan di tingkat 

lini lapangan setelah era desentralisasi. Desentralisasi telah menyebabkan perubahan pola 

hubungan pusat dan daerah. 

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. 

Hasil sensus penduduk pad a tahun 2010 mengungkapkan bahwa j umlah pendudukJawa Bar at 

mencapai 20% dari penduduk di Indonesia. Sehingga penyelesaian permasalahan khususnya 

kependudukan dan keluarga berencana menyelesaikan 1 per 5 permasalahan di Indonesia. 
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Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat menurut sensus BPS pada tahun 2012 sebanyak 

44.548.431 j iwa. Sedangkan untuk tahun 2014 mencapai 46,5 juta jiwa atau meningkat 2 juta 

j iwa dalam 2 tahun. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,66% per tahun. Struktur umur 

penduduk Jawa Barat yang terbesar ialah kelompok umur 15-60 tahun (usia produktif) menca

pai 63%. Rata-rata lama sekolah masih relatif rendah yakni sekitar SMP kelas 2. 

Waktu dan Pelaksanaan 

Rapat dalam rangka Pertemuan Koordinasi Tingkat Provinsi Bidang Pembangunan Ke

luarga Berencana pada periode Triwulan Ill tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 20 

Agustus 2015 di Bandung Provinsi Jawa Barat. 

Agenda Pertemuan 

1) Penguatan harmonisasi antar lintas sektor untuk membangun komitmen dalam 

pemecahan permasalahan keluarga berencana 

2) Mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi 

keluarnya kebiajakan yang menguatkan program keluarga berencana di tingkat 

provinsi khususnya upaya pembuatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 

Daerah Provinsi Jawa Barat. 

3) Mendorong upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membentuk Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk tingkat desa. 

4) Mengidentifikasi permasalahan koordinasi antar lembaga di daerah terkait program 

keluarga berencana di daerah. 

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana 

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk men

ciptakan perbandingan idea l antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus me

ngurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan 

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

cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), diharapkan Indonesia mencapai 

kondisi PendudukTumbuh 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 kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan. 

Untuk menjawab tantangan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana dalam 

upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan laju pertumbuhan penduduk, 

peningkatan peserta KB baru aktif dan mempersiapkan generasi muda diperlukan dukungan 

seluruh sektor. Tidak hanya kementerian yang berhubungan secara langsung terhadap suksesi 

pencapain target kependudukan tetapi juga sektor-sektor lainnya. 

Waktu dan Pelaksanaan 

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana pada periode Triwulan Ill tahun 2015 dilaksanakan pada 31 Agustus 2015 di 

Jakarta Selatan- Provinsi DKI Jakarta. 



34 1 LAPORAN TRIWULAN Ill Tahun 2015 

Agenda Pertemuan 

1) Koordinasi lintas sektor program kebijakan pembangunan kependudukan dan 

keluarga berencana. 

2) Pertukaran data dan informasi pelaksanaan program kependudukan dan keluarga 

berencana. 

3) Mendorong upaya pencapaian target program kependudukan dan keluarga 

berencana merujuk pada target RPJMN 2015-2019. 

Rapat dalam Rangka Penyusunan Program dan Kegiatan Koordinasi kebijakan Bidang 

Kependudukan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan program yang strategis untuk meningkat

kan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pembangunan yang berkelan

jutan sulit dicapai jika berbagai sa saran Program Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak 

tercapai dan kondisi dinamika kependudukan tidak diintegrasikan dengan berbagai sektor 

pembangunan. 

Pada era RPJMN ke Ill (2014-2019), Indonesia sudah harus menghadapi era Triple Burden 

dimana kita menghadapi sekaligus tiga beban kependudukan, yaitu situasi dimana proporsi 

dan jumlah balita/anak, remaja dan lansia lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia 

produktif sehingga meningkatkan beban ketergantungan (dependency ratio). 

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

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

lndeks Pembangunan Man usia (I PM) Indonesia berada pad a peringkat 108 dari 187 negara

negara (tahun 2014) yang termasuk dalam katagori "medium human development index" 

(Medium HOI). 

Waktu dan Pelaksanaan 

Rapat dalam rangka Penyusunan Program & Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang 

Kependudukan pada periode Triwulan Ill tahun 2015 dilaksanakan pada 8 September 

2015 di Kementerian Koordinator Bidang PMK. 

Agenda Pertemuan 

1) Pertemuan koordininasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan terkait 

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. 

2) Penguatan kebijakan Kementerian dan lembaga melalui regulasi dalam mengopti

malkan pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga beren

cana. 

3) Penguatan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana melalui 

kajian Peraturan Presiden No 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan 

Kependudukan. 

4) Memfasilitasi perlunya kebijakan dan regulasi pembangunan kependudukan dan 

keluarga berencana di tingkat kementerian dan lembaga terkait. 

Tinjauan Lapangan untuk ldentifikasi Data, lnventarisasi Permasalahan Program, Strategi 

dan Kebijakan Bidang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah 237,6 juta. 
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Berarti Indonesia termasuk negara terbesar ke tiga di antara negara-negara yang sedang 

berkembang setelah Cina dan India. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 yang 

artinya ada pertambahan hingga 3,5 juta jiwa pertahun. 

Menu rut hasil SDKI 2012 terjadi stagnansi pencapaian angka kelahiran yang tetap berada pada 

angka 2,6 semenjak tahun 2002 hingga tahun 2012 mengidinkasikan adanya permasalahan 

dalam upaya dan program yang bekaitan langsung dengan intervensi Total Fertility Rate (TFR). 

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pad a tahun 2013 sebanyak 2.785.488 jiwa dengan 

tingkat kepadatan mencapai 1.433. Kabupaten I kota yang memiliki angka kepadatan tertinggi 

yakni Kota palu yang mencapai 7.917 melebihi tingkat kepadatan provinsi. 

Waktu dan Pelaksanaan 

Tinjauan Lapangan untuk ldentifikasi Data, lnventarisasi Permasalahan Program, Strategi 

dan Kebijakan Bidang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada pe

riode Triw ulan Ill tahun 2015 dilaksanakan pada 16 sld 19 September, Kota Palu Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

Agenda Pertemuan 

1) Melakukan pengumpulan data identifikasi permasalahan strategi dan program 

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi SulawesiTengah. 

2) Melakukan tinjauan lapangan mengenai kondisi pembangunan kependudukan. 

3) Melakukan tinjauan lapangan mengenai pelaksanaan program keluarga berencana 

di Provinsi Sulawesi Tengah. 

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 kementerianl lembagal badan secara 

lintas sektoral. Mengingat banyaknya kementerianl lembagai Badan yang terkait dengan ma

salah Kependudukan dan KB, tentunya membutuhkan koordinasi yang kuat untuk mencapai 

hasil yang optimal. 

Angka kelahiran (Total Fertility Rate I CFR) mengalami stagnansi dari tahun 2002 pad a angka 2,6 

(SDKI 2012) anak per perempuan. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) mencapai 

angka 11,4% pada tahun 2014 (rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019). Menu rut data SDKI 

(2012) mencapai angka 8,5 %. Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada tahun 2014 

berada pada angka 18,3% (rancangan teknokratik RPJMN 201 5-2019). 

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 201 3 sebanyak 2.785.488 jiwa dengan 

tingkat kepadatan mencapai 1.433. 

Waktu dan Pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi Strategi, Program dan Kebijakan Keluarga Berencana pada 

Triwulan llltahun 2015 dilaksanakan pada 16 sld 19 September di Palu- Provinsi Sulawesi 

Tengah. 
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Agenda Pertemuan 

1) Melakukan anal isis dan inventarisasi kondisi pencapaian dan pelaksanaan program 

kependudukan dan keluarga berencana tingkat pusat dan daerah 

2) Sinkronisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang berhubungan dengan 

program kependudukan dan keluarga berencana 

3) Menyerap aspirasi dari pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapa

ian target program kependudukan dan keluarga berencana. 

4) Penyusunan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam upaya 

percepatan pencapaian target program kependudukan dan keluarga berencana. 

Sosialisasi Perpres t entang GDPK 

Agenda utama pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memadukan, menginte

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

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

bangunan berkelanjutan karena penduduk merupakan pelaku sekaligus penerima manfaat 

pembangunan. 

Hal yang mendesak untuk segera dibenahi mengenai pembangunan kependudukan perlu di

lakukan secara "komprehenshif" yang melibatkan berbagai sektor. Oleh karen a itu gun a men

dukung sinergitas diperlukan regulasi kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden, se

hingga dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh pemangku kepentingan untuk membuat 

kebijakan pembangunan kependudukan secara terpadu. Diterbitkannya Peraturan Presiden 

Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat dipergu

nakan sebagai arah bagi kebijakan kependudkan dimasa depan. Dengan baru tertuangnya 

Peraturan Presiden ini, dibutuhkan sosialisasi dan pemahaman secara komprehensif oleh selu

ruh stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Jumlah penduduk di Provinsi D.l. Yogyakarta pada Sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan 

sebanyak 3.457.491 jiwa. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk 

terbesar. Laju pertumbuhan penduduk pad a tahun 2010 sebesar 1 ,04%. 

Waktu dan Pelaksanaan 

Rapat dalam rangka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand 

Design Pembangunan Kependudukan pad a periode Triwu lan Ill tahun 2015 dilaksanakan 

pada tanggal 30 September 2015 di Yogyakarta-D.I Yogyakarta. 

Agenda Pertemuan 

1) Sosialisasi mengenai Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Grand De

sign Pembangunan Kependudukan (GDPK) 

2) Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya mengatasi permasalahan kepen

dudukan dalam pembangunan daerah. 

3) Melakukan sinkronisasi kebijakan dan regulasi pembangunan kependudukan di 

tingkat daerah. 

4) Memfasilitasi perlunya kebijakan dan regulasi pembangunan kependudukan di 

tingkat daerah. 
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Hasii/Capaian 

Telah dilakukannya rapat koordinasi untuk penyusunan program dan kegiatan koordinasi 

bidang kependudukan yang lebih menekankan dorongan kepada pemerintah daerah 

untuk mengambil peranan penting dalam upaya pencapaian target program kepen

dudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019. 

Monitoring yang dilakukan di daerah 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 Jaw a Barat pada tahun 2014 sebesar 2,5 meningkat dari 

2,29 pada 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. 

Meningkatnya penduduk usia produktif yang merupakan bagian dari angkatan kerja 

nasional menimbulkan permasalahan diantaranya meningkatnya jumlah pekerja anak 

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

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

ding dengan jumlah angkatan kerja mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan 

yang saat ini mencapai 11 %. 

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

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

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

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

pada tahun 2014. 

Secara nasional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tinggal tersisa 15 ribu 

orang. Jumlah itu jauh dari ideal dikarenakan saat ini rata-rata satu petugas harus me

layani 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 peme

rintah Kab/ kota yang merekrut PLKB baru. 

Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 t entang Grand Design Pembangun

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

Provinsi 0.1 Yogyakarta dengan menghadirkan peserta dari SKPD terkait kependudukan 

di masing-masing daerah. 

Kendala dan Hambatan 

Pemanfaatan sumber daya man usia dalam upaya pengendalian penduduk belum terasa 

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

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

semua daerah yang berafiliasi secara langsung dibawah kendali BKKBN. 

Permasalahan kependudukan tidak hanya menitikberatkan pada permasalahan jumlah 

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

gulangannya dibutuhkan komitmen bersama semua p ihak. Akan tetapi koordinasi yang 

terjalin antar sektor belum t erlihat maksimal. 

Komitmen pimpinan atau pejabat baik di pusat maupun di daerah masih dirasakan min

im, hal ini dikarenakan permasalahan kependudukan tidak dianggap sebagai isu utama 

dalam pembangunan. 
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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 

kependudukandank~ 

Tindak Lanjut 

Diperlukan advokasi kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kota I kabupaten 

bahwa isu kependudukan dan kb adalah isu yang strategis dalam pembangunan bangsa, 

sehingga diperlukan lembaga khusus didaerah yang menangani permasalahan tersebut. 

Telah dikeluarannya Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Desing 

Pembangunan Kependudukan, diharapkan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti 

dengan mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai implementasi Grand Design Pemba

ngunan Kependudukan di daerah. 

Semakin menurunnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang dahulu 

menjadi ujung tombak implementasi program pengendalian kuantitas penduduk dan 

program keluarga berencana. Sehingga saat ini diperlukan upaya untuk meningkatkan 

jumlah petugas PLKB. 

Koordinasi dan sinergisasi arah gerak antara pemerintah pusat dan daerah serta koordina

si masing masing kementerian ditingkat pusat dan SKPD di daerah dalam mensukseskan 

program kependudukan dan keluarga berencana sangat diperlukan. Sehingga memben

tuk hubungan vertikal dan horizontal yang komprehensip secara satu kesatuan gerak. 

Dibutuhkan sosialisasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai penerapan Perpres nomor 

153 tahun 2014 tentang GDPK untuk dapat diimplementasikan di masing-masing daerah 

melalui peraturan daerah. 

Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah desa sebagai pelaksana Undang-undang 

nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk dapat mengalokasikan dana 

untuk program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di daerahnya. 

) 4. Kegiatan Koordinasi Bidang Kebudayaa~ ·· ·· · . 

Koordinasi pengembangan kebijakan kebudayaan dimaksudkan untuk membangun koneksi yang 

terkoord inasi secara optimallintas sektor di Pemerintah Pus at. Pemerintah Daerah, Swasta, Perguru

an Tinggi, dan Masyarakat. sehingga program dan kegiatan pengembangan kebijakan kebudayaan 

agar berja lan optimal. 

a. Kegiatan Koordinasi Bidang Warisan Budaya 

1. Koordinasi - Kegiatan yang akan - Dukungan ang- - Perlu dibicarakan 

Persiapan Sidang diikuti di Sidang garan apabila dengan Kernen-

Umum Unesco yaitu : 
Indonesia terpilih terian keuangan 
menjadi anggota 

a. Pencalonan lndone- WHC. atas rencana 

sia sebagia anggota - Nama orang yang Indonesia sebagai 

WHC tanggal15-21 kredibel untuk anggota WHC. 
duduk dalam ke-

November 2015 anggotaan WHC. 
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CAPAIAN HAMBATAN. TINDAK lANJUT 

b. Hasil pelaksanaan. 

ICH di Namibia tangal 

27 November-

1 Desember 2015 

- Tim akan diben-

tuk dan secretariat 

wardun diharapkan 

melaksanakan 

konsolidasi dalam 

rangka mempersiap-

kan bahan yang 

diperlukan. 

