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1.1 Kondisi Umum 
1.2 Potensi dan Permasalahan 



1. Kondisi Umum 
1.1 Capaian Nasional periode 2009-2014 

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 2007 pemerintah 

menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi 

RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan 

Makmur, yang salah satunya ditandai dengan terwujudnya bangsa 

indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi, 

akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan 

globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. 

Pada tahun 2013 sebagai akhir pembangunan lima tahun kedua dalam 

tahapan RPJPN 2005-2025, perekonomian Indonesia mengalami 

pertumbuhan sebesar 5.8 persen, meningkat dari tahun 2009 sebesar 

4,6 persen. Total produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga 

konstan 2000 pada tahun 2013 mencapai Rp. 770.3 triliun, nilai tersebut 

naik sebesar Rp. 151.4 triliun dibandingkan dengan tahun 2012. 

Pertumbuhan yang tinggi ini diikuti dengan inflasi yang rendah, suku 

bunga yang stabil, dan nilai tukar yang menguat dengan volatilitas 

terjaga. 

Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat 

juga mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan pendapatan per 

kapita yang pada tahun 2008 sebesar US$ 2.271,2, meningkat menjadi 

US$ 3.499,9 pada tahun 2012. Human Development Index (HDI) 

Indonesia, meningkat dari 0,726 pada tahun 2009, menjadi 0,732 pada 

tahun 2013, yang berarti pendidikan, kesehatan dan ekonomi bangsa 

Indonesia telah membaik. Dengan pendekatan pro growth, pro poor, 

pro job, dan pro environment angka kemiskinan dan pengangguran 

cenderung menurun setiap tahunnya. Jika pada tahun 2009 tingkat 

kemiskinan 16,7 persen, pada tahun 2013 turun menjadi 11,96 persen, 

sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebesar 8,1 

persen, dan pada tahun 2013 turun menjadi 5,62 persen. Sementara itu 

untuk indeks kesejahteraan rakyat terus mengalami perbaikan, dari 

tahun 2009 di angka 44,04 meningkat menjadi 48,44 pada tahun 2012. 

Sedangkan untuk penanggulangan,antisipasi, dan tanggap cepat 
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gangguan kesejahteraan rakyat diukur dengan indikator Jumlah 

kebijakan tanggap cepat penyelesaian permasalah kesejahteraan rakyat 

dimana tahun 2013, berhasil dibuat 100 persen. 

Upaya menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata 

melalui perbaikan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, 

dan pengendalian penyakit. Hal ini ditunjukan dengan angka kematian 

bayi 34 per 1000 kelahiran hidup (2007) menjadi 32 per 1000 kelahiran 

hidup (2012), sedangkan yang perlu mendapat perhatian dalam periode 

perencanaan berikutnya adalah angka kematian ibu melahirkan 228 per 

100.000 kelahiran hidup (2007) meningkat menjadi 359 per 100.000 

kelahiran hidup (2012). 

1.2 Capaian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

periode 2009-20 14 
Sesuai mandat yang diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat yaitu membantu Presiden Republik Indonesia 

dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, 

serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan 

rakyat dan penanggulangan kemiskinan, dan pelaksanaan fungsi 

koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan. Sebagai upaya 

perbaikan mekanisme koordinasi dalam rangka sinergi pelaksanaan 

serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang 

kesejahteraan rakyat yang secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah. 

Dalam upaya tersebut difokuskan pada tiga pilar program yakni: 

l.Penanggulangan kemiskinanan dan pengangguran; 2.Pengembangan 

investasi, sumber daya manusia (SDM), dan kemasyarakatan; 3. 

Penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan 

rakyat. 

Program penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan 

angka kemiskinan nasional absolut dari 14,1 persen pada tahun 2009 

menjadi 8-10 persen pada tahun 2014 diiringi dengan perbaikan 

distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis 

keluarga, pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan 

ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Selain itu tindakan 

tanggap cepat pada setiap kejadian bencana nasional dapat terkelola 

dengan baik dengan sasaran 100 persen melalui tindakan preventif 
seperti konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk 
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mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang 

keberlanjutan. 

Sebagai strategi yang dilakukan oleh Kemenko Kesra dalam mencapai 

tujuan dan sasasan, yakni dengan cara melakukan koordinasi tiga pilar 

program tersebut berdasarkan tugas dan fungsi Kemenko Kesra yakni 

Koordinasi dan sinkronisasi dibidang koordinasi lingkungan hidup dan 

kerawanan sosial, Koordinasi dan sinkronisasi dibidang perlindungan 

sosial dan perumahan rakyat, Koordinasi dan sinkronisasi di bidang 

koordinasi kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, 

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pendidikan dan agama, koordinasi 

dan sinkronisasi di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda,dan 

olahraga, Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan 

Anak, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup Dan 

Kerawanan Sosial meliputi usulan kebijakan pencegahan kebakaran 

lahan dan hutan yang konkrit. Pada pertengahan tahun 2014, kami telah 

menyelesaikan dokumen Prosedur Operasi Standar Nasional 

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (POSNAS KARHUTLA) sebagai 

upaya konkrit mencegah terjadinya kabut asap yang sering 

mengganggu hubungan antar negara, terutama dengan Singapura. 

Dalam bidang lingkungan hidup, Kemenko Kesra telah sukses 

menyelenggarakan World Coral Reef Conference 2014 (WCRC) di 

Manado. 

Koordinasi, Sinkronisasi di bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan 

Rakyat meliputi program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

(Raskin), program jaminan sosial, dan program penyandang cacat dan 

disabilitas lansia, serta program perumahan rakyat. Program Raskin 

sebagai bentuk perlindungan sosial yang ditujukan langsung bagi Rumah 

Tangga Sasaran (RTS) untuk menjamin akses kebutuhan pangan pokok 

(beras), telah memberikan kontribusi sebesar 39,5% dari kebutuhan 

pangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan komplementer dengan 

program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu program 

prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2014. Melalui pelaksanaan 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia dengan 

diresmikannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan 
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bagi penyandang cacat/disabilitas dan lanjut usia mengacu pada arah 

kebijakan RPJMN 2015-2019, yaitu: (a) peningkatan inklusivitas 

penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan 

dan (b) pengembangan sistem tata kelola bantuan layanan dan 

rehabilitasi sosial yang lebih terintegrasi dan komplementer. Program 

Perumahan dan Permukiman meliputi: bantuan peningkatann kualitas 

rumah, penyediaan infrastruktur permukiman, penataan kawasan 

permukiman kumuh, penyediaan akses pembiayaan perumahan yang 

terjangkau, penyediaan rumah susun. 

Sedangkan Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Kesehatan, 

Kependudukan dan Keluarga Berencana telah banyak membuahkan 

hasil untuk pencapaian pembangunan indonesia sehat, diantaranya 

dengan terbitnya peraturan presiden tentang komisi penanggulangan 

nasional HIV I AIDS, Komisi Nasion a I Zoonosis, Gerakan Nasional 

Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan, 

percepatan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi, grand 

design kependudukan dan dan ketenagaan kesehatan. Serta keputusan 

menteri koordinator bidang kesra tentang jejaring pangan terpadu, 

center comunication forum (CCF), tim rencana aksi kesehatan dan 

lingkungan, tim teknis gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. 

Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Pendidikan dan Agama dilakukan 

untuk mewujudkan suatu keterpaduan dalam penyelenggaraan, 

pelaksanaan pengembangan dan evaluasi kebijakan di bidang 

pendidikan dan agama. Upaya tersebut didukung oleh Keputusan 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.15/ KEP/ 

MENKO/KESRA/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang adanya 

Pembentukan Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua 

(Forkonas PUS). Sementara itu Kemenko Kesra juga melakukan program 

konkrit Gerakan Nasional percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 

tahun percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun seperti 

menyediakan beasiswa siswa miskin, BOS dan block grant sesuai 

kebutuhan sekolah. Dinamika perkembangan anggaran BOS dapat 

dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gam bar. 1 Dinamika anggaran BOS tahun 2009-2014 

Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, 

dan Olahraga adalah hal yang sangat penting didalam memberikan 

kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Banyak hal yang dicapai dalam koordinasi bidang ini sejak tahun 

2010 hingga 2014. Antara lain kegiatan Sail yang diselenggarakan 

setiap tahunnya sejak tahun 2009 di Bunaken Sulawesi Utara, Pekan 

Produk Kreatif Indonesia, Penganugerahan Puncak Budaya Kreatif 

(Baksyacaraka), Pengelolaan Delapan Warisan Budaya dan Alam 

Dunia, serta 6 warisan budaya yang masuk Daftar Representatif 

Budaya Tak benda Warisan Manusia UNESCO. Di bidang olahraga 

Kemenko Kesra juga berhasil mengoordinasikan penyelenggaraan Sea 

Games 2011, PON 2012, dan Islamic Solidarity Games 2013. 

Sedangkan dibidang pemuda adalah pelaksanaan raimuna nasional 2013 

gerakan pramuka, pengembangan taman rekreasi Wiladatika Cibubur. 