2 Koordinasi Persia- - Pers(apan PPKI 2015 - SK Panitia Nasi- - SK Panitia 

pan PPKI 2015. masih dalam proses onal PPKI2015 Nasional PPKI 

penyiapan dokumen · belum diterbit- 2015 segera 

lelang. kan sehingga diterbitkan 

- K/L anggota PPKI menyulitkan K!L - Kerjasa dengan 

2015 mengharapkan untuk berpartisi- Kominfo dan KIL 

agar segera dibuatkan pasi. serta Pemda DKI 

dasar hokum kepanF - Sosialisasi PPKI dalam meman-

tiaan PPKI 201 5. 2015 masih faatkan media 

- Dukungan K/L, Pemda minim, sehinga yang ada di 

dan swasta untuk banyak peserta masing-maisng 

berpartisipasi dalam yang dulu instansi. 

kegiatan PPKI 2015 ikutserta belum 

masih terbatas. mengetahui. 

b. Kegiatan Koordinasi Bidang Kepemudahan 

Dari rangka ian kegiatan Koordinasi pengembangan Potensi pemuda maka dapat 

dirumuskan beberapa hal penting sebagai bahan perumusan rekomendasi, sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan ini berhasil merumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi penting 

tentang upaya peningkatan pemberdayaan pemuda, ya itu sebagai berikut: 

a. Kebijakan pelaksanaan program Kepemudaan yang ada diharapkan secara op

timal dapat melakukan koord inas i, sinkronisasi dan bers inerg i ant ara Pemer

intah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha serta masyarakat, sehingga dapat 

mendorong terwujudnya peningkat an pemberdayaan pemuda yang bermuara 

pada kesejahteraan masyarakat. 

b. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan t ugas kebijakan nasional, menetap

kan kebijakan dan membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan 
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urusan kepemudaan di daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan 

kepemudaan adalah merupakan aplikasi peran daerah berdasarkan pada Un

dang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. 

c. Pembangunan Pemuda adalah merupakan kesatuan yang juga terkait dengan 

dukungan berbagai aspek untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 

d. Pemuda merupakan komponen strategis yang turut menentukan masa depan 

bangsa Indonesia. Disamping itu kebutuhan olahraga merupakan media untuk 

mengkondisikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat baik jasmani 

maupun rohani, maka peningkatan pemberdayaan pemuda dan pengemban

gan pembudayaan olahraga perlu ditangani secara terencana, terpadu dan ber

kesinambungan. 

e. Perlunya dukungan dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat agar pem

binaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda secara bertahap dapat 

tumbuh dan berkembangan, serta terus ditingkatkan untuk mengantisipasi 

dan memanfaatkan peluang bisnis olahraga yang banyak dan cukup menjanji

kan akan adanya peningkatan pendapatan baik melalui padat modal maupun 

minim modal. 

f. Pembangunan karakter ban gsa kepada generasi mud a dapat dilaksanakan me

lalui kegiatan Gerakan Pramuka yang antara lain menerapkan prinsip satunya 

kata dan perbuatan yang diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan 

potensi serta kecintaan para pemuda kepada Negara Kesatuan Republik Indo

nesia (NKRI). 

g. Mendorong agar adanya alokasi khusus anggaran pemuda dan olahraga dalam 

APBN dan APBD, seperti untuk anggaran pendidikan. 

2. Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi persoalan-persoalan nyata yang terjadi ten

tang pembinaan generasi muda, yang disampaikan langsung oleh para tokoh 

pemuda. 

3. Kegiatan ini membangun koneksi yang kuat antara berbagai pihak terkait pengem

bangan potensi pemuda, dengan begitu diharapkan berbagai kebijakan, program, 

dan kegiatan tentang pengembangan potensi pemuda melalui lembaga kepemu

daan dapat lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Dari situ diharapkan akan mun

culnya pemuda-pemuda yang bekualitas, dan memberikan sumbangsih terhadap 

upaya dan pengembangan sumber daya manusia. 

c. Kegiatan Koordinasi Bidang Olah Raga 

Koordinasi pengembangan kebijakan olahraga dimaksudkan untuk membangun koneksi 

yang terkoordinasi secara optimallintas sektor di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

Swasta, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, sehingga program dan kegiatan pengem

bangan kebijakan olahraga dapat berjalan optimal. 

Terwujudnya upaya koordinasi pengembangan kebijakan olahraga yang efektif, efisien, 

dan berkeadilan. Sehingga segala upaya dan sumber yang dikeluarkan dapat menghasil

kan capaian yang signifikan bagi pengembangan kebijakan olahraga. 



KEGIATAN 

Koordinasi 

Peningkatan 

Olahraga Prestasi 

dan Olahraga 

Pendidikan. 

CAPAIAN 

- Koordinasi pengem

bangan kebijakan 

olahraga dilaksanakan 

di Kota Bangka 

Belitung, 

- Hasil yang dicapai di 

Kota Bangka Belitung 

adalah Pembangunan 

Pemuda dan Olah

raga merupakan satu 

kesatuan yang terkait 

dengan dukungan 

berbagai aspek dalam 

rangka untuk men

capai tujuan pem

bangunan nasional. 

Pemuda merupakan 

komponen strategis 

yang turut menen

tukan masa depan 

bangsa Indonesia. 

Maka pembangunan 

karakter pemuda 

dan pengembangan 

kebijakan olahraga 

perlu ditangani secara 

terencana, terpadu, 

komprehensif dan 

berkesinambungan, 

- Untuk menciptakan 

atlet-atlet yang ber

prestasi perlu adanya 

sarana dan prasarana 

yang memadai serta 

diperlukannya riset 

dan pengembangan 

serta diterapkannya 

teknologi olahraga 

dalam melakukan 

pembinaan atlet yang 

berprestasi. 

HAMBATAN 

- Pemerintah 

Provinsi Kepu-

lauan Bangka 

Belitung me-

merlukan sarana 

dan prasarana 

olahraga. 

- Pemerintah 

diharapkan 

melakukan 

pembudayaan 

olahraga di 

Pemkot Bangka 

Belitung. 
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TINDAK LANJUT 

- Mendorong 

Kemenpqra agar 

memasukkan 

Pemkot Bangka 

Belitung sebagai 

Kota penerima 

bantuan pemba-

ngunan gedung 

olahraga. 

- Pemerintah 

menyiapkan pera-

latan dan perleng-

kapan kerja yang 

memadai untuk 

memaksimalkan 

pencapaian target 

pembinaan dan 

pengawasan. 
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KEGIATAN CAPAIAN TINDAK LANJUT 

2 Koordinasi - Koordinasi Pembinaan - Minimnya APBD - Mendorong Ke-
Peningkatan Olahraga Prestasi dan Pemkab sehingga menpora agar terus 
Olahraga Prestasi Olahraga Pendidikan sulit mengalokasi secara luas mem-
dan Olahraga di Kabupaten Solok, kan anggaran yang berikan bantuan 
Pendidikan. Provinsi Sumatera lebih besar lagi. pembangunan 

Barat. gedung Olahraga 

- Mendorong perhatian - Mendorong K/L 
yang lebih dari Pemda terkait agar secara 
dan DPRD terhadap merata menentu-
Olahraga melalui kan Kabupaten/ 
alokasi anggaran yang Kota sasaran. 
cukup. 

- Menjadikan 
rumusan Rakor tiap 
daerah sebagai 
bahan rekomendasi 
kebijakan bidang 
olahraga tingkat 
nasional. 

3. Koordinasi - Koordinasi pengem- - Kabupaten Lubuk - Mendorong 

Peningkatan bangan kebijakan Linggau Provinsi Kemenpora agar 
Olahraga Prestasi olahraga di Kabupaten Sumatera Selatan memasukkan 
dan Olahraga Lubuk Linggau Provinsi memerlukan sa- Pemkot Bangka Be-
Pendidikan. Sumatera Selatan, rana dan prasaran litung sebagai Kota 

- Hasil yang dicapai di olahraga. penerima bantuan 
Kabupaten Lubuk Ling- pembangunan 
gau adalah Pemban- gedung olahraga. 
gunan Pemuda dan 
Olahraga merupakan - Pemerintah - Pemerintah akan 
satu kesatuan yang ter- diharapkan menyiapkan sarana 
kait dengan dukungan melakukan pembu- dan prasarana olah-
berbagai aspek dalam dayaan olahraga di raga yang memadai 
rangka untuk mencapai Kabupaten Lubuk untuk peningkatan 
tujuan pembangunan Linggu Provinsi prestasi olahraga di 
nasional. Pemuda Sumatera Selatan. Sumatera Selatan 
merupakan komponen khususnya di 
strategis yang turut Kabupaten Lubuk 
menentukan masa de- Linggau. 
pan bangsa Indonesia. 
Maka pembangunan 
karakter pemuda 
dan pengembangan 
kebijakan olahraga 
perlu ditangani secara 
terencana, terpadu, 
komprehensif dan 
berkesinambungan, 
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KEGIATAN CAPAIAN HAMBATAN 

4. Koordinasi - Koordinasi pengem- - Kota Pontianak - Mendorong 
Peningkatan bangan kebijakan olah- Provinsi Kalimantan Kemenpora agar 
Olahraga Prestasi raga di Kota Pontianak Barat,memerlukan memasukkan Kota 
dan Olahraga Provinsi Kal imantan sarana dan prasa- Pontianak Provinsi 
Pendidikan. Barat, rana olahraga. Kal imantan Barat, 

sebagai Kota 
- Hasil yang dicapai penerima bantuan 

di Kota Pontianak - Pemerintah di- pembangunan 
adalah Pembangunan harapkan melaku- gedung olahraga. 
Pemuda dan Olah- kan pembudayaan 
raga merupakan satu olahraga di Kota - Pemerintah me-
kesatuan yang terkait Pontianak Provinsi nyiapkan peralatan 
dengan dukungan Kalimantan Barat,. dan perlengkapan 
berbagai aspek dalam kerja yang merna-
rangka untuk mencapai dai untuk memaksi-
tujuan pembangunan malkan pencapaian 
nasional. Pemuda target pembinaan 
merupakan komponen dan pengawasan. 
strategis yang turut 
menentukan masa de-
pan bangsa Indonesia. 

d. Kegiatan Koordinasi Bidang Nilai dan Kreativitas Budaya 

Pelaksanaan Acara Puncak Sai l Tomini 2015 dilaksanakan pada tanggal 19 September 2015 

yang bertempat di kawasan Pantai Kayubura Desa Pelawa Baru Kecamatan Perigi Tengah 

Kabupaten Perigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. 

Acara Puncak Sail Tomini 2015 di hadiri oleh, antara lain: 

Bapak Presiden Rl didampingi lbu Negara 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 

Menteri Sekretaris Negara 

Menteri Kelautan dan Perikanan 

Menteri Dalam Negeri 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Menteri Pemuda dan Olahraga 

Menteri Pariwisata 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Menteri Pertahanan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Panglima Tentara Nasionallndonesia, dan 

Kapa la Kepolisian Republik Indonesia 
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Selain para pejabat Kabinet Kerja acara puncak pun dihadiri oleh Presiden Rl ke -5 lbu Mega

wati, unsur DPR Rl, DPD Rl, Para Kepala Daerah, Pejabat Pusat dan Daerah serta masyarakat. 

Pada acara puncak Sail Tomini 2015 yang berskala lnternasional juga mengundang para Duta 

Besar yang dihadiri o leh 34 Diplomat dari 23 negara diantaranya: 

- Amerika Serikat Polandia Jordania 

- Argentina 

- Kanada 

- Georgia 

- Hungaria 

- Tahilan 

- Bosnia Herzegovina 

Bulgaria 

Slovakia 

Bangladesh 

Korea Selatan 

Laos 

Libya 

Rangkaian acara punca Sail Tomini 2015, d iantaranya: 

Mozambique 

Serbia 

Suriname 

Ekuador 

Azerbaijan 

dan lain-lain 

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Longki 

Djanggola selaku tuan rumah penyelenggaraan Sail Tomini 2015 dilanjutkan Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lbu Puan Maharani selaku 

ketua panitia pengarah di mana dalam laporannya disampaikan bahwa kegiatan Sail 

Tomini merupakan keg itan stimulant atau pemicu sehingga perlu adanya tidak lanjut 

dari pemerintah dan masyarakat Perigi Moutong khususnya dan Sulawesi Tengah pada 

umumnya agar pembangunan dan kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki dampak 

bagi kesejahteraan masyarakat serta amanat dari Presiden Republik Indonesia Bapak 

Joko Widodo yang menyampaikna bahwa pentingnya promosi pariwisata untuk menarik 

w isatawan baik domest ik maupun mancaneagara selain itu juga perlu memasarkan serta 

memperkenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internas ional. 

2. Atraksi budaya yang melibatkan kurang lebih 1.000 penari yang berasal dari pelajar, di

mana 250 pelajar SMP dan SMA di seluruh kabupaten Perigi Moutong berpartisipasi pad a 

t arian selamat datang "Songu Lara Mombangu" serta 750 pelajar di Provinsi Sulawesi Ten

gah turut serta memeriahkan acara puncak pada sendratari ko losal "Toumene-Tomini': 

Atrasi budaya dimaksudkan untuk memperkenalkan serta melestarikan budaya Indone

sia yang ada di Sulawesi Tengah. 

3. Selain atraks i budaya, Tentara Nasional Indonesia j uga turut serta memeriahkan acara 

puncak Sail Tomini 2015 ini dengan atraksi-atraksi antara lain rubberduck, hellyjump wa

ter, fly pass alut sista dan lain-lain. Selain atraksi tersebut juga menampilkan parade ka

pal perang baik dari TNI Angkatan Laut sebanyak 28 KRI maupun kapal perang negara 

sahabat sebanyak 7 unit dari 6 negara (Amerika Serikat, Australia, China, Korea Selatan, 

Malaysia dan Singapura). 

4. Pada Acara Puncak Sail Tomini 201 5 juga dilakukan beberapa penandatanganan dianta

ranya penandatanganan Deklarasi Kayu Bur a oleh tiga Gubernur yakni Gubernur Sulawesi 

Tengah, Gubernur Sulawesi Barat dan (Pjs) Gubernur Jambi, penandatanganan Gerakan 

Budaya Bersih Pantai dan Budaya Senyum antara Menteri Pembangunan Man usia dan Ke

budayaan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, penandatanganan Sampul 

Peringatan Sail Tomini 2015 oleh Bapak Presiden. Selain penandatanganan terse but Pres

iden Republik Indonesia yang didampingai oleh Menteri Pembangunan Man usia dan Ke

budayaan, Menteri Keluatan dan Perikanan dan Gubernur Sulawesi Tengah secara resmi 

membuka acara puncak Sail Tomini 2015 dengan menekan tombol Sirene. 
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) 5. Kegiatan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan 

a. Kegiatan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis 

Kegiatan koordinasi dengan berbagai kementerian/ lembaga telah dilakukan baik dengan 

mengundang dalam rapat koordinasi maupun dengan menghadiri undangan yang rapat 

koordinasi dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga lain, sehingga beberapa program dan 

lembaga yang terkait dengan pemberdayaan kawasan strategis telah dapat diidentifikasi. 

Selanjutnya kegiatan monitoring dan evaluasi selama tahun 2015 telah dilaksanakan di 

beberapa daerah yaitu: 

a. Kegiatan pengembangan kawasan strategis ekonomi dan budaya dengan pengembangan 

produsen jamu di Kabupaten Sukoharjo, kawasan tenun dan songket di Palembang. 

b. Kegiatan penyiapan pelaksanaan ekspedisi Bhakesra di Makassar. 

c. Partisipasi dalam koordinasipengembangan daerah perbatasan di Kabupaten Sangihe

Talaud, provinsi Sulawesi Utara, tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2015 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 

Hasil/capaian 

a. Terbentuknya komitmen berbagai K/L untuk berkoordinasi dalam penyusunan kegiatan dan 

program, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perba

tasan, penanganan daerah terpencil/tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Dalam hal ini telah 

disusun Kelompok Kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbatasan 

yang leading sektornya adalah BNPP, dengan Menko PMK sebagai Wakil Ketua. 

b. Terwujudnya koordinasi pengembangan kawasan produsen jamu dengan berbagai ban

tuan program dan kegiatan dari kementerian/ lembaga, dunia usaha, serta pemerintah 

daerah dengan launching kabupaten Sukoharjo sebagai Kota Jamu, pada tahun 2015. 

c. Terwujudnya koordinasi penyiapan kawasan Sumatera Selatan sebagai provinsi pusat te

nun Indonesia. 

d. Terlaksananya ekspedisi Bhakesra dengan sukses tanpa adanya halangan dan hambatan 

selama dalam pelayaran dan singgah ke pulau-pulau tujuan. 

e. Terwujudnya komitmen berbagai kementerian/ lembaga untuk membangun daerah per

batasan khususnya kabupaten Ta laud dan Kabupaten Sangihe, serta Kabupaten Meranti 

yang telah diwujudkan dengan penempatan program/ kegiatan tahun 2015 dan perenca

naan program tahun 2016. 

Kendala/Hambatan 

Kegiatan harusnya lebih banyak bisa dilaksanakan, namun terjadi keterlambatan kegiatan 

karena pengisian jabatan pada SOTK yang baru belum selesai, baik dalam unit internal PMK 

maupun pada unit instansi lain yang harus dikoordinasikan. 

Tindak Lanjut 

Perlu dilakukan koordinasi untuk perumusan kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pengenda

lian dalam rangka pemberdayaan kawasan tertinggal, perbatasan dan transmigrasi. Salah satu 

target yang harus segera disusun adalah Peta Jalan untuk upaya percepatan pembangunan 

kawasan perbatasan agar dapat segera mewujudkan pulau-pulau di kawasan perbatasan se

bagai beranda depan dari NKRI. 
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b. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Kawasan Khusus 

Maksud kegiatan ini adalah memfasilitasi dan mendorong peran pemerintah dan lembaga 

yang ada di pusat maupun daerah untuk bekerjasama melakukan upaya secara sistematis dan 

melembaga dalam pelestarian dan pendayagunaan kawasan konservasi dan kota pusaka me

lalui pemberdaya-an masyarakat pada kawasan tersebut. 

Tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan model praktek yang baik dan pedoman pelaksanaan 

kebijakan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi/pusaka. Dari program yang ada di 

kementerian/ lembaga dapat disusun rencana kerja bersama untuk pengembangan kawasan 

tersebut. 

Pelaksanaan Kegiatan 

Koordinasi telah dirintis dengan pihak-pihak yang menangani pelestarian dan pengem

bangan daerah konservasi dan kawasan pusaka, dan kegiatan telah dapat dirancang 

untuk menghasilkan rumusan kebijakan atau model pelaksanaan kebijakan pada akhir 

tahun ini. 

Hasil/ capaian 

Telah dilakukan koordinasi awal dengan Kementerian PUPR yang menangani pelestarian 

Kota Pusaka, Kemendagri, dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) untuk menjalin 

hubungan kerjasama dalam mewujudkan pelestarian dan pengembangan kota pusaka. 

Kendala/ hambatan 

Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pengisian SOTK di KIL belum selesai sehingga 

belum jelas pejabat yang menangani 

Tindak Lanjut 

Persiapan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober dengan kegiatan pertemuan 

multipihak akan dilaksanakan di Yogyakarta. 

Penyelenggaraan Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (BHAKESRA) 

1. Ekspedisi Bhakesra telah mengumpulkan bantuan program dan kegiatan sosial dari 

berbagai kementerian, lembaga dan masyarakat senilai Rp. 165 milyar. 

2. Bantuan program dan kegiatan sosial adalah untuk memberikan kebutuhan bahan 

pokok, memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan akses 

terhadap sarana dan prasarana air bersih, memberikan hiburan kepada masyarakat, 

menggantikan uang yang sudah usang, meneliti potensi sumber daya daerah mas

ing-masing dan mencari solusi untuk pemecahan masalah keterbelakangan. 

3. Mendapatkan rekomendasi model untuk pemberdayaan masyarakat di kepulauan 

terpencil untuk bisa menjadi rujukan bagi pengembangan daerah lainnya. 

Kendala/hambatan 

Tidak ditemukan kendala yang berarti 

Tindak Lanjut 

Kegiatan masih akan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dari Menko Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan kepada para peserta dan instansi pemberi sumbangan ban

tuan sosial. 
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c. Kegiatan Koordinasi Urusan Pemberdayaan Desa dan Anggaran 

Maksud kegiatan adalah mengkoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan-kebijakan pem

berdayaan desa yang terencana, terarah dan terawasi sehingga lebih efisien dan efektif, sehing

ga terwujud komitmen dalam pemberdayaan desa dalam rangka implementasi Undang-Un

dang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di berbagai sektor baik kebijakan nasional maupun kebijakan 

daerah sehingga lebih terarah. Melalui prinsip dasar koordinasi dan sinkronisasi yaitu kegiatan 

integrasi pada tahap perencanaan, sinkronisasi pada tahap pelaksanaan, terutama sinkronisasi 

instrumen pelaksanaan dan sinergi antar pelaku kepentingan (pemerintah, swasta dan ma

syarakat). 

Kegiatan ini bertujuan untuk Terwujudnya keserasian kebijakan pengembangan sarana dan 

pra-sarana pemberdayaan desa melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan pendekatan sek

toral dan regional bagi seluruh pihak terkait baik di pusat maupun di daerah; Mengetahui arah 

kebijakan masing-masing wilayah dalam penanggulangan kemiskinan; Diketahuinya me

kanisme penyusunan kebijakan pengembangan saran dan prasarana berbasis pemberdayaan. 

Hasil/ capaian 

Dalam kegiatan ini dihasilkan penetapan tanggal dan waktu pelaksanaan rapat koordi

nasi pengembangan sarana dan prasarana dengan meningkatkan fung si koordinasi dan 

sinkronisasi kebijakan melalui koordinasi kebijakan, koordinasi rencana dan program 

serta koordinasi instrumen-instrumen pelaksanaan kebijakan.Selain didapatkan usulan 

rekomendasi kebijakan dalam rangka koordinasi pengembangan saran dan prasarana. 

Kendala/ hambatan 

Dari serangkaian pertemuan persiapan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan koordinasi 

dan sinkronisasi pengembangan ssarana dan prasarana. Adapun permasalahan/kendala 

tersebut yaitu, dalam rangka koordinasi pengembangan kebijakan informasi desa dan 

pengawasan masyarakat terutama terkait dengan system informasi desa. Diharapkan di 

desa memiliki satu system informasi yang baik sehingga memiliki satu basis data. Masih 

lemahnya koordinasi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan karena 

terkendala ego masing-masing; Perlu dipikirkan kebijakan ke depan dalam rangka pelak

sanaan Undang-Undang Desa. Perlu dipikirkan aset dan proses pengakhiran dan pera

lihan PNPM Mandiri. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang makin 

intens dalam rangka percepatan pelaksanaan Undang-Undang Desa umumnya dan pen

cairan, penyerapan dan pemanfaatan dana desa khususnya. 

Tindak Lanjut 

Lebih mengoptimalkan konsolidasi dan koordinasi antar stakeholder terkait konsep

konsep pelaksanaan kebijakan pemberdayaan desa khususnya pengembangan saran a dan 

prasarana. 

d. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam kurun waktu sampai akhir bulan September tahun 2015, beberapa kegiatan yang 

telah direncanakan sejak awal tahun sudah melaksanakan kegiatan koordinasi di Provinsi D. l 

Yogyakarta, dan Rapat Persiapan rencana kegiatan yang di laksanakan di Jakarta, sebagian ke

giatan belum dilaksanakan, rencana kegiatan akan dilaksanakan dari Bulan Oktober, Minggu 
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ke- 4 yaitu : kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan social Budaya di Denpasar- Bali 

dan Lampung, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat dan Su

koharjo. 

Kegiatan yang telah terlaksana adalah: 

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi senilai Rp.8.840.000,-

b. ldentifikasi/lnventarisasi Data/ Permasalahan/ Anal isis, senilai Rp. 28.671.300,-

c. Koordiansi Kebijakan Pengembangan Ekonomi di Yogyakarta senilai Rp. 62.550.300,-

d. Koordiansi Kebijakan Sosial Budaya, senilai Rp. 4.420.000,-

e. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Kebijakan PengembanganEkonomi di Yogya

karta dan NTB senilai Rp.12.377.700'-

f. Koordiansi Penguatan tata Kelola Pengeloalan Anggaran senilai Rp.2.538.000,-

8 Program Dukunga.,l} Kesekretariatan Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangu~an Manusia dan Kebudayaan 

. .~ 

Pada Tahun Anggaran 2015, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 142.497.274.000 dengan alokasi untuk tujuh 

kegiatan unit kerja lingkup Setmenko. Ketujuh kegiatan tersebut adalah : 

1) Peningkatan dan pengelolaan Urusan lnformasi dan Persidangan; 

2) Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Adminis-

trasi Kerjasama; 

3) Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum; 

4) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK; 

5) Penyelenggaraan Pembinaan Korpri Kemenko PMK; 

6) Koordinasi Kajian Bidang Kesra; 

7) Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana. 

Dalam pelaksanaannya, salah satu sistem penilaian capaian kegiatan sesuai dengan PP No. 39Tahun 2006 

adalah aplikasi e-Monev Bappenas, dimana secara rinci dapat dilihat perkembangan realisasi anggaran 

dan kinerja Kemenko PMK pertriwulannya. Ada pun berbagai kegiatan lingkup Setmenko PMK yang telah 

dicapai pada Biro Umum, Biro Hukum, lnformasi dan Persidangan, Biro Perencanaan dan Kerjasama dan 

lnspektorat adalah sebagai berikut : 

) 1. Pelaksanaan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

Reviu Laporan Keuangan Kemenko PMK 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lnspektorat melaksanakan beberapa program ke

giatan. Program kegiatan yang telah dilaksanakandilaporkan dalam bentuk laporan Triwulan/ 

Semester/Tahunan. Penyusunan laporan Tahunan 2014 dan Triwu lan llnspektorat Kementeri

an Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan bentuk peman

tauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian 
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Gam bar 1. Menerima penghargaan pad a acara Rakornas Akuntansi & Pelaporan 

dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan 

dan sasaran yang disusun dalam petunjuk operasional kegiatan lnspektorat Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Maksud dan Tujuan Reviu Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

Penyusunan Laporan dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi tentang 

hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya, baik yang d ilakukan oleh internal auditor maupun 

eksternal auditor di lingkungan Kemenko PMK. 

Hasil/capaian 

Sasaran reviu adalah agar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebu

dayaan memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAl, 

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan SAP, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangu

nan Manusia dan Kebudayaan dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas. Ke

luaran kegiatan reviu adalah Pernyataan Telah Direviu dan Laporan Hasil Reviu. 

Audit Tujuan Tertentu Terhadap Keaslian ljazah Pegawaidi Kemenko PMK 

Sehubungan dengan adanya Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur

dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB NoB/ 1988/D.I/ PANRB/06/2015 tanggal22 Juni 2015 

tentang penanganan ijazah palsu, maka dilaksanakan audit dengan tujuan tertentu terha

dap keaslian ijazah ASN di Lingkungan Kemenko Bidang PMK. Audit tersebut dilakukan seb

agai penegakkan integritas di jajaran aparatur sipil negara dan kesesuaian dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Waktu pelaksanaan audit yaitu selama· 10 hari kerja ter

hitung mulai tanggal 27 Juli s.d 7 Agustus 2015. Tempat pelaksanaan kegiatan di Kantor Ke

menko PMK dengan melakukan konfirmasi ke universitas di Yogyakarta, Bandung dan Bogor. 

Ada pun Pihak-Pihak yang terkait adalah sebagai berikut: 

Kemenpan dan RB; 

Biro Umum Kemenko PMK cq Bag ian Kepegawaian; dan 

Universitas di seluruh Indonesia; 

Hasil/capaian 

Tersusunnya laporan audit tujuan tertentu atas keaslian ijazah pegawai di lingkungan Kemen

ko PMK 
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Monitoring tindak lanjut Temuan BPK Tahun Anggaran 2014 

Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan BPK TA 2014 dilakukan untuk mengetahui kema

juan unit kerja dalam melaksanakan saran/ rekomendasi penyelesa ian dari BPK atas temuan 

tahun anggaran 2014. Sa saran Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan BPK dilakukan dengan 

menginventarisir dan meneliti data tindak lanjut melalui pemeriksaan atas dokumen t indak 

lanjut, t anya jawab serta melakukan konfi rmasi perkembangan tindak lanjut. 

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kemenko PMK Jln Medan Merdeka Barat No 3 Jakarta Pusat. 

Evaluasi program Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN- AKSA) 

rencana aksi untuk melaksanakan gerakan nasional secara masif dan berkelanjutan dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak. Rencana aksi ini 

d isusun oleh Pemerintah dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemban

g unan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlind

ungan Anak dan dengan memperhatikan masukan dari KPAI serta seluruh unsur masyarakat. 

Tujuan umum Evaluasi Program Gerakan Nasional Anti Kejahatan SeksuaiTerhadap Anak (GN 

AKSA) adalah untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran pelaksanaan gerakan nasi

anal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak, berupa: 

a) Keluaran (ouput) kegiatan; 

b) Pemanfaatan keluaran (output) dan hasil (outcome) kegiatan; 

c) Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam menjaga kesinambungan hasil kegiatan. 

Sasaran evaluasi adalah pencapaian sasaran program dari hasil pelaksanaan Gerakan Nasional 

Ant i Kej ahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA). 

Gam bar 2. 

Ra kor Gerakan Nasional Anti Kejahatan 

Seksual terhadap Anak 



Gam bar 3. 

Peluncuran Website Revolusi Mental 

Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental 

Peluncuran Resmi Website Revolusi Mental 
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Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani 

(tengah) bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan Sugihartatmo (kiri) dan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Hazwan 

Yunas (kanan) meluncurkan secara resmi web site Revolusi Mental. 