Sementara itu Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan 

Anak ditandai dengan terbitnya Permenkokesra No. 01 Tahun 2013 

tentang Sub Gusus Tugas Pencegahan dan penanganan Pornografi dan 

Permenkokesra No. 06 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Penanganan pornografi. Selain itu Kemajuan telah 

dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan antara 

lain Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 

99,81 dan 105,69 pada tahun 2013, dan rasio melek huruf perempuan 

terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah 
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mencapai 98,44. Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju 

(on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan 

pendidikan pada tahun 2015. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, 

terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan 

upahan di sektor nonpertanian. Di samping itu, proporsi kursi yang 

diduduki oleh perempuan di DPR pada Pemilu terakhir juga mengalami 

peningkatan, menjadi 16,79 persen. Kemenko Kesra telah melakukan 

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketahanan Keluarga dan 

Kesejahteraan Anak pada tahun 2013 dengan mendorong diterbitkannya 

Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak 

Usia Dini Holistik lntegratif (PAUD HI). 

Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat antaralain salah satunya 

dengan diterbitkannya Perpres 15 tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, dan kemudian lahirlah Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program-program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri berhasil diakui 

dunia sebagai program yang paling efektif dalam penanggulangan 

kemiskinan dan pembangunan sosial (UNDP). Program ini, dapat 

melatih kemandirian masyarakat,dan mendorong kemampuan untuk 

mengentaskan diri sendiri dari belenggu kemiskinan yang akan 

menurunkan tingkat pengangguran. Tren penyaluran KUR selama lima 

tahun (2009-2014) terlihat bahwa penyaluran KUR semakin lama 

semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan realisasi KUR mendekati 

Rp. 47 trilyun dengan penerima kredit sebanyak 98 juta orang. Hal ini 

menandakan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

semakin bertambah jumlahnya, dan sinkron dengan pembinaan dan 

pendampingan masyarakat yang dilakukan program PNPM Mandiri, 

dimana para anggota kelompok swadaya masyarakat yang semula 

belum bankable menjadi bankable, melalui kerjasama dengan 

perbankan milik negara (BRI). 

Pencapaian pembangunan selama periode tahun 2010-2014 menjadi 

modal penting untuk memantapkan pembangunan Indonesia secara 

menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian 

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta 
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kemampuan lptek yang terus meningkat. Hal ini sesuai dengan amanat 

RPJP dalam Undang-Undang tahun 2007 untuk RPJMN 2015-2019. 

Kesejahteraan rakyat mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia dalam rangka 

meningkatkan daya saing bangsa. Kualitas manusia sangat ditentukan 

antara lain terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti pangan, 

sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan 

lingkungan. Dengan demikian pentingnya peran kesejahteraan dalam 

pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pembangunan Indonesia, maka 

indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan manusia adalah 

sejahtera atau tidaknya masyarakat Indonesia dalam mewujudkan 

kesejahteraannya. 

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk mengembangkan daya 

kemampuan Indonesia agar hidup sehat dan berumur panjang, berilmu 

pengatehauan dan kreatif, memiliki akses terhadap sumber daya untuk 

hidup layak, serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan yang 

mempengaruhi kehidupannya dan menentukan pilihan hidupnya. Setiap 

Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang 

melaksanakan pembangunan harus memiliki komitmen yang kuat untuk 

mencapai sinergi pembangunan manusia ini melalui proses komunikasi, 

konsultasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi dengan pemangku 

kepentingan serta terkait di pusat dan daerah mengedepankan 

keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan. 

2. Potensi dan Permasalahan 
Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan 

dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Salah 

satu tahapan dalam membuat perencanaan strategis yang relevan dan 

terukur adalah dengan memetakan potensi dan permasalahan yang ada 

di lingkungan Kemenko PMK. Adapun bahasan terkait potensi dan 

permasalahan dapat dilihat pada sub-bab di bawah ini. 

2.1 Potensi 

Dalam Pelaksanaan sistem pemerintahan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
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berpedoman kepada kebijakan-kebijakan baik bersifat undang-undang, 

peraturan presiden, dan peraturan Permenko Kesra sendiri. Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara mengatur 

pembentukan kementerian negaran dan kementerian koordinator. 

Sesuai dengan undang-undang tersebut, Kemenko Kesra menjadi 

lembaga yang bertanggung jawab membantu Presiden dalam 

menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. 

Agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan, maka di dalam 

Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 telah di atur tentang 

Kedudukan, Tugas, kedudukan dan Fungsi Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Selain memahami 

tugas, kedudukan dan fungsi Permenko Kesra Nomor 

27 /PER/Menko/Kesra/VII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kemenko Kesra. Dengan payung hukum tersebut di atas, maka dalam 

penyelenggaraan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat peran 

Kemenko Kesra menjadi kuat dan penting. 

SDM aparatur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan dengan latar belakang keilmuan, pengalaman dan 

pelatihan terkait yang memadai dengan pembangunan kesejahteraan 

rakyat. Namun dari segi jumlah, SDM Kemenko PMK masih terbatas. 

Tatakelola pemerintahan yang baik (good governance} telah menjadi isu 

sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran 

pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang. Tingginya integritas aparatur Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang 

menjadi tanggung jawabnya merupakan potensi dalam menjalankan 

tugas dan fungsi dengan baik dalam rangka mewujudkan good 

governance. 

Era desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berkembang saat ini, 

membuka peluang yang lebih luas untuk mempercepat penanggulangan 

kemiskinan di daerah-daerah. Dengan kewenangan yang lebih besar 

diberikan pada daerah untuk mengelola anggaran, maka Pemerintah 

Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menanggulangi 
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kemiskinan. Dengan koordinasi dari Kemenko PMK, program pro rakyat 

dalam rangka pembangunan manusia dan kebudayaan dapat 

terselenggara dengan lebih efektif dan efisien. 

Sustainable Development Goals (SDG's) menjadi pendorong bagi 

penyelenggara pemerintahan untuk lebih meningkatkan peran sertanya 

dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. Kemenko 

PMK memiliki peran yang sangat penting didalam mendukung 

pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. 

Kemenko PMK merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk 

dapat mengkoordinasikan tentang pencapaian pembangunan manusia 

Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan 

kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan 

nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture� food security and 

nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan 

ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Dengan demikian, dalam 

konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, Kemenko PMK harus 

dapat memfasilitasi pemenuhan SDG's tersebut. 

Demikian pula, Kemenko PMK telah melakukan banyak kerjasama 

internasional (international cooperations) baik bilateral maupun 

multilateral di bidang pembangunan manusia, sehingga dengan 

terbukanya peluang kerja sama dapat meningkatkan kemampuan 

Kemenko PMK untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan 

optimal. 

2.2 Permasahan 

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga memuat bahwa 

perkembangan kependudukan terdiri dari aspek kualitas, kuantitas, dan 

mobilitas penduduk, serta perencanaan dan wawasan kependudukan. 

Sedangkan pembangunan keluarga dimaksudkan untuk pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu prasyarat dalam 

pengembangan SDM adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 

dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana; 

peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. 

Beberapa tantangan peningkatan kualitas penduduk meliputi (a). Masih 

lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program 
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kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga 

(KKBPKL terkait kelembagaan, perencanaan dan penganggaran; (b). Di 

bidang kesehatan, perempuan belum mendapatkan haknya untuk 

mengatur dan menjaga kesehatan reproduksi secara optimal. Hal ini 

terlihat dari tingginya angka kematian ibu (AKI) karena hamil, 

melahirkan dan nifas. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2007 terdapat 228/100.000 kelahiran. Angka 

ini melonjak menjadi 359/ 100.000 kelahiran pada tahun 2012 (SDKI 

tahun 2012), masih jauh dari target MDGs 110/100.000 kelahiran 

yang akan dicapai pada tahun 2015; (c). Kualitas pelayanan KB (supply 

side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan 

persebaran fasilitas kesehatan/ klinik pelayanan KB maupun fasilitas 

kesehatan.untuk persalinan. Hal ini seperti dilihat pada Gambar 2 di 

bawah ini. 
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Gam bar.  2 Disparitas fasi litas kesehatan anta r  provinsi di Indonesia 

Percepatan perbaikan gizi masyarakat menghadapi permasalahan 
yang sangat besar karena kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada saat 

yang bersamaan dan terjadi seluruh kelompok umur. Kekurangan 

gizi yang diukur dengan stunting telah terjadi sejak anak lahir, dengan 

prevalensinya meningkat hingga anak berusia 2 tahun dan terus 

terjadi hingga usia lima tahun. Masalah disparitas gizi yang cukup 

tinggi antar provinsi dan antar kabupaten/kota menjadi tantangan yan 

perlu diselesaikan bersama oleh pemerintah dibawah koordinasi 

Kemenko PMK seperti dilihat pada Gambar 3 di bawah ini. 
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Gambar. 3 Disparitas kekurangan gizi antar provinsi di Indonesia 

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas 

kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) antara lain: (i) belum 

optimalnya fungsi koordinasi oleh Kemenko Kesra terkait PUG; (ii) masih 

terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi 

Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah tentang PUG; (iii) 

belum optimalnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan 

masyarakat dalam implementasi PUG; (iv) belum melembaganya 

penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam 

penyusunan kebijakan dan rencana program dan kegiatan 

pembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambil 

keputusan di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan PUG. 

Revolusi Mental dapat dilaksanakan melalui dua jalan: pendidikan dan 

kebudayaan. Pada wilayah pendidikan, medium yang dipandang tepat 

adalah melalui pendidikan agama, pendidikan kewargaan, dan 

pendidikan karakter, yang bertujuan untuk membina akhlak mulia dan 

budi pekerti luhur, memupuk jadi diri, kepribadian, dan identitas 

kebangsaan, melalui proses pembelajaran di sekolah. 

Pelaksanaan Wajar 12 Tahun ditujukan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti 
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pendidikan dasar. Namun, dalam kenyataan pada tahun 2012 sebagian 

dari mereka yaitu sekitar 2, 12 persen anak usia 7-12 dan 10,48 persen 

anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Dengan uraian permasalahan di 

atas, tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan pemerataan 

akses ke layanan pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih 

besar bagi anak dari keluarga yang tidak mampu untuk menurunkan 

kesenjangan akses pendidikan antardaerah, antarstatus sosial ekonomi, 

dan antarjenis kelamin. 

Pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan 

untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang 

rasa, gotong royong, etas kerja, dan menciptakan kehidupan yang 

harmonis. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (a) 

adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (b) 

menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta 

terhadap produk dalam negeri; (c) rendahnya kesadaran akan 

keberagaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan 

terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (d) menurunnya daya juang 

dan budaya kerja (etas kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi 

terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial dan (e) 

menguatnya nilai-nilai priomordialisme dan fundamentalisme yang 

dapat mengancam disintegrasi bangsa. 
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2.1. Visi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin d icapai oleh organisasi. Perumusan v1s1 

d imaksudkan untuk (a)  mencerminkan apa yang ingin d icapai organisasi pada suatu 

periode waktu tertentu d i  masa datang, (b)  memberikan arah dan fokus strategis yang 

jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang 

terdapat dalam sebuah organisasi, (d)  memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga 

seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan 

organisasi, (e)  mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan 

organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

Visi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik 

Indonesia (Kemenko PMK) 2015-2019 d ibangun dengan memperhatikan pencapaian  

Kemenko PMK pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010 -

2014 melalui telaah dan ana lisis yang mendalam dan komprehensif. Pembangunan  

nasional d i  bidang pemba ngunan  manusia dan kebudayaan  d ia ra hkan agar mampu 

mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti pembinaan generasi 

muda, pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan  perempuan dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan  membangun ka rakter serta 

jati d iri bangsa mela lui pelestarian kebudayaan Indonesia . 

Dengan mempertimbangkan berbagai hal te rsebut, maka Visi Kemenko PMK 2015-2019 

d isepakati sebagai berikut: 

"Menjadi koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas" 

Kemenko PMK mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyinkronkan dan 

mengkoordinasikan perencanaan, penyusurian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembanguna n  manusia dan kebudayaan. Kata "Koordinator" adalah proses 

pengintegrasian tujuan-tujuan dan  kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah 

(departemen atau bidang-bidang fungsional )  suatu organisasi untuk mencapai  tujuan 

organisasi secara efisien .  Hal  ini bermakna bahwa Kemenko PMK sebagai Koordinator 

bidang pembangunan  manusia dan  kebudayaan ha rus mampu mengintegrasikan tujuan 

secara efisien dengan Kementerian/Lembaga di bawahnya. Dengan  demikian Kemenko 

PMK memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan Kementerian/Lembaga 

melaksanaka n  kebijakan pemba ngunan manusia dan kebudayaan  yang d ihasilkan oleh 

Kemenko PMK . 

"Pembangunan manusia adalah bagaimana menyediakan pendid ikan yang berkualitas 

secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan rakyat yang sehat. 

Bagaimana bisa belajar jika rakyat tak sehat. Sedangkan pembangunan kebudayaan  

berkual itas adalah menegaskan dan menjaga identitas serta jati d iri bangsa kita yang 

beragam guna memperkuat nasionalisme bangsa sehingga menjadi kekuatan d itengah 

era globalisasi". 
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Dengan visi tersebut, eksistensi Kemenko PM K sebagai penggerak utama pembangunan 

manusia dan kebudayaan menjadi semakin penting dan bernilai manfaat yang tinggi, 

ka rena dapat diakui, dipercaya dan dihormati oleh semua pihak. Kemenko PMK bukan 

hanya bagian dari pemerintah, melainkan juga bagia n dari kese luruhan masyarakat dan 

aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran 

serta kementerian dan lembaga terkait untuk ikut serta dalam melaksanakan  

pemba ngunan manusia dan kebudayaan di negara kesatuan Republik I ndonesia . 

Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi 

Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu ��I ndonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur'' dan melaksanakan  misi Pembangunan Nasiona l 2005-2025 yaitu 11Mewujudkan 

masyarakat berakhlak mulia, be rmoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan 

falsafah Pancasila" dan 11Mewujudkan  pemerataan pembangunan dan berkeadilan", 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2005-2025. 

2.2. Misi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksa nakan oleh instansi pemerintah, 

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan 

keberadaan suatu organisasi (the reason of being). Dengan pernyataan misi dihara pkan 

seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan 

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan nega ra . 

Misi instansi pemerintah dirumuskan denga n jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya . Misi juga terka it dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah 

sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-unda ngan yang be rlaku . 

Perumusan  misi instansi pemerintah dilakuka n dengan memperhatikan masukan  pihak

pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan. 
denga n tuntutan perkembangan  lingkungan strategis. 

Rumusan  misi bertujuan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung d i  

dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dica pa i, (c) 

memberikan petunjuk kelompok sasa ran mana yang akan dilayani oleh instansi 

pemerintah, dan (d) memperhitungkan be rbagai masukan dari stakeholders. 

Pernyataan misi Kemenko PM K yang dikaitkan dengan visi Kemenko PM K djaba rkan 

sebagai be rikut: 

Tabel 2-1 Pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019 

S MISI KEMENKO PMK 2015 -2019 
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Pembangunan 

Manusia dan 

kebudayaan yang 

Berkualitas 

1. Memperkuat peran sinkronisasi dan koordinasi di 

dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan 

2. Memperkuat peran pengendalian di dalam 

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

3. Mendorong perwujudan manusia Indonesia yang 

maju, sejahtera dan berkepribadian 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

transparan di Kemenko PMK 

Adapun keterkaitan visi dan misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Pernyataan Visi Kemenko PMK 2015-2019 

Pernyataan Misi Kemenko PM K 2015-2019 

I 
I 

yang 

� ������m::::--
1 
Misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 mengandung arti : 

1. Memperkuat peran  sinkronisasi dan koordinasi d i  da lam pere ncanaan,  penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.  

Memperkuat peran sinkronisasi dan koordinasi ••. 

Kemenko PMK , adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi 

koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan 
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kebijakan d ibidang kesejahteraa n rakyat dan penanggula ngan kemiskinan .  Atas dasa r 

itu, maka pera n sinkronisasi dan koordinasi yang d ilakukan oleh kemenko PMK harus 

diperkuat lagi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien di dalam 

mencapai target prioritas pembangunan nasional. 

... perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

11Perencanaan adalah  suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila sebuah rencana 

telah ditetapkan, maka dokumen menyangkut perencanaan terkait harus 

diimplementasikan .  Penyusunan adalah  upaya menyusun be rbagai keputusan yang 

bersifat pokok, yang d ipandang paling penting dan yang aka n  d ila ksanakan menurut 

u rutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan .  Pelaksanaan suatu kebijaka n 

yang telah ditetapkan oleh Kemenko PM K harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik 

itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan 

usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Kebijakan Kemenko PMK adalah  

kekuasaan mengalokasi nilai-n i lai untuk masyarakat secara keseluruhan. lni 

mengandung konotasi tentang kewenangan pemerinta h yang meliputi keseluruhan 

kehidupa n masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat 

mencakup selu ruh masyarakat kecuali pemerintah, maka Kebijakan ada lah sarana untuk 

mencapai tujuan" . 

... pembangunan manusia dan kebudayaan 

"Pembangunan adalah suatu proses/cara/perbuatan membangun (mendirikan, 

membina, memperbaiki) . Man usia adalah makhluk yang be rakal budi (mampu mengatur 

makhluk la in). Dan Kebudayaan ada lah hasil kegiata n dan penciptaan batin (aka l  bud i )  

manusia seperti : kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. 

2. Memperkuat peran pengendalian di dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan 

Memperkuat peran Pengendalian ... 

Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah d i rencanaka n dapat 

dilaksanakan  dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin 

d icapa i .  Pengendalian merupakan  salah satu tugas dari Kemenko PMK sebagai 

penggerak utama pembangunan manusia dan kebudayaan. Pengendalian d ilakukan  

dengan disertai pelurusan atau tindakan korektif untuk menjamin tercapainya target 

sasaran pembangunan nasional. 