) 2. Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum Kemenko PMK 

Guna mendukung arah kebijakan koordinasi pembangunan bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan diperlukan SDM yang profesional dan berkualitas, memiliki budi pekerti yang luhur, 

berdayaguna dan berhasilguna, sadar akan tanggu0gjawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi 

masyarakatdan abdi negara untuk menyelenggarakan tug as umum pemerintahan dan pembangun

an serta pelayanan kepada masyarakat. 

Ada pun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Pendidikan dan pelatihan teknis yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Kemenko PMK, pendi

dikan dan pelatihan diselenggarakan oleh instansi/ lembaga di luar Kemenko PMK, yang dilak

sanakan 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 April2015 (Seminar Audit Nasional); 18 -21 

Mei 2015 (Diklat Pengadaan Barang dan Jasa); 24- 26 Agustus 2015 (Transformational Leader

ship); 11 - 13 September 2015 (Achievement Motivation) 

Telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural Pimpinan Ill dan IV dan pendidikan 

dan pelatihan prajabatan golongan II sebanyak 12 orang serta Golongan Ill sebanyak 22 orang. 
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Gam bar 4. Pengarahan terhadap CPNS golongan Ill Tahun 2015 

Pelantikan atau Pengambilan Sumpah Jabat.an 

Te lah dilaksanakan Pelantikan atau Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon I pada 

bulan Mei 2015 dan Pelantikan atau Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon II, Ill dan IV 

pada tanggal 2 September 2015 

Gambar 5. 
Pelantikan atau Pengambilan Sumpah 
Jabatan Pejabat Eselon I 



Gam bar 6. Sesmenko memberi 

pengarahan saat pelantikan atau 

pengambi lan Sumpah 

Jabatan Pejabat Eselon II, Ill, IV 
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Kegiatan Upacara dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila 

Dalam rangka memperingat i hari Kesakt ian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 

2015, Sekretariat Kementerian Koord inator Bidang Pembang unan Manusia, selaku lnspektur 

beliau memimpin jalannya upacara di Lapangan Upacara Kantor Kementerian Sekretariat 

Negara (sayap barat). 

Gam bar 7. Sesmenko selaku lnspektur Upacara dalam rangka memperingat i hari Kesaktian Pancasila 
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Pembinaan/Penyuluhan/Pengelolaan Arsip/Dokumen Negara 

Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian pada tanggal 5 Maret 2015 &kegiatan 

pertemuan Pembinaan Administrasi Kepegawaian pada tanggal 12 Maret dan 21 April 2015 

serta telah dilaksanakan Sosialisasi PUPNS pada tanggal 8 September 2015. 

Upaya peningkatan pengelolaan pelayanan kebutuhan sehari-hari perkantoran menjadi 

mutlak untuk terus dilakukan setiap bulan dalam tahun 2015. Kebutuhan fasilitas sarana 

komunikasi telepon, fasilitas energi listrik dan air untuk mendukung kegiatan operasional 

maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, difasilitasi 

dengan listrik berdaya 1385 KVA dan 66 KVA serta lebih kurang 38 sambungan line telepon 

serta penyediaan air PAM sebagai sarana dan prasarana vital yang dibutuhkan dalam men

dukung pelaksanaan tugas bagi pegawai dan non pegawai yang berkantor di Gedung Ke

menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan luas gedung kantor lebih kurang 

10.000 M2. 

Pengelolaan Kegiatan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPB). 

Maksud dan tujuan kegiatan pengelolaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang 

(UAPPB) untuk terlaksananya pemutakhiran data guna kesiapan rekonsiliasi dengan KPKNL. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap 4 bulan sekali dalam satu tahun. Kegiatan Pengelolaan Ke

giatan unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB) dilaksanakan oleh satuan kerja. 

Oleh karena itu perlu dibentuk tim pengelolaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang 

(UAPPB) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Pengelolaan Kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). 

Maksud dan tujuan kegiatan pengelolaan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) untuk 

terlaksananya pemutakhiran data guna kesiapan rekonsiliasi dengan DJKN. Kegiatan ini di

laksanakan setiap 1 kali dalam sebulan. Kegiatan Pengelolaan Kegiatan unit Akuntansi Peng

guna Barang (UAPB) dilaksanakan oleh para pelaksana Unit Pengguna Akuntansi Pengguna 

Barang. (UAPB) di Kemenko Pembangunan Man usia dan Kebudayaan untuk rekonsiliasi BMN 

dengan DJKN setiap semesternya. Oleh karen a itu perlu dibentuk tim pengelolaan Unit Akun

tansi Pengguna Barang (UAPB) di Kementerian koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan 

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 

Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam pena

tausahaan BMN ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN. 

Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun 

Laporan BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. 

Sedangkan penatausahaan BMN dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelo

laan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan 

sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai. Untuk melaksanakan serangkaian proses tersebut, Kuasa 

Pengguna Anggaran menunjuk petugas/tim untuk mengelola BMN dilingkungan Kemenko 

Pembangunan Man usia dan Kebudayaan. 
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Pengelolaan Admin LPSE. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Ten

tang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah bahwa K/UD/ 1 wajib melaksanakan pengadaan ba

rang/ jasa secara elekt ronik untuk sebagian/ seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Ang

garan 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/ jasa secara elektronik mengacu 

pada Peraturan Kepa la LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elek

t ron ik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Ke

pala LKPP Nomor 5 Tahun 201 1 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerin

tah Secara Elektron ik. Terhadap informasi, tra[1saksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah seca ra elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 

2008 tentang ITE. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan 

dengan e-Tendering atau e-Purchasing. 

Proses pengadaan di lingkungan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak 

tahun 201 2 telah dilaksanakan melalui sistem £-Procurement dengan bekerja sama dengan 

LKPP sebagai server. Untuk melaksanakan £-Procurement te rsebut dibut uhkan Admin Agency. 

Admin Agency merupakan petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ber

wenang untuk, menentukan PPK dan menentukan panitia. 

Sosialisasi Penanggulangan Bencana. 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu ke

hidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor a lam dan atau fak

tor non a lam maupun faktor man usia sehingga mengakibat kan t imbulnya korban jiwa manu

sia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psiko logis. Mengenai bencana 

tersebut, pemerintah Kemenko b idang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terus beru

paya meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangaan bencana bagi karyawannya. 

Sebagai langkah antisipas i, d iperlukan beberapa fasi litas yang harus dipenuhi dalam proses 

evaluasi bila terjadi bencana. Selain sos ia li sa~i didalam gedung juga diadakan simulasi pen

anggulangan bencana di lapangan, dan proses pemadaman api kecil, api sedang sampai pe

manfaatan Hydrant dalam proses penanggulangan kebakaran, di lakukan satu persatu o leh 

peserta simulasi penanggulangan bencana. Sosia lisasi in i melibatkan anggota Managemen 

Building, karyawan Kemenko Pem bangunan Manusia dan Kebudayaan dan p ihak pihak ter

kait seperti dari dinas pemadam kebakaran. 

Pembinaan dan Penatausahaan Barang M ilik/Kekayaan Negara. 

Pembinaan dan penatausahaan Barang Mi lik!Kekayaan Negara dimaksudkan untuk terwu

judnya tertib pembinaan dan penatau sahaan barang milik negara di lingkungan Kement 

erian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan baik penggunaannya, pe

manfaatannya, penghapusannya dan pemindahtanganannya. Pelaksanaan Pembinaan dan 

penatausahaan Barang Mil ik/Kekayaan Negara dalam tahun 201 5 adalah dengan sudah di

laksanakannya penyusunan lapo ran BMN semester II dan tahunan tahun anggaran 201 5 pada 

bulan Februari 2015. Kegiatan di lakukan secara full day di hotel pada bulan Februari 2015. Pi

hak yang t erlibat dalam penyusunan ini adalah Bagian Keuangan, lnspektorat Kemenko Pem

bangunan Man usia dan Kebudayaan serta Direktorat BMN dan KPKNL Jakarta Ill Kementerian 

Keuangan. 
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Terlaksananya tertib pengelolaan, penataan dan pemanfaatan barang milik negara di ling

kungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan 

ditandai t ersusunnya 1 laporan BMN semester 2 tahun 2015 dan laporan BMN tahunan tahun 

2015 dengan aplikasi SIMAK BMN yang dilaporkan kepada Dirjen Kekayaan Negara Departe

men Keuangan. 

Kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara. 

Demi tertib administrasi perlu dilakukan Penghapusan BMN dengan tujuan Penghapusan 

adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan 

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan 

fisik barang yang berada dalam penguasaannya. 

Pertemuan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan Keprotokolan 

Kegiatan peningkatan pelayanan ketatausahaan dan keprotokolan dilaksanakan dengan 

maksud dan tujuan agar pelaksana di bagian tata usaha pimpinan dan protokol memiliki 

suatu pemahaman dalam proses melayani pimpinan dengan sebaik-baiknya guna menun

jang kinerja untuk mencapai hasil penilaian yang luar biasa demi terciptanya suasana yang 

ramah, tentram dan berw ibawa. 

Penyelenggaraan Protokoler Acara Pimpinan 

Kegiatan penyelenggaraan protokoler acara pimpinan merupakan salah satu bagian dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian lata Usaha Pimpinan dan Protokol yaitu mengamank

an dan menjaga ketertiban serta kelancaran pada pelaksanakan acara-acara baik dalam 

hal memprotokoli Menko PMK ataupun pimpinan setingkat eselon I. Selain itu, salah satu 

kegiatan penyelenggaraan protokoler juga dapat dilaksanakan pada saat menerima tamu 

kenegaraan, acara penganugerahan dan pelantikan pejabat di Kemenko PMK. Tugas proto

kol dalam hal ini adalah membeli, mempersiapkan dan menyerahkan souvenir untuk tamu 

kenegaraan, piagam maupun trophy. 

Kegiatan protokoler acara Menko dilaksanakan berdasarkan jadwal kegiatan Menko PMK atau

pun pimpinan lain setingkat eselon I baik di wilayah Jakarta dan sekitarnya, maupun di propin

si dankabupaten/kota yang dikunjungi selama satu tahun anggaran. Untuk kegiatan di luar 

kota, petugas protokol melakukan kunjungan advance satu/dua hari sebelum Menko ataupun 

pimpinan lain setingkat eselon I, dan melakukan pendampingan pada saat pelaksanaannya. 

Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja Menko 

Kegiatan penyelenggaraan dalam rangka rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja meru

pakan awal mula dari kegiatan dalam pelaksanaan kunjungan kerja ke daerah. Kegiatan per

siapan tersebut diselenggarakan demi terciptanya kelancaran dalam setiap kunjungan kerja 

Menko PMK ke daerah yang hendak dituju, dimana dalam rapat koordinasi tersebut diuta

makan bagi protokol yang ditugaskan ke tempat tujuan. 

Rapat koordinasi kunjungan kerja pimpinan di daerah 

Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi kunjungan kerja pimpinan di daerah adalah 

kegiatan rapat yang dilakukan oleh Menko PMK ataupun Sesmenko PMK dalam rangka 
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berkoordinasi dengan pimpinan di daerah demi menciptakan suatu rancangan kegiatan 

yang mutakhir. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di hotel di daerah yang dikunjungi 

oleh Menteri ataupun Sekretaris Menteri. 

Finalisasi 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 perjalanan dinas luar negeri diantaranya mencakup: 

Surat undangan dari penyelenggara 

SuratTugas yang ditanda tangani kepala biro umum 

Surat ijin dari kementerian sekretaris negara sebagai acuan untuk dapat dikeluar

kannya ijin perjalanan ke negara tujuan. 

Pembuatan paspor dan visa ke negara tujuan. 

Menyiapkan dokumen perjalanan berupa Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan kwitansi 

perjalanan sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang telah ditetapkan oleh Ke

menterian Keuangan. 

Melampirkan tiket ke negara tujuan. 

Penyusunan Pedoman Juklak Keprotokolan 

Kegiatan penyusunan pedoman juklak keprotokolan adalah pembuatan buku pedoman yang 

berisi tentang petunjuk pelaksanaan keprotokolan dilapangan yang meliputi urutan-urutan 

tentang tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan teknis kegiatan keprotokolan. 

Pedoman tersebut dibuat untuk memudahkan protokol dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi secara teknis dan terurut dengan baik. 

Sosialisasi keprotokolan 

Kegiatan tersebut mengundang para TU Pimpinan dan Keprotokolan dari kementerian 

lain yang bertujuan untuk mensosialisasikan aturan-aturan maupun tata cara keprotoko

lan yang dapat diaplikasikan diu nit masing-masing. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan mempunyai tug as 

membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan ke

bijakan serta pelaksanaannya dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan demi 

terciptanya revolusi mental di masyarakat pada umumnya. 

Kebijakan tentang koordinasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemer

intah pusat dalam tujuan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 

perlu dipantau pelaksanaannya dengan diadakannya kunjungan kerja ke beberapa 

daerah dan keluar negeri. Terbentuknya suatu pemikiran untuk melaksanakan kegiatan 

yang dilakukan didaerah tersebut, merupakan proses pertanggung jawaban dalam hal 

mensejahterakan ataupun membuat suatu daerah dapat berkembang dari sebelum

nya. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menko PMK dalam hal ini bersifat membantu 

menyejahterakan masyarakat maupun daerah yang dikunjungi. Hasil pemantauan dan 

evaluasi kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk segera ditindaklanjuti sedini mung

kin agar dapat diambil langkah-langkah koordinasi dalam menanggulangi segala ben

tuk hambatan yang ada. 
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Kunjungan kerja ke daerah-daerah dimaksud meliputi kota-kota besar di 33 provinsi 

di Indonesia dan 5 Negara. Dengan demikian karena adanya mobilitas yang tinggi un

tuk kunjungan kerja dimaksud sehingga dibutuhkan fasilitas pesawat non reguler ke 

daerah-daerah terpencil dan penggunaan kereta a pi. 

Kesuksesan kegiatan yang dilakukan oleh Menke PMK dalam setiap kunjungan kerjanya 

dibeberapa daerah di Indonesia merupakan bukti adanya koordinasi yang baik dengan 

pihak-pihak terkait diantaranya dari kementerian/ lembaga lain baik pusat maupun dae

rah sekaligus Pemerintah Provinsi dan Daerah serta masyarakat, yang bersama-sama 

membantu menyejahterakan daerah masing-masing. 

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited), 

Laporan keuangan tahunan ini merupakan laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2014, 

telah disampaikan tepat waktu kepada 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 laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2014 

yang sudah selesai Diaudit oleh BPK Rl, telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan 

pada tanggal 30 April 2015. Dimana Laporan Keuangan Audited disampaikan selambat-lam

batnya pada tanggal terakhir di bulan Mei setelah tahun anggaran berakhir. 