Bab 2 I Visi, Misi, danTujuan Kemenko PMK 



... perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

"Perencanaan adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila sebuah rencana 

telah ditetapkan, maka dokumen menyangkut perencanaan terkait harus 

di implementasikan. Penyusunan ada lah upaya menyusun berbagai keputusan yang 

bersifat pokok, yang d ipandang pal ing penting dan yang akan  dilaksanakan  menurut 

urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan suatu kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh Kemenko PMK harus seja lan dengan kondisi yang ada, baik 

itu d i  lapangan maupun d i  luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan 

usaha-usaha dan didukung oleh a lat-a lat penunjang. Kebijakan Kemenko PMK adalah 

kekuasaan menga lokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. lni 

mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan 

kehidupa n  masyarakat. Tidak ada suatu organisasi la in yang wewenangnya dapat 

mencakup seluruh  masyarakat kecuali pemerintah, maka Kebijakan adalah sa rana untuk 

mencapai tujuan" . 

... pembangunan manusia dan kebudayaan 

"Pemba ngunan adalah suatu proses/cara/perbuatan membangun ( mendirikan, 

membina, memperbaiki). Man usia adalah makh luk yang beraka l budi ( mampu mengatur 

makhluk lain). Dan Kebudayaan  adalah hasil kegiatan dan penciptaan  batin (aka l budi )  

manusia seperti : kepercayaan, kesenian, & adat istiadat. 

3. Mendorong perwujudan manusia Indonesia yang maju, sejahtera dan berkepribadian.  

"Kemenko PMK sebagai penggerak utama pembangunan manusia dan kebudayaan 

harus mampu mendorong perwujudan "Indonesia M aju, Sejahtera dan 

Berkepribad ian yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan manusia  dan 

kebudayaan. Kemenko PM K bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga d i  

bawahnya berperan aktif untuk menyiapkan sumber daya manusia I ndonesia yang 

maju, sejahtera dan berkepribadian". 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan di Kemenko PMK . 

"Sebaga i l nstitusi Pemerintah, Kemenko PMK harus mewujudkan tata kelola 

pemeri ntahan yang baik dan transparan .  Tata ke lola adalah kombinasi proses dan 

struktur yang diterapkan oleh organ isasi untuk menginformasikan, mengarahkan, 

mengelola, dan memantau kegiatan organisasi da lam rangka pencapa ian tujuan. Tata 

Kelola yang baik adalah baik dalam proses maupun hasi lnya . Semua unsur da lam 

pemerintahan dapat bergerak seca ra sinergis, tidak sa l ing berbenturan,  memperoleh 

d ukungan dari masyarakat, serta terbebas dari gerakan-gerakan a na rkis yang dapat 
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menghambat proses dan laju pembangunan. Kemenko PM K d ikatakan baik jika 

produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi pegawai 

dan rakyat yang meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun daya belinya, 

kesejahteraan spritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia dan 

memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Sedangkan transparan adalah keterbukaan atas 

semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Kemenko PMK . Transparan di dalam 

tata kelola pemerintahan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola organisasi. 

2.3. Tujuan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Tujuan d iartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 
tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus d inyatakan dalam 

bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin d icapai 

di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program 

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

Rumusan Tujuan Kemenko PMK untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misinya 

dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. 

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Kemenko PMK 2015-2019 

Menjadi Koordinator 

pembangunan manusia 

dan kebudayaan yang 

berkualitas 
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MISI KEMENKO PMK 2015 -2019 
1. Memperkuat peran sinkronisasi dan 

koordinasi di dalam perencanaan, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

2. Memperkuat peran pengendalian di 

dalam perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan 

3. Mendorong perwujudan manusia 

Indonesia yang maju, sejahtera dan 

berkepribadian 

4. Mewujudkan tata kelola merintahan 



yang baik dan transparan di Kemenko 

PMK 

1.  Terpenuhinya 

pelaksanaaan 
yang efektif 

pere ncanaan, penyusunan  dan pengenda lian 

kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaa n  

2. Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui 
perencanaan, penyusunan dan pengendalian  pelaksanaan 

kebijakan pembangunan  manusia dan kebudayaan  

3. Penguatan birokrasi yang akuntabel dan transpara n  di Kementerian 

Koordinator Pembangunan  Man usia dan Kebudayaan  

Adapun keterkaitan tujuan Kemenko PMK  terhadap misi Kemenko PMK dalam rangka 

mencapai visi Kemenko PMK adalah sebagai berikut: 

Menjadi koordinator 

pembangunan manusia 

dan kebudayaan yang 
berkualitas Q 

MISI MENKO PMK 2015- 2019 

1. Memperkuat peran sinkronisasi dan koordinasi dalam * perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pembangunan manusia dan kebudayaan 

2. Memperkuat peran pengendalian atas perencanaan, 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan A 
manusia dan kebudayaan 

3. Mendorong perwujudan manusia Indonesia yang maju, • 
sejahtera dan berkepribadian 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan • 
transparan d i  Kemenko PMK 

1. Terpenuhinya kualitas perencanaan, penyusunan dan pengendalian pelaksanaan k�a* 
pembangunan manusia dan kebudayaan V A 

2. Peningkatan kualitas hid up manusia Indonesia melalui perencanaan, penyusunan dan 
pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan • 

3. Penguatan birokrasi yang akuntabel dan transparan di Kemenko PMK • 

1. Tujuan 1 :  Terpenuhinya perencanaan, penyusunan dan pengendal ian  

pelaksanaaan  kebijakan pemba ngunan manusia dan  kebudayaan yang efektif 

1 .1  M isi ke-1: Memperkuat peran sinkronisasi dan koordinasi d i  da lam 

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan .  

1.2 M isi ke-2: Memperkuat peran pengendalian di da lam perencanaan, 

penyusuna n dan pelaksanaan kebijakan pemba ngunan manusia dan 

kebudayaan. 
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2. Tujuan 2 : Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia mela lui perencanaan, 

penyusunan dan pengenda lian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan. 

2.1. Misi ke-3: Mendorong perwujudan manusia Indonesia yang maju, 

sejahtera dan berkepribadian. 

3. Tujuan 3 : Penguatan birokrasi yang akuntabel dan transparan di Kemenko 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

3.1. Misi ke-4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

transparan d i  Kemenko PMK . 
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2.4. Sasaran Strategis Kemenko Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai seca ra nyata oleh suatu organisasi dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari 
tujuan. Di dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat 

keberhasilan pencapaian sasa ran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap 
indikator sasaran strategis disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) 

masing-masing. Sasa ran strategis d iupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu secara berkesinambungan seja lan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana 

strategis. 

Sasaran strategis merupakan penjaba ran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang 
akan d icapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas aga r 

penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi 

organisasi. 

Sasaran strategis merupa kan kondisi yang akan dicapai seca ra nyata oleh Kemenko PMK. 

Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil 

(outcome) dari satu atau beberapa program Kemenko PMK. Program Kemenko PMK 

terdiri dari program teknis yang merupakan program yang menghasilkan pelayanan 

sinkronisasi dan koordinasi pe rencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta 

pengenda lian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait dan program generik yang 

merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan 

progra m teknis dan administrasi di Kemenko PMK. 

Adapun tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK dapat dilihat pada tabel d i  bawah ini. 

Sasa ran strategis ini akan digunakan sebagai dasa r  penyusunan lndikator Kinerja Sasaran 

Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK. 
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Tabel. 2-3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK 

TUJUAN I SASARAN STRATEGIS (SS) 

Terpenuhinya perencanaan, 

penyusunan dan pengendalian 

Tl pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan 

kebudayaan yang efektif 

Peningkatan kualitas hidup manusia 

Indonesia melalui perencanaan, 

T2 
penyusunan dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan 

kebudayaan 

T3 

Penguatan birokrasi yang akuntabel 

dan transparan di Kemenko PMK 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 
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Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sinkronisasi dan 

koordinasi dalam perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan 

Meningkatnya efektivitas pengendalian pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan 

Meningkatnya kualitas manusia Indonesia 

Menguatnya karakter bangsa Indonesia 

Meningkatnya kualitas manajemen 5DM aparatur 

Kemenko PMK 

Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas 

kinerja aparatur Kemenko PMK 

Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan 

pelaksanaan keseluruhan kegiatan di Kemenko PMK 



BAB3 

Arah Kebijakan, Strategi, 
Kerangka Regulasi, 
dan Kerangka Kelembagaan 
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3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK 
3.3 Kerangka Regulasi 
3.4 Kerangka Kelembagaan 





3 . 1  Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional ( RPJ MN) periode ke-3 tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 

Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni 
RPJMN ke-1 2005-2009, RPJ MN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 

2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana 

terlihat pada Gambar 3-1 berikut ini 

RPJM l RPJ M 2  RPJM 3 RPJM4 
(2005-2009) (2010-2014) (2015-2019) {2020-2024) 

Menata kembali Memantapkan Memantapkan pem-
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang 

NKRI, membangun penataan kembali bangunan secara mandiri, maju, adil 
Indonesia yang NKRI, menyeluruh dengan dan makmur melalui 
a man dan damai, meningkatkan menekankan pem-

percepatan 
yang adil dan kualitas SDM, bangunan keung- pembangunan di 

gulan kompetitif 
demokratis, membangun perekonomian yang 

segala bidang 

dengan tingkat kemampuan iptek, berbasis SDA yang 
dengan struktur 

kesejahteraan memperkuat daya tersedia, SDM yang 
perekonomian yang 

yang Jebih baik. saing berkualitas, serta 
kokoh berlandaskan 
keunggulan 

perekonomian. kemampuan iptek. 
kompetitif. 

RPJP (2005-2024) 

Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025 

(Su m ber:  La m piran U U  No. 17 Ta h u n  2007 tenta ng RPJ P N  2005-2025 hal .  79-80) 

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil 

dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 

diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan 

menekankan pembangunan ke unggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber 

daya a lam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek. 

Kemampuan bangsa Indonesia untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya 

kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia 

siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang 

yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, arah kebijakan umum pembangunan 

nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah ( 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan, ( 2 )  meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya 

alam (SDA) yang berkelanjutan, ( 3 )  mempercepat pembangunan infrastruktur untuk 

pertumbuhan dan pemerataan, (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi 

bencana alam dan perubahan iklim, (5 )  menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, 

(6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SD M )  dan kesejahteraan rakyat yang 
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berkeadi lan, {7)  mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah, (8) 

menegakkan kedaulatan dan yu ridiksi nasional, serta percepatan pengembangan 

ekonomi kelautan. 

Selanjutnya, berdasarkan a rah kebijakan umum tersebut, ditetapkan Agenda 

Pembangunan beserta sasarannya yang mencakup: ( 1 )  Agenda Pembangunan Ekonomi; 

(2 )  Agenda Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan 

Pengelolaan Bencana ; (3) Agenda Pembangunan Polhukhankam; (4) Agenda 

Pembangunan Kesejahteraan Rakyat; (4) Agenda Pembangunan Wi layah dan Tata Ruang; 

dan (5 )  Agenda Pembangunan Ke lautan. 

Sasa ran pembangunan yang terkait dengan Agenda Pembangunan Kesejahte raan Rakyat, 

misa lnya, d itujukan untuk meningkatkan kual itas sumber daya manusia dan 

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Berkaitan dengan sasa ran ini d itetapkan sejumlah 

prioritas terkait dalam RPJMN 2015-2019, dianta ranya adalah peningkatan giz i  dan 

kesehatan masyarakat, peningkatan kual itas pendidikan dan kebudayaan, percepatan 

pengentasan kemiskinan serta penanganan kependudukan dan keluarga bencana. 

Untuk Agenda Pembangunan Ekonomi, arah kebijakan dalam percepatan pembangunan 

infrastruktur adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada ( 1 )  

Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan; (2 )  

Transportasi massal perkotaan; dan (3) Pembangunan infrastruktur/prasarana dasa r. 

Dalam rana h Agenda Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan H idup 

dan Penge lolaan Bencana, prioritas pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk 

meningkatkan pengelolaan dan ni lai tambah sumber daya alam (SDA) .  Upaya yang 

selanjutnya di lakukan adalah peningkatan ketahanan pangan, ketahanan energi, 

ketahanan air, konservasi dan tata kelola hutan se rta perbaikan kualitas lingkungan 

hidup, serta penyiapan sumber daya a lam untuk bahan industri. Da lam arah kebijakan 

umum RPJMN 2015-2019, untuk mitigasi bencana a lam dan perubahan ikl im akan 

dilakukan upaya-upaya sistematis dalam penanggulangan bencana dan risiko bencana, 

sehingga pencapaian misi pembangunan selama periode 2015-2019 dapat tetap terca pa i .  

Arah kebijakan umum yang lain dalam RPJMN 2015-2019 adalah upaya untuk 

meningkatkan pe rtumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas 

pengerjaan yang harus dilakukan meliputi, peningkatan daya sa ing tenaga kerja, 

mendorong daya saing UMKM, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, akse le rasi 

pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan investasi, peningkatan efisiensi logistik 

dan distribusi nasiona l .  Sedangkan untuk mengembangkan dan memetakan 

pembangunan daerah dilakukan bebera pa prioritas dalam RPJMN 2015-2019, yakni 
penguatan konektivitas nasiona l untuk mencapai keseimbangan pembangunan, 

pengembangan wilayah strategis, pengembangan daerah tertinggal dan kawasan 
perbatasan. Prioritas dalam agenda Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang mencakup 

pembangunan perkotaan, pembangunan perdesaan, pembangunan RTRW dan 
pertanahan, serta pengembangan tata ke lola pemerintahan dan otonomi daerah. 
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Sementara itu, untuk pembanguna n kelautan dilakukan  upaya percepatan pembangunan 

kelautan .  

Percepatan reformasi birokrasi dan tata ke lola pemerintahan, peningkatan penegakan 

hukum yang berkeadilan, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan upaya 

untuk menyiapka n landasan  pembangunan yang kokoh dalam arah kebijakan RPJMN 

2015-2109. Selain itu dalam upaya menyiapkan landasan  pembangunan yang kokoh 

d ilakukan juga upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan stabilitas keamanan 

nasiona l ,  pencegahan dan penanggulangan narkoba, pemantapan politik dalam dan luar 

negeri. 

I ndonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif. 

lmplikasi penting dari kondisi ini adalah semakin pentingnya penyediaan lapangan kerja 

agar kemajuan perekonomian dapat memanfaatkan  secara maksimal melimpahnya 

penduduk usia produktif. Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum 
diasumsikan terus membaik, produktivitas perekonomian negara ini sesungguhnya dalam 

kondisi premium, hal tersebut akan  sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan maupun 

perluasan  pembangunan ekonomi. Keadaan demografi umur penduduk I ndonesia dapat 

d ilihat pada Gambar 3-2 di bawah ini. 
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Gambar 3-2 Keadaan demografi umur penduduk Indonesia 
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Meningkatnya penduduk usia kerja d i  I ndonesia memberi pe luang adanya bonus 

demografi, yakni terjadinya penuruna n dependency ratio. Bonus demografi tidak secara 

otomatis terjadi, namun d ipe rl ukan beberapa kebijakan yang perlu d ipersiapkan untuk 

memanfaatkan pe luang tersebut, dianta ranya ( i )  menyiapkan  kualitas SDM yang akan  

masuk a ngkatan kerja melalui pendid ikan dan kesehatan ,  (ii) menjaga penurunan TFR 

(Total Fertility Rate), (iii) menyiapkan kete rampila n dan kompetensi tenaga kerja, (iv) 
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menyediakan lapangan kerja, (v) fleksibilitas pasar  tenaga kerja dan kete rbukaan 

perdagangan. 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK 

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan sesuai dengan tiga agenda prioritas dari Nawa Cita, yaitu meningkatkan 

kual itas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa serta 

memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial lndonesia. 

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 - 2019) yang terkait dengan 

pembangunan manusia dan kebuadayaan, merupakan dasa r  pertimbangan Kemenko 

PMK dalam menetapkan kerangka pikir dan a rah kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan tahun 2015 - 2019. 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah d iteta pkan, se rta mengacu 

pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK menetapkan arah 

kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasa ran strategisnya . 

1. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 

sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan, penyusunan dan pe laksanaan 

kebija kan pembangunan manusia dan kebudayaan", ditetapkan arah kebijakan 

"Pengembangan basis data yang sesua i  sasaran dari perencanaan, penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan, khusus 

kebijakan pengembangan generasi muda, pemberdayaan keluarga dan 

pemberdayaan perempuan", dengan strategi sebaga i berikut: 

2. 

a. Meningkatkan intensifikasi survei dan validasi data untuk memperoleh 

basis data terkait pembangunan manusia dan kebudayaan yang akurat, 

b. Meningkatkan peran serta K/L yang dikoordinasikan lebih intensif dalam 

pengembangan basis data yang sesuai sasaran dalam perencanaan, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan, khusus kebija kan pengembangan generasi muda, 

pemberdayaan ke luarga dan pemberdayaan perempuan. 

Untuk mencapai sasa ran strategis "Meningkatnya efektivitas pengendalian 
. . -

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan", ditetapkan arah 

kebijakan "Penguatan fungsi yang menangani pengenda lian atas pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya kebijakan 

Bab 3 I Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan I 



pengembangan generasi muda, pemberdayaan ke luarga dan pemberdayaan 

perempuan", dengan strategi sebagai berikut: 

a .  Meningkatkan kuantitas, kua litas d a n  kontinuitas pengendal ian atas 

pe laksanaan kebijakan pembangunan manusia dan  kebudayaan, 

khususnya kebijakan pengembanga n  generasi muda, pemberdayaan 

keluarga dan pemberdayaan perempuan, 

b.  Meningkatkan kuantitas dan kua litas SDM aparatur dalam melakuka n 

pengenda l ian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan, khususnya kebijakan pengembangan generasi muda, 

pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan perempuan .  