Laporan Keuangan Triwulan ITA 2015, laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan 

untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015; telah disampaikan kepada Ke

menterian Keuangan pada tanggal 7 Mei 2015. 

Sosialisasi dan praktek pengisian e-filing 

Sosialisasi Pajak bagi bendahara di lingkungan Kemenko PMK pada tanggal 8 April 2015. 

Laporan Keuangan Semester ITA 2015, laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan 

untuk peri ode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015; telah disampaikan kepada Kemen

terian Keuangan pad a tanggal1 0 Agustus 2015. 

Gam bar 8. Sosialisasi E-filing 
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Evaluasi Penyerapan Anggaran Kemenko Bidang PMK & Rencana Kegiatan Bulan Novem

ber & Desember 2015 Lingkup Biro Umum. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalisasi penyerapan anggaran dan capaian kegiatan 

Kemenko PMK. 

Gam bar 9. Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Kemenko bidang PMK dan Rencana Kegiatan 

Bu lan November & DesemberTahun 2015 Lingkup Biro Umum 

Pameran Bidang PMK 

Salah satu media sosial isasi luar ruang adalah melalui pameran. Pada triw ulan Ill tahun 2015 

ini, Bagian Humas dan Dokumentasi melakukan pameran satu kali pameran, yaitu Pasar mu

rah dalam rangka promosi dan pembinaan UMKM pada tanggal 1-2 Juli 2015 di kantor Ke

menko PMK. Adapun peserta kegiatan ini adalah dari in terna l dan eksternal Kemenko. 

Gambar 10. 

Pameran Bidang PMK (Bazar 
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Penerbitan Majalah Internal Kementerian 

Untuk mendukung sosia lisas i aneka kebijakan program, dan keg iatan pemerintah, demi ter

capa inya target pembangunan nasional, Majalah Brafo PMK diterbitkan khusus oleh Kement

erian Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan. Media tersebut merupak

an transformasi dari Tabloid Warta Kesra pada 2014 yang lalu. Brafo PMK merupakan media 

internal untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program kerja pemerintah 

dan atau Kemenko PMK, baik yang sedang dilaksanakan, telah dilaksanakan, maupun untuk 

memberikan pandangan bagi kebijakan yang akan dan mungkin terlaksana. 

Brafo PMK terbit sekali dalam sebulan setiap tanggal 5, dengan jumlah cetakan sebanyak 

2.500 eksemplar sekali terbit. Brafo PMK didistribusikan ke seluruh Indonesia mulai dari 

tingkat provinsi, kabupaten/ kota, hingga ke kecamatan, termasuk kementerian/ lembaga di 

pusat dan perpustakaan perguruan t inggi. 

BRAFOPMK BRAFOPMK _ ... ___ ,_ ... ··- ..... , ...• -·- .. ··--·- ~ ..... ~ 

Berikut edisi yang terbit sepanjang semester II: 

Edisi Periode FokusUtama 

07/1/2015 Juli 2015 Akhirnya BPJS 

2 08/1/2015 Agustus 2015 GPMB Expo & Award 2015, 

sarat Muatan Budaya 

3 09/1/ 2015 September 2015 Membangun Sungai 

Membangun Peradaban 

Peningkatan Kapasitas Dokumentasi dan Perpustakaan 

Beberapa keg iatan yang telah di laksanakan Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan 

adalah: 

Penerapan Sistem Aplikasi lnformasi Perpustakaan 

Kegiatan penerapan sistem aplikasi informasi perpustakaan berbasis web/digital adalah 

pembuatan aplikasi perpustakaan yang bertujuan untuk mempermudah mendata

an buku-buku untuk dikelola dan untuk memperlar.car jalannya pelayanan didalam 

kegiatan perpustakaan. 
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Pada aplikasi ini diterapkan untuk berbasis web sehingga diperlukan beberapa per

siapan untuk menunjang lancarnya aplikasi te rsebut diantaranya disiapkannya kom

puter server, sistem aplikasi dan alamat domain dan diper lukan koord inasi yang kuat 

untuk mensinergikan ide dan tujuan penerapan aplikasi tersebut. Sehingga dapat di

terapkannya sistem aplikasi perpustakaan yang mengguna slim 7 cendana. 

Pengelolaan bahan pustakan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Slims, jenis 

kegiatan menginput bahan pustaka kedalam aplikasi dan diberikan label serta penyam

pulan, dan pelayanan bagi pengunjung atau pelayanan keanggotaan. Berikut jumlah 

yang sudah berhasil diinput sampai dengan Triwulan Ill; 

Juli Mengelolan bahan pustakan 389 635 4 

dan Pelayanan Pengunjung 5 

atau keanggotaan 8 

Agustus Mengelolan bahan pustakan 158 

dan Pelayanan Pengunjung 

atau keanggotaan 

------ - --
Septem- Mengelolan bahan pustakan 452 

ber dan Pelayanan Pengunjung 

atau keanggotaan 

Sementara untuk kegiatan pendukung lainnya sepanjang Triwulan Ill adalah sebagai 

berikut: 

Melakukan pemotretan cover bahan pustaka; 

Menyiapkan bahan pustaka untuk ditaksi r nilainya oleh Tim Penilai 

Melakukan pengklasifikasian buku; 

Melakukan input data buku kedalam sistem; 

Melakukan cetak barcode dan di tempel pada buku yang sudah di input; 

Melakukan penyampulan buku; 

Menyiapkan kartu anggota perpustakaan; 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan rutin perpustakaan; 

Melaksanakan kegiatan rutin perpustakaan yaitu pembuatan kliping harian dan 

melakukan publikasi media di website kemenkopmk.go.id yang di lakukan oleh 

tenaga outsourcing; 

Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pimpinan dan di lingkungan Kemen

terian PMK berupa dokumentasi foto. 

Sub Bagian Perpustakaan menghadiri seminar yang diselenggaralan oleh Universitas 

Islam Negeri (UIN) yang dilaksanakan pada tanggal 12Agustus 2015 di Auditorium Wis

ma Syahida Inn Kampus II UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. Dengan tema "Revitalization 

of Academic Libraries toward World Class University" 
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Narasumber pertama Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (Gurubesar Sejarah UIN JKT); judul " 

Pustakawan profesional: Tantangan dan Harapan" 

Narasumber kedua Putu Laxman Pendit, Phd, (Pengamat Bidang Perpustakaan); Judul 

"The New Paradigm of Academic Library Development in the 2 7 Century) 

Pada acara ini yang perlu digarisbawahi adalah di masa mendatang perpustakaan 

tidakakan dan tidak bisa terlepas dari penggunaan IT, sehingga pustakawan/ pengelola/ 

SDM pad a bag ian perpustakaan harus mampu untuk mengikuti perkembangan jaman. 

Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan citra perpustakaan, maka perpustakaan 

perlu mengembangkan citra, bahwa perpustakaan tidak hanya sekedar tempat peny

impanan buku, tetapi lebih dari itu sebagai pusat dari pengetahuan, informasi, kultural, 

dan rekreasi. 

Sub Bagian Perpustakaan juga menghadiri Seminar Nasional dan Workshop dengan 

tema "Tantangan Perpustakaan Dalam Era MEA 2015 Dengan Penerapan Otomasi Per

pustakaan Berbasis Open Source" yang diselenggarakan pad a tanggal 19 Agustus 2015 

di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang. 

Sebagai Narasumber Arif Surachman (Pu?takawan & Kepala Bidang Database & Jaringan, 

Perpustakaan Universitas Gadjah Mada) dengan judul "Pustakawan dan Perpustakaan 

dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015" dan Hendro Wicaksono (Developer 

SLiMS, Pustakawan di Kemendikbud) 

Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 merupakan hal yang harus diha

dapi oleh pustakawan dan perpustakaan di ASEAN secara umum, dan pada khususnya di 

Indonesia. Adanya arus bebas tenaga kerja terampil dan jasa akan memaksa pustakawan 

dan perpustakaan untuk mempersiapkan diri. Upaya yang dilakukan antara lain pening

katan skill, peningkatan kometensi, peningkatan peran dalam organisasi kepustakawa

nan maupun komunitas, dan peningkatan konsep jati diri. Sedangkan perpustakaan 

harus mampu menjadi jembatan bagi SDM perpustakaan maupun komunitas yang di

layaninya dalam menyiapkan diri menghadapi MEA 2015 melalui penyediaan informasi, 

pengetahuan dan fasilitas yang memadai. 

Upaya Stratejikdalam menghadapi MEA 2015 dapat dilihat dari faktor eksternal dan inter

nal. Faktor eksternal merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal pustakawan 

dan perpustakaan seperti pemerintah, organisasi kepustakawanan, lembaga pendidikan 

kepustakawanan, sedangkan faktor internal merupakan upaya yang datang dari per

pustakaan dan pustakawan itu sendiri. 

Persiapan pustakawan dalam menghadapi MEA 2015; 

Peningkatan skill pustakawan 

Peningkatan Kompetensi Pustakawan 

Peningkatan Peran dalam Organisasi Kepustakawanan & Komunitas Perpustakaan; dan 

Peningkatan Jati Diri Perpustakaan 

Kegiatan Pengelolaan Jaringan lnformasi 

Pemantauan dan Evaluasi Data Dalam Jaringan yang dilakukan pada tanggal 9-11 Juli 

2015 dengan Tujuan Sumatera Utara/Medan. 

Pemantauan dan Evaluasi Data Dalam Jaringan yang dilakukan pada tanggal 12-1 5 

Agustus 2015 dengan Tujuan Maluku Utara/Ternate. 
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Pemantauan dan Evaluasi Data Dalam Jaringan yang dilakukan pada tanggal 25-26 

Agustus 2015 dengan Tujuan Bog or dalam rangka Diklat Transformational Leadership. 

Pemantauan dan Evaluasi Data Dalam Jaringan yang dilakukan pada tanggal 8-9 Sep

tember 2015 dengan Tujuan Tangerang Selatan dalam rangka Sosialisasi dan Bimtek Per

men Kominfo No.1 0 I 2015 tentang Pendaftaran Sl Elektronik di lnstansi. 

Pemantauan dan Evaluasi Data Dalam Jaringan yang dilakukan pada tanggal18-20 Sep

tember 2015 dengan Tujuan Surakarta dalam rangka Evaluasi Semester I dan Percepatan 

Semester II Setmenko PMK TA 2015. 

Kegiatan Teknis yang dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan jaringan 

informasi di Kemenko PMKTA 2015 antara lain: 

Melakukan pemindahan DHCP Server dan semua VLAN Gedung Barat ke Ruang 

Server Lantai 4 Gedung Sayap Utara untuk mempersingkat lalu lintas intranet di 

Kemenko PMK. 

Menyelesaikan masalah Tl yang dihadapi oleh user Kemenko PMK. 

Melakukan perbaikan jaringan terhadap absensi di Gedung Barat setelah pemindah

an DHCP Server dan semua VLAN Gedung Barat ke Ruang Server Lantai 4 Gedung 

Sayap Utara. 

Melakukan pengkajian Peraturan Menteri dari K/L lain dan inisatif Tl kaitannya 

dengan draft Permenko Keamanan lnformasi. 

Melakukan pengelolaan konfigurasi infrastruktur untuk Server SIPP dalam rangka 

mendukung kinerja aplikasi SIPP. 

Melaksanakan diskusi teknis pada beberapa praktisi Tl mengenai permasalahan 

pengelolaan jaringan internet di Kemenko PMK. 

Melaksanakan pengelolaan keamanan server dan jaringan melalui instalasi antivi

rus EScan AV untuk TA 2015. 

Melakukan pengembangan keamanan informasi dan capacity planning melalui pe

rubahan konfigurasi firewall. 

Membantu melakukan pengelolaan SIRUP Kemenko PMK di LKPP sebagai bagian 

dari tanggung jawab Admin Agency LPSE salah satunya dengan memasukan RUP 

Revolusi Mental. 

Membantu melakukan pengelolaan Akun Pejabat Pengadaan, PPK dan Panitia Pen

gada an di SPSE dalam rangka E-Purchasing melalui E-Catalog di LKPP. 

Melakukan pengecekan jaringan fisik secara periodik dalam rangka maintenance 

dan penggantian serta optimasi jaringan dengan Pihak Ketiga. 

Melakukan persia pan infrastruktur server dan jaringan dalam rangka instalasi kern

bali aplikasi SISKA di Kemenko PMK. 

Melakukan backup Aplikasi dan Database di semua server Kemenko PMK secara 

periodik 1-2x setiap bulan dalam rangka DR (Disaster Recovery Plan). 

Menyelesaikan semua dokumen pendukung untuk Lelang Optimasi Layanan Jari

ngan TA 2015. 

Melakukan pengecekan jaringan khusus untuk Switch Distributor dan Switch Access 

untuk menguji kekuatan transfer rate lalu lintas jaringan dalam rangka pengelolaan 

jaringan. 

Membantu menyelesaikan dokumen Detail Rencana Aksi Stranas PPK Kemenko 
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PMKTA 2015. 

Melakukan konfiguras i ulang dan pemasangan Access Point di Gedung Sayap Utara 

dalam rangka mengendalikan semua perangkat jaringan yang berubah paska pe

mindahan DHCP Server dan perubahan VLAN Wireless dari Kelas C ke Kelas B. 

Sebagai bentuk kepatuhan dan jaminan dari Bag ian Sistem dan Teknologi lnformasi dan 

dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi para pengguna di Kementerian Koordi

nator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .sesuai dengan lnpres No. 3 Ta

hun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government maka 

Bag ian Sistem dan Teknologi lnformasi mengeluarkan laporan Service Level Agreement 

(SLA) Jaringan Internet Kemenko PMK Triwulan Ill sebagai berikut. 

SLA Bulan Juli 2015 : 99,69% 

SLA Bulan Agustus 2015 

SLA Bulan September 2015 

: 96,87% 

: 100% 

Berdasarkan laporan tersebut maka gangguan yang terjadi selama Triwulan Ill ada lah dise

babkan karena gangguan listrik dan adanya perbaikan listrik yang dilakukan selama peri

ode hari Sa btu dan Minggu menyebabkan terganggunya jaringan internet Kemenko PMK. 

Kegiatan Pendayagunaan Teknologi lnformasi 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pertemuan pengelolaan SMS Center Kemenko PMK yang 

dilaksanakan tanggal 10 Juli 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Kemenko PMK. Dalam per

temuan ini dihasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan SMS Center tahun 2015 harus tetap 

dilanjutkan meskipun dari hasil evaluasi dan pengaduan yang masuk sangat sedikit. Hal ini 

dilakukan untuk mematuhi ketentuan penyediaan sarana pengaduan bagi sebuah instansi. 

Koordinasi Kegiatan IT antar Kementerian/Lembaga/Daerah 

Koordinasi Kegiatan IT melalui Diskusi Publik KEMENKOMINFO RPM Sistem Manajemen 

Pengamanan lnformasi Tanggal 13 Agustus 2015 di Pusat TIK Nasional Ciputat, Tangerang 

Selatan. 