3 .  Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kua litas manusia I ndonesia", 

d itetapkan arah kebijakan "Penyiapa n  gerakan  bersama rakyat dalam 

pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya pemberdayaan ibu dan  

ke luarga, peningkatan pa rtisipasi aktif pemuda dalam kreativitas, dan  

peningkatan kual itas puteri-puteri andalan bangsa", dengan strategi sebagai 

beri kut: 

a .  Mel ibatkan elemen masya rakat dalam perencanaan dan penyusunan 

kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan  khususnya 

peningkataan  peranserta perempuan (khusunya ibu rumahtangga) da lam 

pemberdayaan keluarga, peningkatan peranserta pemuda dalam berbagi 

event inovasi dan kreativitas, peningkatan partisi pasi pemud i  da lam 

pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna 

meningkatkan kual itas manusia I ndonesia, 

b. Mel ibatkan elemen masyarakat dalam pemantauan dan eva luasi 

pelaksanaan pembangunan manusia dan  kebudayaan, khususnya 

pen ingkataan peranserta perempuan (khusunya ibu rumahtangga ) da lam 

pemberdayaan keluarga, peningkatan peranserta pemuda da lam berbagi 

event inovasi dan  kreativitas, peningkatan partisipasi pemudi  da lam 

pembangunan dan  menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna 

meningkatkan kual itas manusia I ndonesia. 

Disampi ng itu, dengan a rah kebijakan "Menumbuhkan iklim yang kondusif dan 

memberi ka n  dukungan yang paripurna bagi pembanguna n  manusia dan 

kebudayaan", maka strategi yang dapat di lakukan  ada lah: 

a .  Mendukung generasi muda dalam mengaktLia l isasikan segena p potensi, 

bakat, dan  minat dengan memberika n kesempatan dan kebebasan 

mengorganisasikan  d i ri nya secara bebas dan merdeka sebagai wahana 
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pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan 

bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap 

terhadap aspirasi rakyat, 

b. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama 

bahaya penya lahgunaan narkotika, obat-obat terla rang dan zat adiktif 

lainnya (na rkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan 

kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba, 

c. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan 

berbangsa dan be rnegara; 

d. Meningkatkan kua litas peran  dan kemandirian organisasi pe rempuan 

dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai 

historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha 

pemberdayaan perempuan serta kesejahte raan keluarga dan masyarakat; 

e. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan 

mengikutsertakan partisipasi masyarakat; 

f. Meningkatkan kualitas hid up pe rempuan agar seta ra dengan la ki-laki, dan 

meningkatkan pe rlindungan terhadap anak dan perempuan dari berbagai 

tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; 

g. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta 

te rlindungi; 

h. Menyerasikan kebijakan peningkatan kualitas anak  dan perempuan di 

berbagai bidang pembangunan 

4. Untuk mencapai sasaran strategis "Menguatnya ka rakter bangsa Indonesia", 

ditetapkan a rah kebijakan "Menumbuhkan iklim kondusif bagi pengamalan 

ke raifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dalam rangka pembangunan 

manusia dan kebudayaan",dengan strategi sebagai berikut: 

a .  Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip 

kemitraan dan nilai-nila i sosial budaya bangsa Indonesia, 

b . Mengembangkan dan membina kebudayaan nasiona l bangsa Indonesia 

yang bersumber dari warisan budaya leluhu r  bangsa, budaya nasional 

yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya 

kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa, 

c. Mendorong pelaksanaan kebijakan pemberdayaan keluarga dalam 

pendidikan budi pekerti, 
. . 

d . Mendorong pelaksanaan kebijakan pelestarian kearifan lokal di setiap 

daerah. 
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5. Untuk mencapai sasa ran strategis "Meningkatnya kualitas manajemen sumber 

daya manusia Kemenko PMK ", d itetapkan arah kebijakan "Penguatan fungsi yang 

terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur dan penyelarasan kegiatan 

yang terkait dengan reformasi birokrasi Kemenko PMK khususnya yang terkait 

dengan Sistem Manajemen SDM aparatur", dengan strategi sebagai berikut: 

a .  Mengoptimalkan pembangunan kese luruhan sistem Manajemen SDM 

aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, 

b. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur. 

6. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya pengawasan dan a kuntabilitas kinerja 

aparatur Kemenko PMK ", d itetapkan arah kebijakan "Penguatan fungsi yang 

terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja dan 

penyela rasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi Kemenko PMK 

khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas 

kinerja", dengan strategi sebagai berikut: 

a .  Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran da lam rangka 

meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 

b.  Meningkatkan kualitas pengawasan dan a kuntabilitas kinerja aparatur 

Kemenko PMK . 

7. Untuk mencapai sasa ran "Meningkatnya tata ke lola penggunaan anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan", ditetapkan a rah kebijakan "Penguatan fungsi yang terkait 

dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan penyelarasan 

kegiatan yang terkait dengan reformasi bi rokrasi Kemenko PMK khususnya yang 

terkait dengan sistem penge lolaan anggaran dan pe laksanaan kegiatan", dengan 

strategi sebagai berikut: 

a .  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan 

pe laksanaan kegiatan, 

b. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel .  

Adapun rekapitulasi a rah kebijakan dan strategi Kemenko PMK untuk mencapai sasa ran

sasaran strategis Kemenko PMK 2015-2019 dapat di l ihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel-3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasa ran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi 

T. l.  Terpenuh inya 

perencanaa n, 

penyusunan dan  

pengendal ia n  

pelaksanaan 

kebijakan 

pembangunan 

man usia dan 

kebudayaan yang 

efektif 

SS. l .  Meningkatnya efektivitas 

dan efisiensi s inkron isasi 

dan koordinasi dalam 

perencanaan, penyusunan 

dan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan 

man usia dan kebudayaan 

SS.2. Meningkatnya efektivitas 

pengendal ian 

pelaksanaan kebijaka n  

pembangunan manusia 

dan kebudayaan 

1. Pengembangan basis data 

yang sesua i sasaran dari 

perencanaan, penyusunan 

dan  pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan  

kebudayaan, kh usus kebijakan 

pengemba ngan generasi 

muda, pemberdayaan  

keluarga dan  pemberdayaan 

perempuan 

1. Penguatan fungsi yang 

menangani pengendalian 

atas pelaksanaan 

kebijakan pembangunan 
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a .  Meningkatkan i ntensifikasi survei dan va l idasi data 

untuk memperoleh basis data terkait 

pemba nguna n manusia dan kebudayaan yang 

akurat, 

b. Meningkatkan 

d ikoord inasikan 

peran 

lebih 

serta K/L yang 

intensif dalam 

pengembangan basis data yang sesua i sasaran 

dalam pere ncanaan, penyusunan dan pelaksanaan 

kebijaka n  pemba ngunan manusia dan kebudayaan, 

khusus kebijakan pengembangan generasi muda, 

pemberdayaan  keluarga dan pemberdayaan 

perempuan . 

a .  Meningkatkan kuantitas, kual itas dan 

kontinuitas pengendalian atas pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan, khususnya kebijakan 

II 



T.2. Pen ingkatan 

kualitas h id  up 

manusia Indonesia 

melal u i  

pere ncanaan, 

penyusunan dan 

pengendal ian 

pelaksanaan 

kebijakan 

SS.3. Meningkatnya kua litas 

man usia I ndonesia 

manusia dan kebudayaan, 

khususnya kebijakan 

pengemba ngan generasi 

muda, pemberdayaan 

keluarga dan 

pemberdayaan 

perempuan", dengan 

strategi sebagai berikut: 

1. Penyiapan gerakan 

bersama rakyat dalam 

pembangunan manusia 

d a n  kebudayaan, 

khususnya pemberdayaa n 

ibu dan kelua rga, 

peningkata n partisipasi 

aktif pemuda dalam 

kreativitas, dan 

pengembangan generasi muda, pemberdayaan 

keluarga dan pemberdayaan perempuan, 

b .  Meningkatka n kuantitas dan kua litas SDM 

apa ratur dalam melakuka n  pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pemba ngunan manusia 

dan kebudayaan, khususnya kebijakan 

pengembangan generasi muda, pemberdayaan 

keluarga da n pemberdayaan perempuan. 

a .  Melibatkan elemen masyarakat dalam 

perencanaan dan penyusunan kebijaka n 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

khususnya peningkataan peranserta 

perempuan (khusunya ibu rumahtangga) 

dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan 

peranserta pemuda dalam berbagi event 

inovasi dan kreativitas, peningkatan partisipasi 

pemudi dalam pembangunan dan 
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pembangunan 

manusia dan 

kebudayaan 

puteri-puteri andalan 

ban gsa 

Menumbuhkan 

kondusif dan 

ik l im yang 

memberikan 
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menumbuhka n  budaya o lahraga da n prestasi 

guna meningkatkan kua litas manusia 

Indonesia, 

b. Mel ibatkan elemen masyarakat dalam 

pemantauan dan eva l uasi  pelaksa n a a n  

pembangunan manusia d a n  kebudayaan, 

khususnya peningkataa n  peranserta 

perempuan (khusunya ibu rumahta ngga) 

da lam pemberdayaan keluarga, peningkatan 

peranserta pemuda da lam berbagi event 

i novasi dan kreativitas, peningkatan partisipasi 

pemudi dalam pembangunan dan 

menumbuhka n budaya ola h raga dan prestasi 

guna meningkatkan kual itas m a n usia 

Indonesia .  

a .  Mendukung generasi m uda dalam 

mengaktua lisasikan segena p potensi, bakat, 



pembangunan manusia dan 

kebudayaan", maka strategi 

yang dapat di lakukan adalah:  

dan minat dengan memberikan kesempatan 

dan kebebasan mengorganisasikan dirinya 

secara bebas dan merdeka sebagai wahana 

pendewasaan u ntuk menjadi pemimpin 

bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakh lak 

mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan 

tanggap terhadap aspirasi rakyat, 

b. Mel indungi segenap generasi muda dari 

bahaya destruktif terutama bahaya 

penya lahgunaan narkotika, obat-obat 

terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) 

melalui gerakan pembera ntasan dan 

peningkatan kesadaran masyarakat aka n  

bahaya penyalahgunaan narkoba, 

c. Meningkatka n kedudukan dan peranan 

perempuan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, 

d. Meningkatkan kua l itas peran dan kemandirian 

orga nisasi perempuan dengan tetap 
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persatua n  

kesatuan serta n i la i  h istoris perjuangan kaum 

perempuan, da lam ra ngka melanj utkan usaha 

pemberdayaan perempuan serta 

kesejahteraan  keluarga dan masyarakat, 

e. Memperkuat kelembagaan penga rusutam a a n  

gender dan a n a k  dengan mengikutsertakan 

partisipasi masyarakat, 

f. Meni ngkatka n kua l itas h idup perempuan agar 

setara dengan laki-laki, dan meningkatkan 

perl indunga n terhadap a nak dan perempuan 

dari berbagai t indakan kekerasan, d iskrim i nasi 

dan eksploitasi, 

g. Memba ngun anak I ndones ia yang sehat, 

cerdas, ceria dan bertakwa serta terlin d ungi, 

h. Menyerasika n kebijaka n peningkatan kua l itas 

a nak  dan perempuan di berbagai b idang 

pembangunan .  

lroJ 



SS.4. Menguatnya karakter 

ba ngsa I ndonesia 

T.3 .  Penguatan b i rokrasi S$.6. Meningkatnya kua l itas 

yang akuntabel dan manajemen sumber daya 

manusia Kemenko PMK 

1 .  Menumbuhkan ik l im kondusif 1 a .  Memperkuat ketahanan sosial masyarakat 

berlandaskan prinsip kemitraan dan ni lai-ni lai  

sosia l  budaya bangsa Indonesia, 

bagi pengamalan keraifan 

loka l  dan ni la i-n i la i  luhur  

budaya I ndonesia dalam 

rangka pem bangunan 

manusia dan kebudayaan  

b. Mengembangkan dan membina kebudayaan 

nasional bangsa Indonesia yang bersumber 

dari wa risan budaya leluhur bangsa, budaya 

nasiona l ya ng mengandung ni lai-ni lai un iversal 

termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dalam rangka mendukung 

terpel ihara nya kerukunan hidup 

bermasyarakat dan membangun peradaban 

bangsa, 

c. Mendorong 

pemberdayaan 

budi pekerti, 

pelaksanaan kebijakan 

kelua rga dalam pendidika n  

d .  Mendorong pela ksanaan kebijakan pelestarian 

kearifan lokal di setiap daerah.  

1 .  Penguatan fungsi yang terkait a. Mengoptimalkan  pempangunan keseluruhan 

denga n Sistem Manajemen sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi 

SDM apa ratur dan dan komprehensif, 
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transparan d i  

Kemenko PMK 

penyelarasan kegiatan yang 

terkait dengan reformasi 

birokrasi Kemenko PMK 

khususnya yang terkait 

dengan  Sistem Manajemen 

SDM aparatur", dengan 

strategi sebagai berikut: 

Mengopt imalkan  pengembangan kompetensi SDM 

aparatur. 

SS.7.  Men ingkatnya 1. Penguatan fungsi yang terkait I a .  Mengoptima l kan  pengawasan penggunaan 

pengawasan dan 

akuntabi litas kinerja 

aparatur Kemenko PMK 

dengan sistem pengawasan 

aparatur dan akuntabi litas 

kinerja dan penyelarasan 

kegiatan yang terkait dengan 

reformasi birokrasi  Kemenko 

PMK khususnya yang terkait 

dengan sistem pengawasan 

aparatur dan akuntabi litas 

kinerja. 

SS.8. Meningkatnya tata kelola 1 1 . Penguatan fungsi yang terkait 

penggunaan anggaran I dengan sistem pengelolaan 

dan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan 

anggaran da lam rangka meminimalkan  

penyimpangan penggunaan anggaran, 

b.  Mening katkan kual itas pengawasan dan 

akuntabi l itas kinerja a paratur Kemenko PMK . 

a .  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi  penggunaan 

anggaran dan pe laksanaan kegiatan, 

b. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan 
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kegiatan kegiatan dan penyelarasan 

kegiatan yang terkait dengan 

reformasi birokrasi Kemenko 

PMK khususnya yang terkait 

dengan sistem pengelolaan 

anggaran dan pelaksanaan 

kegiatan .  

anggaran yang akuntabel. 
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3.2.1  Program dan Kegiatan 

Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019 

mengacu pada strategi-strategi yang telah dipi l ih da lam rangka mewujudkan setiap  

sasaran strategis yang te lah d itetapkan. Sesuai dengan pedoman penyusunan dan 

penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2015-2019, maka untuk 

mencapai kesel uruhan sasaran strategis, Kemenko PMK a kan melaksanakan 1 {satu) 

program teknis, yaitu Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan dan 1 {satu) program generik,yaitu Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis La innya Kemenko PMK {Program 

DMPTTL) . 

Program Koordinasi Pengemba ngan Kebijakan Pembanguna n  Manusia dan 

Kebudayaan ini memayungi berbagai kegiatan-kegiatan koordinasi yang d i laksanakan 

oleh unit kerja Deputi yang melaksanakan 3 Business Process dari Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yaitu koordinasi, sinkronisasi, 

pengenda l ian dan pengawasan 

Program DMPTIL m erupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

la innya Kemenko PMK yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan 

anggaran, pengelolaan  administrasi kepegawaian, pelayanan kehumasan dan hukum, 

penyusunan program kerja serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Program 

PSPA merupakan dukungan penyediaan dan peningkatan sa rana dan prasa rana 

aparatur Kemenko PMK da lam melaksanakan keseluruhan kegiatan teknis dan 

pendukung Kemenko PMK. 

Adapun hubungan a ntar program teknis dan generik Kemenko PMK dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK , ada lah sebagai berikut: 
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Program Koordinasi Pengembangan 
Kebijakan Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

Gambar 3-3 Hubungan antara program teknis dengan program generik 

Berikut ini  d ipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan Kemenko P M K  dalam 

rangka m encapai tujuan dan sasara n strategis Kemenko PMK , baik yang bersifat 

teknis maupun generik da la m  kurun waktu 2015 - 2019. 
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T.l .  

Tabel 3-2 Program dan Kegiatan Kemenko PMK 

Terpenuhinya 

perencanaan, 

penyusunan 

dan 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan 

pembanguna 

n manusia 

dan 

kebudayaan 

yang efektif I I 

SS. l .  Meningkatnya 

efektivitas dan 

efisiensi 

sinkronisasi dan 

koordinasi dalam 

perencanaan, 

penyusunan dan 

pelaksanaan 

kebijakan 

pembangunan 

man usia dan 

kebudayaan 

1. Pengembangan basis 

data yang sesuai 

sasaran dari 

perencanaan, 

penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan 

pembangunan 

man usia dan 

kebudayaan, khusus 

kebijakan 

pengembangan 

gene rasi m uda, 

pemberdayaan 

ke luarga dan 

pemberdayaan 

perempuan 
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a. Meningkatkan 

intensifikasi survei dan 

val idasi  data untuk 

memperoleh basis data 

terkait pembangunan 

man usia dan kebudayaan 

yang akurat, 

b. Meningkatkan peran 

serta K/L yang 

d ikoord inasikan lebih 

intensif da lam 

pengembangan basis 

data yang sesuai sasaran 

dalam perencanaan, 

penyusunan 

pelaksanaan 

dan 

kebijakan 

pembangunan man usia 

dan kebudayaan, khusus 

kebijakan pengembangan 

Program 

Koord inasi  

Pengem bangan 

Kebijakan 

Pembangunan 

Man usia dan 

Kebudayaan 

Keseluruhan 

kegiatan koordinas i  

kebija kan d i  t ingkat 

Eselon I I  

da lam b idang 

teknis 

pembangunan 

man usia dan 

kebudayaan 



SS.2 .  Meningkatnya 1. Penguatan fungsi yang 

efektivitas menangan i  

pengendal ian pengendal ian atas 

pelaksanaan pelaksanaan kebijakan 

kebijakan pembangunan 

pembangunan man usia dan 

man usia dan kebudayaan, 

kebudayaan khususnya kebijakan  

pengembangan 

generasi m uda, 

pemberdayaan 

keluarga dan 

pemberdayaan 

perempuan", dengan 

strategi sebagai 

generasi muda, 

pemberdayaan keluarga 

dan pemberdayaan 

perempuan. 