Kegiatan Pengembangan Sistem lnformasi 

Dalam kegiatan Belanja Jasa Konsultan Sistem lnformasi dan Jaringan TA 2015 telah dilak

sanakan kegiatan Pelelangan Penunjukan Langsung untuk kegiatan Network Monitoring se

luruh perangkat Sistem dan Jaringan. 

"" ~ It' • '•"')' • .,;: ,.,.._ 'i.n;"''!l.· .. v · • ~ "• ~~~ "T • 

) 4. Kegiatan Peny:tenggar~!ln Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data · _ 

Pelaporan dan Administrasi Kt!rja_sama ~ ,- "' ' 
~ ~' ~ .... ,.,. ' ~ )f.t. 

Penyusunan Renstra Kemenko PMK Tahun 2015-2019 

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan 

keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisi

patif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan 

mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan si tematis. 

Dalam sistem akuntabi litas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen per

tanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran 

kinerja instansi pemerintah. Perencanaanstrategisinstansi pemerintah merupakan integrasian-
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tara keahlian sumber daya man usia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan 

perkembang,an lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan 

sistem manajemen nasional. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan ung

gul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat se

perti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan 

ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten 

dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi 

kepada pencapaian hasil. 

Dalam konteks penyusunan renstra Kemenko PMK 2015-2019 tersebut, maka tahapan yang 

akan dilaksanakan adalah: 

Penyusunan rancangan teknokratik Renstra Kemenko PMK 2015-2019 melalui evaluasi 

capaian renstra 2010-2014 dan menyerap aspirasi masyarakat/stake holder Kemenko 

PMK; dan 

Menyusun rancangan awal renstra selanjutnya pada saatnya akan disesuaikan dengan 

RPJMN 2015-2019. 

Didalam tahapan tersebut di atas, sekaligus ditetapkan visi, misi, sasaran strategis, indikator 

kinerja utama, arah kebijakan, dan program serta kegiatan Kemenko PMK untuk 5 tahun men

datang. 

Konsolidasi Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang PMK 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu : 

Konsolidasi Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang PMK Tingkat Pusat. 

Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang seluruh Biro Perencanaan K/L di bawah 

koordinasi Kementerian Koordinator Bidang PMK. Seluruh K/L yang diundang adalah K/L 

yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target-target 

sasaran prioritas pembangunan nasional, khususnya di bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan, yaitu: Kesehatan; Pendidikan; Penanggulangan Kemiskinan; LH & Pen

anganan Bencana; Kebudayaan, Kreativitas dan lnovasi Teknologi; serta Prioritas Bidang 

PMK Lainnya. 

Rapat Koord inasi Nasional Konsolidasi Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang PMK 

Tingkat Provinsi. 

Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang Biro PMKdan Asisten Daerah/ Bappeda dari 

33 provinsi untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pusat dan daerah yang menunjang 

pencapaian prioritas nasional. 

Disamping 2 tahapan kegiatan di atas, Biro Perencanaan dan Kerjasama juga secara ru

tin mendapatkan undangan dari provinsi/kabupaten/kota dalam rangka koordinas i dan 

sinkronisasi program dan kegiatan pusat-daerah. Untuk itu, guna mendukung pelaksa

naan kegiatan dimaksud, dialokasikan anggaran perjalanan dinas dalam rangka meng

hadiri pertemuan tersebut. 
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tabilitas 

Kinerja 

dan 

Gambar 11 . Konsolidasi Program dan Kegiatan Bidang PMK 

Pengembangan Sistem lnformasi Perencanaan PMK (SIPP) 

Sistem Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (SAKIP) merupakan ,sebuah manajemen yang di

bangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan SAKIP 

oleh seluruh Kementerian/ Lembaga merupakan suatu keharusan, apalagi jika dikaitkan den

gan pelaksanaan reformasi birokrasi: SAKIP yang merupakan manajemen sebuah instansi 

dalam melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pel

aporan merupakan proses panjang yang senantiasa harus dilaksanakan secara terbuka, 

transparan dan akuntabel. 

Dalam kontek pelaksanaan SAKIP yang terbuka, transparan dan akuntabel itulah maka Ke

menko PMK memandang perlu mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi lnformasi 

dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan SAKIP Kemenko PMK. Hal ini selaras dengan perkem

bangan jaman dan teknologi dewasa ini yaitu £-Government. Pemanfaatan TIK dalam SAKIP 

selain semakin menegaskan budaya keterbukaan dan akuntabilitas, juga diharapkan dapat 

lebih mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan yang pada gilirannya dapat menekan 

pembiayaan administrasi at as seluruh proses kerja pemerintah. 

Pelaporan Menurut PP No. 39Tahun 2006 

Target Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan 

(40) 
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Capaian Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan 

Unit 

Akun- Rp. 1.599.659.000 Rp. 78.644.600 
(9,61 ) 

tabilitas 

Kinerja 

dan 

Pelaporan 

CAPAIAN KEUANGAN 

Triwulan I 

Realiasi serapan anggaran pada bagian AkuMabilitas Kinerja dan Pelaporan periode sampai 

dengan Maret 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Subbagian Akuntabilitas 

Sera pan sebesar Rp. 55.041.500 (5, 12%) digunakan untuk penyusunan LAKIP 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 Man usia dan Kebudayaan Tahun 2014. 

Triwulan II 

Realiasi serapan anggaran pada bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan periode sampai 

dengan Juni 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

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 Koordinator BidangPembangunan Man usia dan Kebudayaan Tahun 2015. 

Triwulan II 

Realiasi serapan anggaran pada bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan periode sampai 

dengan September 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Subbagian Akuntabilitas 

Serapan sebesar Rp. 215.056.900 (18.26%) digunakan untuk penyusunan Tools Monev 

Kemente rian Koord inator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan Tahun 1015. 
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2. Subbagian Pelaporan 

Serapan sebesar Rp. 89.998.100 (21.31 %) digunakan untuk penyusunan Laporan Semes

ter Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 

2015. 

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 

Pada Triwulan I, ditetapkan target 1 dokumen, yakni Buku LAKIP 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 telah tercapai di Triwulan II. 

2. Subbagian Pelaporan 

Pad a Triwulan II, ditetapkan target 1 dokumen, yakni Buku Laporan Triwulan I Tahun 2015. 

Target tersebut telah tercapai di Triwulan II. 

Triwulan Ill 

Capaian Kinerja pada Bagian Akuntabilitas ~inerja dan Pelaporan periode sampai dengan 

September 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Subbagian Akuntabilitas Kinerja 

Pada Triwulan Ill, ditetapkan target 1 dokumen, yakni Draf Dokumen Penyusunan Tools 

Monev Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan Tahun 

2015. Target tersebut telah tercapai di Triwulan Ill. 

2. Subbagian Pelaporan 

Pada Triwulan Ill, ditetapkan target 1 dokumen, yakni Buku Laporan SemesterTahun 201 5. 

Target tersebut telah tercapai di Triwulan Ill. 
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Pelaksanaan Senior Officials Committee for the ASCC Council (SOCA) ke-19 dan Socio-Cultural 

Community (ASCC) Council ke-7 4 

Terkait d raft ASCC Blueprint 2025, pertemuan SOCA ke-19 mencatat sejumlah perubahan dan 

membahas lebih lanjut terkait karakteristik Resilient. Review, perubahan kata "minority" men

jadi "ethnic minority" karen a frase tersebut telah diadopsi dalam The Kuala Lumpur Declaration 

on People-Centered, People Oriented ASEAN. Us ulan Indonesia atas penambahan 1 (satu) action 

line terka it pencantuman Deklarasi tentang Perlindungan Buruh Mig ran j uga telah diadopsi 

oleh semua anggota SOCA. Pertemuan menyepakati untuk menyelesaikan draft akhir ASCC 

Blueprint 2025 dan menyerahkannya kepada ASCC Council untuk endorsement. The ASCC Blue

print 2025 memil iki 18 (delapan belas) key result areas dan 109 (seratus sembilan) strategic mea

sures. Setelah itu ASCC Blueprint 2025 akan diserahkan kepada HLTF dan the ASEAN Coordinat

ing Council (ACC) untuk selanjutnya dapat d iadopsi para Pemimpin ASEAN d i KTT ASEAN ke-27 

bulan November yang akan datang. 

Pertemuan juga mencatat permohonan Indonesia terkait status draft ASEAN Declaration on 

One ASEAN, One Response: A SEAN Responding to Disaster as One in Region and Outside theRe

gion. ASEC memberikan penjelasan bahwa terkait status draft d imaksud, Ketua the ASEAN 

Committee on Disaster Management (ACDM) te lah mengirimkan surat kepada Ketua SOCA. 

Rapat SOCA menyepakati agar relevant sectoral body segera memberi tanggapan atas draft 

yang ada secara ad referendum sebelum akhir Oktober 2015. 

Dalam Pertemuan SOCA ke-19 dan ASCC Council ke-14 tidak dibahas terka it isu haze, namun 

isu haze tersebut ditanyakan oleh wartawan kepada Dubes Rl untuk Malaysia disela-sela Perte

muan ASCC Council ke-14. Dalam wawancara tersebut Dubes Rl untuk Malaysia menyampaikan 

informasi upaya penanganan kebakaran hutan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia. 

Beberapa Pending Matters di Lingkup Setmenko : 

Beasiswa Luar Negeri dan Dalam Negeri 

Satya Lencana 

Penandatanganan WRP 

Pembayaran kontribusi Pemerintah Rl pada WRP 

Koordinasi masalah ket ahanan pangan 

Koordinasi Gerbang Kampung 

Gambar 12. 
Duta Besar Rl untuk Malaysia 
(Marsekal (Purn.) Herman Prayitno) 

Mewakil i lbu Menko PMK sebagai 
Ketua Delegasi Rl dalam Sidang 
ASEAN Socio-Cultural Community 
(ASCC) Counci l ke-14 didampingi 
Kepala Biro Perencanaan dan Ker
jasama, Kemenko PMK. 

Koordinasi Pengawasan pelaksanaan In pres No.7 Tahun 2014 
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Koordinasi Evaluasi lnpres No.7Tahun 2014 

Optimalisasi Sosialisme melalui media cetak dan Media Elektronik 

Pengadaan furniture 

Penggantian Pompa 

lnstalansi Air bersih dan PDAM 

Optimalisasi layanan jaringan 

Rapat proyek penyerapan anggaran 

) _ s. Kegiatan Sekretariat.Oewan"jaminan Sosial Nasi~nal .. . .,. 

Capaian atas 6 (en am) sa saran strategis Sekretariat Pewan Jaminan SosiaiNasional yang terdiri dari: 

Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja forma l maupun infor

mal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; 

Tersusunnya perangkat hukum pendukung implementasi SJSN; 

Terlaksananya sosia lisasi SJSN; 

Tersusunnya studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN; 

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program jaminan sosial secara terpadu; 

Meningkatnya kualitas dukungan administrasi dan operasional Sekretariat Dewan Jaminan 

Sosial Nasional dalam rangka mendukung kinerja Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. 

Untuk tahun anggaran 2015 sesuai realisasi keuangan dan fisik pada triwulan Ill periode Januari 

hingga September 2015 berada pada realisasi keuangan sebesar 36,94% (Tiga Puluh Enam Koma 

Sembi lan Puluh Empat persen) sedangkan rea lisasi fisik sebesar 59,97% (Lima Puluh Sembilan 

Koma Sembi lan Puluh Tujuh Persen). Capaian output dan keuangan yang tersebar atas 6 sasaran 

strategis ini dapat di 

rincisebagaiberikut: 

Usulan Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Hingga triwulan Ill, monitoring dan evaluasi .penyelenggaran program jaminan sosial telah 

mencapai realisasi keuangan sebesar 41,98% (Em pat Puluh SatuSekretariat DJSN J Laporan 

Pencapaian Output Triwu lan Ill - 2015 4Koma Sembi lan Puluh Delapan Persen). Selaras de

ngan realisasi tersebut yaitu realisasi fisik sebesar 58,33% (Lima Pu luh Delapan Koma Tiga 

Puluh Tiga Persen). Kemajuan pelaksanaan tersebut mencakup keg iatan : 

Penyusunan Panduan dan lnstrumen Monev Program Jaminan Sosial. 

Penyusunan ini membahas penyusunan panduan monitoring & evaluasi jaminan sosia l 

ketenagakerjaan instrumen monitoring Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), instrumen 

monitoring kesiapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, penyusunan panduan monitor

ing & evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta dashboard monitoring & evaluasi 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembahasan yang telah dilakukan hingga triwulan 

Ill yaitu 6 kali dengan menghasilkan instrumen monitoring Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), instrumen (draft) monitoring kesiapan Jaminan Sosia l Ketenagakerjaan dan draft 

panduan monitoring serta evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, panduan Monev 

Jamsos Ketenagakerjaan semester I 2015. Pencapaian rea lisasi fisik terhadap ta rget 

hingga triwulan 1112015 sebesar 100% (Seratus Persen). 
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Penyelenggaraan Monev Program Jaminan Sosial ke Daerah dan Pengawasan BPJ 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Ruang lingkup dari penyelenggaraan ini yaitu pelaksanaan monitoring &evaluasi jami

nan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ke daerah. Hingga triwulan Ill 2015, 

Monev telah melaksanakan kunjungan ke 6 propinsi. Dengan menghasilkan laporan 

monitoring & evaluasi penyelenggaraan JKN. Pencapaian realisasi fisik terhadap target 

hingga triwulan Ill 2015 sebesar 50% (Lima Puluh Persen). 

Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi untuk Rumusan Kebijakan. 

Pembahasan hingga triwulan Ill ini mengenai hasil kajian tentang tarif, premi, pelayanan, 

perubahan renstra BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018, RKAT BPJS Ketenagakerjaan tahun 

2015, pembahasan hasil monitoring & evaluasi jaminan sosial semester I tahun 2015, 

penyusunan panduan monev jaminan sosial ketenagakerjaan, instrumen monev JKN 

semester II. Pembahasan hingga triwulan Ill tahun 2015 sebanyak 6 ka li. Dengan hasil 

yaitu mapping daftar kajian tentang penyelenggaraan jaminan sosial, telaahan terkait 

perubahan renstra BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018, RKAT BPJS Ketenagakerjaan tahun 

2015, review terkait perubahan renstra B_PJS Ketenagakerjaan 2014-2018 dan RKAT BPJS 

Ketenagakerjaan tahun 2015 serta mapping temuan monev jaminan sosial semester I 

2015. Sekretariat DJSN I Laporan Pencapaian OutputTriwulan Ill - 2015 5Pencapaian rea

lisasi fisik hingga triwulan Ill terhadap target sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen). 

Pertemuan Berkala Lembaga Pengawasan 

Pertemuan ini membahas penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dan ketenagaker

jaan, perubahan renstra BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018 dan RKAT BPJS Ketenagaker

jaan 2015, pembahasan isu waiting period dan isui kepatuhan & kolektibilitas iuran (BPJS 

Kesehatan), laporan perkembangan penyelenggaraan Jamsos Ketenagakerjaan pasca 1 

Juli 2015 (BPJS Ketenagakerjaan). Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 7 kali hing

ga triwulan Ill tahun 2015. Dengan hasi l yaitu tindak lanjut temuan DJSN, laporan pe

nyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan RKAT BPJS Ketenagakerjaan 2015. 

Pencapaian realisasi fisik triwulan Il l terhadap target yaitu 58,33% (Lima Puluh Delapan 

Koma Tiga Puluh Tiga Persen). 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Ruang lingkup pengelolaan ini yaitu penanganan pengaduan masyarakat dengan hasil 

ya itu komitmen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk penanganan keluhan, 

sharing informasi antar lembaga terkait, kunjungan ke call centre BPJS Kesehatan, rapat 

tim pengelolaan pengaduan masyarakat, dan Raker pengaduan masyarakat. Pemba

hasan ini telah dilakukan sebanyak 5 kali dengan pencapaian realisasi fisik hingga triwul

an Ill terhadap target sebesar 41,67% (Em pat Puluh Satu Koma En am PuluhTujuh Persen). 

Pengolahan, Anal isis dan Kompilasi Data Monitoring & Evaluasi Program Jaminan Kesehatan. 

Ruang Lingkup ini yaitu pembahasan laporan keuangan BPJS, Manaj emen data BPJS 

Kesehatan dengan hasil yaitu analisis laporan keuangan BPJS, penyusunan porta l untuk 



72 I LAPORAN TRIWULAN Ill Tahun 2015 

sharing antara BPJS Kesehatan dan DJSN Ketenagakerjaan, pengolahan data sekunder 

monev jaminan sosial, dsb. Pembahasan yang telah dilakukan hingga triwulan Ill se

banyak 5 kali dengan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 41,67% (Empat

Puluh Satu Kama Enam Puluh Tujuh Persen). 

Seminar Hasil Lapangan 

Ruang lingkup yaitu pembahasan hasil survei Kepuasan peserta JKN semester I 2015. 

Pembahasan yang telah dilakukan hingga triwulan Ill sebanyak 1 kali. Hasilnya yaitu 

rekomendasi penyelenggaraan jaminan Sekretariat DJSN I Laporan Pencapaian Output 

Triwulan Ill - 2015 6sosial ketenagakerjaan. pencapaian realisasi fisik terhadap target 

sebesar 50% (Lima Puluh Persen). 

Rakor Kegiatan POKJA IT 

Ruang lingkup yaitu pembahasan draft dokumen integrasi sistem Tl SJSN. Pembahasan 

yang telah dilakukan hingga triwulan Ill sebanyak 3 kali. Hasilnya yaitu menghasilkan 

draft dokumen integrasi sistem IT SJSN. pencapaian realisasi fisik terhadap target sebe

sar 50% (Lima Puluh Persen). 

Usulan Rekomendasi Hasil Sosialisasi SJSN 

Hingga triw ulan Ill, sosial isasi SJSN telah mencapai realisasi keuangan sebesar 37,30% (Tiga 

Puluh Tujuh Kama Tiga Puluh Persen). Dengan realisasi fisik sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Per

sen). Kemajuan pelaksanaan tersebut mencakup kegiatan: 

Pemuatan Media Massa 

Ruang lingkup ini yaitu melaksanakan pemuatan media massa sebagai bagian komuni

kasi publik Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hingga triwulan Ill pembahasan yang telah 

dilakukan sebanyak 7 kali dengan hasil yaitu termuatnya progres SJSN di media massa 

dengan pencapaian realisasi fisik hingga triwulan Ill terhadap target sebesar 50% (Lima 

Puluh Persen). 

Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di Daerah 

Diseminasi ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu : 

Pembahasan Desain dan Bahan Diseminasi SJSN Bidang Ketenagakerjaan. 

Ruang lingkup pembahasan ini yaitu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) ke

giatan dan draft paparan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dengan hasil yaitu ter

susunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan draft paparan Dewan Jaminan Sosia l 

Nasional. Pembahasan yang telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan pencapaian 

realisasi fisik terhadap target sebesar 100% (Seratus Persen). 

Penyelenggaraan Diseminasi SJSN 

Bidang Ketenagakerjaan. Ruang lingkup penyelenggaraan ini yaitu melaksanakan 

komunikasi publik kepada para jurnalis di 5 propinsi. Dengan hasil yaitu terkomuni

kasinya program SJSN di propinsi S!Jmatra Barat. Bengkulu, Kalimantan Sekretariat 

DJSN Laporan Pencapaian Output Triwu lan Ill - 2015 7Selatan, Maluku Utara dan 
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Sulawesi Tengah. Pembahasan yang telah dilakukan sebanyak 5 kali dengan penca

paian realisasi fisik terhadap target sebesar 100% (Seratus Persen). 

Pembahasan Rekomendasi Sosialisasi SJSN. 

Ruang lingkup pembahasan ini yaitu melaksanakan perumusan rekomendasi ter

hadap komunikasi publik yang telah dilaksanakan di 5 propinsi. Hasilnya berupa 

tersusunnya rekomendasi terhadap kegiatan komunikasi publik di tahun 2016. 

Pembahasan yang telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan pencapaian realisasi fisik 

terhadap target sebesar 100% (Seratus Persen). 

Forum Komunikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Forum Komunikasi ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu : 

Penyusunan bahan/ materi forum komunikasi SJSN. 

Ruang lingkup penyusunan ini yaitu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan 

membuat draft undangan kepada .Pembicara dan moderator dengan hasil yang 

telah diperoleh yaitu tersusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan draft undangan 

kepada pembicara dan moderator. Pembahasan yang telah dilakukan hingga tri

wulan Ill sebanyak 4 kali. Dengan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 

100% (Seratus Persen). 

Penyelenggaraan Forum Komunikasi SJSN. 

Ruang lingkup ini yaitu penyamaan persepsi terhadap identitas tunggal dalam 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan tata kelola yang baik untuk mendukung imple

mentasi SJSN yang efektif. Dengan hasil yaitu rekomendasi untuk menyusun strate

gi implementasi identitas tunggal dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, rekomen

dasi terhadap perbaikan tata kelola BPJS, rekomendasi pencegahan fraud di JKN 

dan rekomendasi terhadap survey kepuasan peserta JKN. Hingga akhir triwulan Ill 

pembahasan yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Pencapaian realisasi fisik terha

dap target sebesar 100% (Seratus Persen). 

Pembahasan Rekomendasi Forum Komunikasi SJSN. 

Ruang lingkup ini yaitu menyusun rekomendasi terhadap 4 kegiatan. Hasilnya 

berupa laporan rekomendasi, d imana telah dilakukan pembahasan sebanyak 4 kali. 

Pencapaian realisasi terhadap target sebesar 100% (Seratus Persen). Sekretariat 

DJSN J Laporan Pencapaian OutputTriwulan Ill - 2015 8 

Majalah (Media Jaminan Sosial) 

Ruang lingkup ini yaitu penerbitan media jaminan sosial edisi 1% 2, pembahasan yang 

telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan hasil yaitu terbitnya media jaminan sosial edisi 1 & 2. 

Pencapaian realisasi hingga triwulan Ill terhadap target sebanyak 50% (Lima Puluh Persen). 

Keikutsertaan dalam Konferensi lnternasional! Kunjungan Studi 

Ruang lingkup ini ya itu keikutsertaan DJSN dalam konferensi ILO & ASSA Meeting. Kon

ferensi yang telah diikuti yaitu International Labour Conference ke 103 di Geneva, Swiss. 

Pencapaian realiasi hingga triwulan Ill terhadap target sebanyak 50% (Lima Puluh Persen). 
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Pengelolaan Website 

Ruang lingkup ini yaitu pengelolaan website Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari 

Januari hingga Desember 2015 dengan hasil yaitu tampilan baru website DJSN yang 

telah dilaunching. Pembahasan mengenai hal ini yang telah dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan provider yaitu PT. Putra Jayalaksamana. Pencapaian realisasi fisik hingga triwu

lan Ill terhadap target sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen). 

RakerTematik SJSN 

Ruang lingkup pelaksanaan ini yaitu melaksanakan pertemuan strategis SJSN. Hingga 

Triwulan Ill pertemuan yang telah dilakukan sebanyak 6 kali, dengan hasil yaitu ter

bentuknya Pokja Anti Fraud DJSN, Tim Penyusunan Pedoman Survey Peserta JKN. Pen

capaian realisasi fisik hingga triwulan Ill terhadap target sebesar 100% (Seratus Persen) 

Sosialisasi Jurnalis (Pendampingan MoU dengan FES) 

Ruang lingkup ini yaitu pelaksanaan komunikasi publik Sistem Jaminan Sosial Nasional 

dengan jurnalis di 8 kota. Hasil dari pelaksanaan ini yaitu tersosialisasinya SJSN kepada 

para jurnal is. Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 6 kota dengan pencapaian real

isasi fisik terhadap target yaitu 75% (Tujuh Puluh Lima Persen). 

Usulan Rekomendasi Kebijakan SJSN 

Hingga triwulan Ill, perangkat hukum SJSN (kebijakan umum SJSN) telah mencapai realisasi 

keuangan sebesar 42,86% (Em pat Puluh Dua Koma Delapan Puluh Enam Persen). Dengan re

alisasi fisik sebesar 88,89% (Delapan Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Sembilan Persen). 

Kemajuan pelaksanaan tersebut mencakup kegiatan: Sekretariat DJSN I Laporan Pencapaian 

OutputTriwulan Ill - 2015 9 

Draft RPP Jaminan Pensiun. 

Ruang lingkup draft ini yaitu mengatur program pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan pekerja swasta, besaran iuran dan manfaat, batas upah sebagai dasar perhi

tungan besaran iuran dan manfaat dan masa iur. Pembahasan ini telah dilakukan se

banyak 10 kali dengan pencapaian realisasi fisik terhadap target sebesar 100% (Seratus 

Persen). 

Telaahan PP No. 60 Tahun 2015 dan Permenaker No. 19 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Program JHT tentang Penyeleng

garaan JHT. Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan pencapaian realisasi 

fisik terhadap target sebesar 100% (Seratus Persen). 

Harmonisasi Regulasi Pelayanan Publik PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penge

naan Sanksi Administratif. 

Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan pencapaian realisasi fisik terha

dap target sebesar 60% (Enam Puluh Persen). 

Kajian Kesinambungan Pendanaan Program JKN 

Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan pencapaian realisasi fisik terha

dap target sebesar 100% (Seratus Persen). 
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Pembahasan Buku Saku PP JKK-JKm, JP dan JHT 

Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan pencapaian realisasi fisik terha

dap target sebesar 100% (Seratus Persen). 

Pembahasan Fatwa MUI tentang JKN oleh BPJS Kesehatan. 

Pembahasan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan pencapaian realisasi fisik terha

dap target sebesar 80% (Delapan Puluh Persen). 

Rakornis Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Rakornis ini dilakukan untuk memperoleh komitmen dari pemangku kepentingan khu

susnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan unit pelayanan publik di tingkat 

provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan pengenaan sanksi admi

nistratif penghentian pelayanan publik bagi pemberi kerja dan setiap orang yang tidak 

memenuhi kewajiban pendaftaran kepesertaan BPJS dan memberikan data secara leng

kap dan benar kepada BPJS. Hasil yang diperoleh yaitu adanya dukungan untuk imple

mentasi pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan program jaminan 

sosial SJSN, adanya persamaan persepsiseluruh pemangku kepentingan tentang kebi

jakan pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan program. Penyelenggaraan 

yang telah Sekretariat DJSN I Laporan Pencapaian Output Triwulan Ill - 2015 1 Odilakukan 

sebanyak 1 kali dengan realisasi fisik terhadap target sebesar 100,00% (Seratus Persen). 

Rakorda Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Ruang lingkup ini yaitu tata cara pengenaan sanksi administrative dalam PP No. 86 tahun 

2013, pelayanan publik yang diberhentikan bagi pemberi kerja, pelanan publik untuk 

perorangandan dukungan pemda dalam bentuk regulasi serta koordinasi dengan unit 

pelayanan publik dengan 2 BPJS. Penyelenggaraan yang telah dilakukan sebanyak 2 kal i 

dengan realisasi fisik terhadap target sebesar 100,00% (Seratus Persen). 

Dokumen Kajian Kebijakan SJSN 

Hingga triwulan Ill, ruang lingkup kajia ini yaitu melaksanakan 5 kajian SJSN dengan hasil 

yaitu laporan kajian kelembagaan DJSN. Pembahasan yang telah dilaksanakan sebanyak 1 kali 

dengan realisasi fisik terhadap target sebesar 20,00% (Duo Puluh Persen). 

Layanan Perkantoran 

Hingga triwulan Ill, layanan perkantoran telah mencapai serapan rea lisasi keuangan sebesar 

33,96% (Tiga Puluh Tiga Kama Sembilan Puluh Enam Persen). Dengan realisasi fisik sebesar 

50,28% (Lima Puluh Kama Duo Puluh DelapanPersen). Kemajuan pelaksanaan tersebut men

cakup kegiatan : 

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

Komponen ini dibagi dalam beberapa sub komponen, antara lain : 

Honor Staf Sekretariat DJSN telah dibayarkan hingga triwulan 111 2015 dengan reali

sasi keuangan sebesar 45,17% (Empat Puluh Lima Kama Tujuh Be/as Persen); 
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Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah dibayarkan hingga triwulan Ill 

2015 dengan realisasi keuangan sebesar 56,03% (Lima Puluh Enam Koma No/Tiga Persen); 

Honor Tim Pengelola Sistem Akuntansi lnstansi (SAl) telah dibayarkan hingga triwu

lan Ill 2015 dengan realisasi keuangan sebesar 64,00% (Enam Puluh Empat Persen); 

Sekretariat DJSN Laporan Pencapaian OutputTriwulan Ill- 2015 11 

Operasional Perkantoran dan Pimpinan telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 

dengan realisasi keuangan sebesar 99,96% (Sembilan PuluhSembilan Koma Sembi

lon Puluh Enam Persen); 

Penyusunan Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan telah dibayarkan 

hingga triwulan Ill 2015 dengan realisasi keuangan sebesar 0% (No/ Persen); 

Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat-Aiat Kantor telah dibayarkan hingga triwulan Ill 

2015 dengan realisasi keuangan sebesar 48,72% (Empat Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh 

Duo Persen); 

Sewa Gudang yang telah dibayar sebesar 98,46% (Sembilan Puluh Delapan Kama Empat 

Puluh Enam Persen). 

Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi Komponen in i dibagi dalam beberapa 

sub komponen, antara lain: 

Honorarium Ketua, Anggota DJSN dan Staf Sekretariat DJSN telah dibayarkan hing

ga triwulan Ill 2015 dengan realisasi keuangan sebesar 42,23% (Empat Puluh Duo 

Koma Duo Puluh Tiga Persen); 

Operasional dan Pemeliharaan Sistem lnformasi telah dibayarkan hingga triwulan 

Ill 2015 dengan realisasi keuangan sebesar 72,29% (Tujuh Puluh Duo Koma Duo Pu

luh Sembilan Persen); 

Pengiriman Surat-Surat Dinas telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 dengan 

realisasi keuangan sebesar 37,40% (Tiga Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Persen); 

Perjalanan Pimpinan telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 dengan realisasi 

keuangan sebesar 45,42% (Empat Puluh Lima Kama EmpatPuluh Duo Persen). 

Penyusunan Program dan Anggaran/ Rencana Kerja/Teknis 

Komponen ini dibagi dalam beberapa sub komponen, antara lain: 

Penyusunan LAKIP telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 dengan realisas i 

keuangan sebesar 100,00% (Seratus Persen); 

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan TA 2016 telah dibayarkan hingga triwulan Ill 

2015 dengan realisasi keuangan sebesar 13,8% (Tiga Be/as Koma Delapan Persen); 

Penyusunan RKA_KL Sekretariat DJSN Tahun 2016 telah dibayarkan hingga triwulan 

Ill 2015 dengan rea lisasi keuangan sebesar 1,11 % (Satu Koma Sebe/as Persen); 

Revisi Renstra DJSN Tahun 2015-2019 telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 

dengan realisasi keuangan sebesar 0% (No/ Persen) Sekretariat DJSN I Laporan Pen

capaian OutputTriwulan Ill- 2015 12 
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Penguatan Kelembagaan Sekretariat DJSN 

Komponen ini dibagi dalam beberapa sub komponen, antara lain: 

Peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DJSN hingga triwulan Ill 2015 telah 

dibayarkan sebesar 45.74% (Empat Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Empat Persen); 

Revitalisasi Tupoksi Sekretariat DJSN hingga triwulan 1112015 telah dibayarkan sebe

sar 96,82% (Sembi ian Puluh Enam Kama Delapan Puluh Duo Persen); 

Penyusunan Laparan BMN hingga triwulan 1112015 telah dibayarkan sebesar 65,52% 

(Enam Puluh Lima Kama Lima Puluh Duo Persen). 

Rapat Kerja/ Koordinasi/ Konsultasi/ Tim Ad hoc/ Lintas Sektor/ Sidang Pleno 

Untuk perihal tersebut telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 dengan realisasi ke

uangan sebesar 47,59% (Empat Puluh Tujuh Kama Lima Puluh Sembilan Persen). 

Pertemuan/ Jamuan/ Delegasi/ Tamu 

Untuk perihal tersebut telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 dengan realisasi ke

uangan sebesar 59.44% (Lima Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Empat Persen). 

Pencetakan Buku, Laporan dan Peraturan SJSN 

Untuk perihal tersebut telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 dengan rea lisasi 

keuangan sebesar 8,74% (Delapan Kama Tujuh Puluh Empat Persen). 

Kendaraan Bermotor 

Hingga triwu lan Ill tahun 2015 dengan realisasi keuangan sebesar 85.71 % (Delapan Puluh 

Lima Koma Tujuh Puluh Satu Persen) dengan pengadaan 1 unit mobi l in nova. 

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 

Untuk periha l tersebut telah dibayarkan hingga t riwulan Ill tahun 2015 dengan realisasi 

keuangan sebesar 92,25% (Sembilan Puluh Duo Kama Duo Puluh Lima Persen). Pengadaan 

perangkat yang t elah dilakukan yaitu laptop sebanyak 15 unit, printer sebanyak 4 unit dan 

pengadaan PC sebanyak 1 unit. 

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 

Untuk perihal tersebut telah dibayarkan hingga triwulan Ill 2015 dengan realisasi keuangan 

sebesar 13,09% (Tiga Belas Koma Nol Sembilan Persen). Pengadaan perangkat yang telah di

lakukan ya itu 1 unit alat penghitung uang, 1 Sekretariat DJSN I Laporan Pencapaian Output 

Triwulan Ill - 2015 13 unit alat penghancur kertas, langganan tv kabel dan sewa tanaman se

lama 9 bulan. 

Kendala I Hambatan 

Hingga berakhirnya triwulan Ill tahun anggaran 2015 pada pelaksanaan program/ kegiatan 

khusus pada Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial masih terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya, antara lain : 

Kendala umum adalah sulitnya mengalokasikan waktu t erhadap beberapa narasum-
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ber kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yang juga mulai mengalami peningkatan 

aktifitas pada instansi tempat bertugas sehingga beberapa kegiatan sering mengalami 

penundaan jadwal. 

Adanya ketidaksinkronan antara jadwal pelaksanaan pada sejumlah kegiatan yang 

terdapat pada Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (selain jadwal narasumber) 

dengan kesiapan beberapa instansi terkait penjadwalan waktu pembahasan beberapa 

masalah guna mencoba mencapai persamaan persepsi dan kesepakatan, sehingga hal 

ini menjadi penyebab tertundanya waktu pelaksanaan beberapa kegiatan. Kendala ini 

sangat menghambat mengingat kegiatan yang ada pada Sekretariat Dewan Jaminan 

Sosial saat ini sudah sangat kompleks. 

Multi tafsirterhadap peraturan perundang-undangan masih dialami dalam pembahasan 

rumusan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga beberapa diskusi membu

tuhkan waktu yang lebih panjang. 

Dalam berbagai kondisi komitmen masing-masing bagian dalam kesekretariatan 

masih dirasakan kurang dan belum memenuhi azas ketepatan waktu, utamanya dalam 

hal kompilasi data dukung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu laporan, hal ini 

sedikit banyaknya memengaruhi kualitas pelaporan secara waktu. 

Tindak Lanjut 

Melaksanakan ekspose strategi penguatan program dan kelembagaan dalam kaitan 

di hadapan instansi yang berwenang, antara lain Kementerian Sekretariat Kabinet, 

Kementerian PAN & RB, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Keuangan untuk 

mendapat masukan dari sisi penganggaran serta Bappenas dari sisi program. Hal ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran umum ketika penjadwalan kegiatan 

dilakukan. 

Optimalisasi pemanfaatan tenaga ahli/ konsultan untuk melakukan kajian dalam rangka 

pelaksanaan tupoksi Dewan Jaminan Sosial Nasional diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang memadai dalam hal sinkronisasi kegiatan. Sekretariat DJSN I Laporan 

Pencapaian OutputTriwulan Ill- 2015 14 

Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain dibangun untuk memperkuat posisi De

wan Jaminan Sosial Nasional di dalam negeri dan luar negeri. 

Mengadakan kerjasama dengan institusi baik instansi Pemerintah maupun non Pemer

intah yang dapat melakukan kajian untuk mencari hasil Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja serta kajian lainnya terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Sekretariat 

Dewan Jaminan Sosial Nasional, sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang 

baru. 

Melakukan upaya-upaya pengingatan (reminder) secara terus menerus, baik berupa 

Nota Dinas mapun Memorandum agar apa yang kita harapkan dapat diantisipasi de

ngan tanggap. 
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Anggaran 

Anggaran sesuai DIPA Revisi Ke-02, Nomor : SP DIPA-036.01 .1.427785/2015 tanggal 04 Ma

ret 2015, Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk Kegiatan Penataan Kelembagaan 

Jaminan Sosial Tahun Anggaran 21 OS sebesar Rp. 19.584.000.000,- (Sembilan Be/as Miliar Lima 

Ratus Delapan Puluh Empat JutaRupiah), dengan rincian Penataan Kelembagaan Jaminan So

sial (SJSN) Rp.19.584.000.000 

1. Usulan Rekomendasi Hasil Monev Rp. 3.861.202.000 

2. Usulan Rekomendasi Hasil Sosialisasi SJSN Rp. 3.238.370.000 

3. Usulan Rekomendasi Kebijakan SJSN Rp. 2.788.270.000 

4. Dokumen Kajian Kebijakan SJSN Rp. 1.000.000.000 

5. Layanan Perkantoran Rp. 8.155.159.000 

6. Kendaraan Bermotor Rp. 305.000.000 

7. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 207.200.000 

8. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp. 28.799.000 
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esuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan pada Bab I bahwa pelaporan kegiatan Triwulan 

Ill ini menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kegiatan yang telah dilaksanakan di Ke

menterian Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan. Pelaporan kegiatan ini 

dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada para pemangku 

kepentingan ya itu para eselon I, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudaya

an sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan ke

bijakan yang relevan. 

Realisasi dari Rencana Kerja Tahun anggaran 2015 yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015, yaitu 

pelaksanaan kegiatan bulan Januari sampai dengan bulan September 2015, sesuai dengan laporan 

kegiatan yang telah dikirimkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordina

tor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa ken

dala yang diantaranya dikarena-kan belum seluruh unit kerja yang berada dilingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengirimkan laporan hasil pelaksanaan 

kegiatannya dan belum adanya keseragaman bentuk pelaporan dari masing-masing unit kerja dalam 

menyusun laporan yang dikirimkan kepada penyusun laporan Triwulan Ill, dalam hal ini Bagian Akun

tabilitas Kinerja dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama. Oleh karena beberapa kendala 

yang masih ditemukan tersebut, maka penyusunan laporan ini belum dapat disampaikan secara akurat 

dan komprehensif. 

Demikian Laporan Triwulan Ill Tahun 2015 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Man usia dan 

Kebudayaan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan dasar berpijak yang 

lebih kuat lagi bagi pembuatan laporan periodik selanjutnya sehingga dapt menjadi indikator Kemen

terian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk melanjutkan perbaikan dan 

peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan strategis pada waktu mendatang, sehingga dapat di

laksanakan secara efektif dan efisien. 
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Capaian Anggaran Triwulan I 

Pada TA 2015, Triwu lan I Sekretariat Kemenko PMK memiliki pagu sebesar Rp. 142.497.274.000. 

Rea lisasiserapan anggaran pad a triwulan I mencapai Rp. 14.670.361.571 (1 0.30%) dari target 

Rp. 13.695.827.400 (9.61 %) yang sudah ditentukan. Untuk mempermudah, capaian sera pan dapat d ilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 Capaian Anggaran 

Pagtr 
Realisasi 

1. Triwulan I Rp.142.497.274.000 Rp. 13.695.827.400 (9.61 o/o) Rp. 14.670.361.571 (1 0.30%) 

Sumber: Aplikasi e-Monev Bappenas PP No. 39 Tahun 2006 

Capaian Kinerja Triwulan I 

Pada TA 2015, dengan jumlah pagu dan realisas i keuangan sebagaimana tercantum pada tabel d i atas, 

secara keseluruhan capaian kinerja tidak optimal. Hal ini dapat di lihat dari capaian yang t idak sesuai 

target 9.07%, yakni 4.54%. Adapun capaian kinerja d inilai dari perbandingan output indikator kinerja 

kegiatan yang sudah ditargetkan dengan realisasi yang dihasilkan. 

No. Triwulan 
Capaian Kinerja (%) 1 

Target lf Realisasi 1 
~- I 

1. Triwulan I 9.07% 4.54% 

Sumber: Aplikasi e-Monev Bappenas PP No. 39 Tahun 2006 
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Capaian Anggaran Triwulan li 
Pada TA 2015, Triwulan II 5ekretariat Kemenko PMK memiliki pagu Rp. 142.497.274.000. Realisasisera

pan anggaran pada triwulan II mencapai Rp. 34.893.606.942 (24.49%) dari target Rp. 44.947.785.600 

(31.54%) yang sudah ditentukan. Untuk mempermudah, capa ian serapan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabell .l Capaian Anggaran 

No. Triwulan Pagu 
Penyerapan Anggaran {%) 

Target II Realisasi 

1. Triwulan ll Rp. 142.497.274.000 Rp. 44.947.785.600 (31 .54%) Rp. 34.893.606.942 (24.49%) 

Sumber: Apl ikasi e-Monev Bappenas PP No. 39 Tahun 2006 

Capaian Kinerja Triwulan II 
Pada TA 2015, dengan j umlah pagu dan real isasi keuangan sebagaimana tercant um pada tabel di atas, 

secara keseluruhan capaian kinerja tidak optima l. Hal ini dapat dilihat dari capaian yang tidak sesuai 

target 15.18%, yakni 12.68%. Adapun capaian kinerja d in ilai dari perbandingan output indikator kinerja 

kegiatan yang sudah dit argetkan dengan rea lisasi yang dihasilkan. 

No. Triwulan 
Capaian Kinerja {%) I 

Target 
---·~----------------------------~~-------

JL Realisasi l 

1. Triwulan II 15.18% 12.68% 

Sumber: Aplikasi e-Monev Bappenas PP No. 39 Tahun 2006 
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Capaian Anggaran Triwulan Iii 

Pada TA 2015, Triwu lan Ill Sekretariat Kemenko PMK memiliki pagu Rp. 142.497.274.000. Realisasisera

pan anggaran pada triwulan Ill mencapai Rp. 57.637.455.560 (40.45%) dari target Rp.74.990.937.000 

(52.63%) yang sudah ditentukan. Untuk mempermudah, capaian serapan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel l .l Capaian Anggaran 

...---
II Penyerapan Anggaran (%) I 

No. Triwulan Pagu 
II Target II Realisasi I 

!--

1. Triwulan Ill Rp. 142.497.274.000 Rp. 74.990.937.000 (52.63%) Rp. 57.637.455.560 (40.45%) 

Sumber: Aplikasi e-Monev Bappenas PP No. 39 Tahun 2006 

Capaian Kinerja Triwulan Ill 

Pada TA 2015, dengan jumlah pagu dan realisasi keuangan sebagaimana tercantum pada tabel di atas, 

secara keseluruhan capaian kinerja tidak optimal. Hal in i dapat d ilihat dari capaian yang tidak sesuai 

target 52.70%, yakni 45.06%. Adapun capaian kinerja dinilai dari perbandingan output indikator kinerja 

kegiatan yang sudah ditargetkan dengan realisasi yang dihasilkan. 

No. Triwulan 
Capaian Kinerja (%) I 

Th~_& ______ .JI ______ R9 __ 1isa __ si _____ l 

1. Triwulan Ill 52.70% 45.06% 

Sumber: Aplikasi e-Monev Bappenas PP No. 39 Tahun 2006 

Untuk mengetahui progress capaian kegiatan Kemenko PMK sepanjang TA 2015 dapat d ilihat pada grafik 

berikut: 

Grafik 1.1 

Capaian Kegiatan 

Kemenko PMK TA 

2015 (dalam 

persentase %) Tnwulan I Tnwul.1nll 

• Angg•r•n 1 

• Kmeqa 

Tr1wulan Ill 
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