a.  Meningkatkan kuantitas, 

kual itas dan kontinu itas 

pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia 

dan kebudayaan, 

khususnya kebijakan 

pengembangan generasi 

muda, pemberdayaan 

keluarga dan 

pemberdayaan 

perempuan, 

b. Meningkatkan kuantitas 

dan kual itas SDM 

aparatur dalam 

Keseluruhan 
Program 

kegiatan koord inasi 
Koord inasi 

Pengembangan 
kebijakan d i  tingkat 

Eselon II dalam 
Kebijakan 

bidang tekn is 
Pembangunan 

pembangunan 
Manusia dan 

manusia dan 
Kebudayaan 

kebudayaan 
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berikut: 

T.2. Peningkatan SS.3. Meningkatnya 1. Penyiapan gerakan 

kual itas h idup kualitas manusia bersama rakyat da lam 

man usia Indonesia pembangunan 

Indonesia man usia dan 

melalui  kebudayaan, 

perencanaan, khususnya 

penyusunan pemberdayaan  ibu 

dan dan keluarga, 

pengendalian peningkatan 

partisipasi aktif 
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melakukan pengendal ian 

pelaksanaan kebijakan 

pembangunan man usia 

dan  kebudayaan, 

khususnya kebijakan  

pengembangan generasi 

muda, pemberdayaan 

keluarga dan 

pemberdayaan 

perempuan.  

a .  Mel ibatkan elemen 

masyarakat dalam 

perencanaan dan 

penyusunan kebijakan 

pembangunan man usia 

dan kebudayaan 

khususnya pen ingkataan 

peranserta perempuan 

(khusunya ibu 

rumahtangga ) dalam 

Program Keseluruhan 

Koordinasi kegiatan koordinasi 

Pengem ba ngan kebijakan di t ing kat 

Kebijaka n  Eselon I I  da lam 

Pembangunan bidang teknis 

Manusia dan  pembangunan 

Kebudayaan manusia dan 

kebudayaan 



pelaksanaan 

kebijakan 

pembangunan 

manusia dan 

kebudayaan 

pemuda dalam 

kreativitas, dan 

pen ingkatan kual itas 

puteri-puteri andalan 

bang sa 

pemberdayaan keluarga, 

peningkatan peranserta 

pemuda dalam berbagi 

event inovasi dan 

kreativitas, peningkatan 

partisipasi pemudi dalam 

pembangunan dan 

menumbuhkan budaya 

olahraga dan prestasi 

guna men ingkatkan 

kualitas manusia 

Indonesia, 

b. Mel ibatkan elemen 

masyarakat dalam 

pemantauan dan eva luasi 

pelaksanaan 

pembangunan man usia 

dan kebudayaan, 

khususnya pen ingkataan 

peranserta perempuan 

( khusunya ibu 
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2 .  Menumbuhkan ikl im 

yang kondusif dan 

memberikan 

dukungan yang 

paripurna bagi 

pembangunan 
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pemberdayaan keluarga, 

peningkatan peranserta 

pemuda dalam berbagi 

event inovasi dan 

kreativitas, pen ingkatan 

partisipasi pemudi da lam 

pembangunan dan 

menumbuhkan budaya 

olahraga dan prestasi 

guna meningkatkan 

kual itas manusia 

I ndonesia. 

a. Mendukung generas i  

mud a dalam 

mengaktual isasika n 

segenap potensi, bakat, 

dan min at dengan 

memberikan kesempatan 

Program Keseluruhan 

Koordinasi  kegiatan koord inasi  

Pengembangan kebijakan di t ingkat 

Kebijakan Eselon I I  

Pembangunan dalam bidang teknis 

Manusia dan pembangunan 

r �;}l 



man usia dan 

kebudayaan", maka 

strategi yang dapat 

d ilakukan adalah :  

dan  kebebasan 

mengorgan isasikan  

dirinya secara bebas dan 

merdeka sebagai wahana 

pendewasaan untuk 

menjadi pemimpin 

bangsa yang beriman dan 

bertaqwa, berakhlak 

mulia, patriotis, 

demokratis, mand iri, dan 

tanggap terhadap 

aspirasi rakyat, 

b. Mel indungi segenap 

generasi muda dari 

destruktif bahaya 

terutama 

penyalahgunaan 

bahaya 

narkotika, obat-obat 

terlarang dan zat adiktif 

lainnya (narkoba) melalui 

gerakan pemberantasan 

Kebudayaan manusia dan 

kebudayaan 
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dan pen ingkatan 

kesadaran masyarakat 

akan  bahaya 

penyalahgunaan 

narkoba, 

c. Meningkatkan 

kedudukan dan peranan 

perempuan dalam 

keh idupan  berbangsa 

dan bernegara, 

d .  Meningkatkan kual itas 

peran dan kemand irian 

organ isasi 

dengan 

perempuan 

tetap 

mempertahanka n  n ila i  

persatuan dan kesatuan 

serta n ila i h istoris 

perjuangan 

perempuan, 

rangka 

ka um 

dalam 

melanjutkan 

usaha pemberdayaan 
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perempuan serta 

kesejahteraan keluarga 

dan masyarakat, 

e. Memperkuat 

kelembagaan 

pengarusutamaan gender 

dan anak dengan 

mengikutsertakan 

partisipasi masyarakat, 

f. Meningkatkan kual itas 

h idup perempuan agar 

setara dengan laki-laki, 

dan meningkatkan 

perl indungan terhadap 

anak dan perempuan dari 

berbagai t indakan 

kekerasan, d iskriminasi 

dan eksploitasi, 

g. Membangun anak 

I ndonesia yang sehat, 

cerda� ceria dan 
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SS.4. Menguatnya 

karakter bangsa 

I ndonesia 

1. Menumbuhkan ik l im 

kondusif bagi 

pengamalan keraifan 

lokal dan n ila i-ni la i  

luhur budaya 

Indonesia dalam 

rangka pembangunan 

man usia dan 

kebudayaan 
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bertakwa 

terl indungi, 

serta 

h .  Menyerasikan kebijakan 

peningkatan kual itas 

anak dan perempuan d i  

berbagai bidang 

pembangunan.  

a.  Memperkuat ketahanan 

sosial masyarakat 

berlandaskan prinsip 

kemitraan dan n ila i-n i lai 

sosial budaya bangsa 

I ndonesia, 

b. Mengembangka n  dan 

membina kebudayaan 

nasiona l  

Indonesia 

ban gsa 

yang 

bersumber dari warisan 

budaya le luhur  bangsa, 

budaya nasional yang 

mengandung n ila i-n ila i 

universal termasuk 

kepercayaan terhadap 

Program 

Koord inasi 

Pengembangan 

Kebijakan 

Pembangunan 

Manusia dan 

Kebudayaan 

• Koordinasi 

Kebijakan 

Bimbingan U mat 

Beragama, 

Pendidikan 

Agama dan 

Keagamaan 

• Koord inasi 

Kebijakan Bidang 

Kebudayaan 

• Koordinasi 

Kebijakan 

Pembinaan 

Generasi Muda 

I Elm 



T.3 . Penguatan SS.S. Meningkatnya 1. Penguatan fungsi yang 

birokrasi yang kual itas terkait dengan Sistem 

akuntabel dan manajemen Manajemen SDM 

transparan d i  sumber daya aparatur dan 

Kemenko PMK manusia Kemenko penyelarasan kegiatan 

PMK yang terkait dengan 

Tuhan Yang Maha Esa 

dalam rangka 

mendukung 

terpel iharanya 

kerukunan hidup 

bermasyarakat dan 

membangun peradaban 

ban gsa, 

c. Mendorong pelaksanaan 

kebijakan pemberdayaan 

keluarga dalam 

pend idikan  budi pekerti, 

d. Mendorong pelaksanaan 

kebijakan pelestarian 

kearifan loka l  di setiap 

daerah .  

a .  Mengoptimalkan  

pembangunan 

keseluruhan sistem 

Manajemen SDM 

aparatur yang 

terintegrasi dan 

Program • Kegiatan d i  B i ro 

Dukungan Umum 

Manajemen • Kegiatan d i  

dan Sekretariat Korpri 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 
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reformasi birokrasi komprehensif, I Lainnya 

Kemenko PMK b. Mengoptimalkan 

khususnya yang pengembangan 

terkait dengan Sistem kompetensi SDM 

Manajemen SDM aparatur. 

aparatur", dengan 

strategi sebagai 

berikut: 

SS.G. Meningkatnya 1. Penguatan fungsi yang a. Mengoptimalkan  Program • Kegiatan di B iro 

pengawasan dan terkait dengan sistem pengawasan penggunaan Dukungan Perencanaan dan 

akuntabi l itas pengawasan aparatur anggaran dalam rangka Manajemen dan KLN 
kinerja aparatur 

dan akuntabil itas meminimalkan Pelaksanaan • Kegiatan d i  Biro 
Kemenko PMK 

kinerja dan penyimpangan Tugas Teknis l nformasi dan 

penyelarasan kegiatan penggunaan anggaran, La innya Persidangan 

yang terkait dengan b. Men ingkatkan kualitas • Kegiatan d i  

reformasi birokrasi pengawasan dan I nspektorat 

Kemenko PMK akuntabil itas kinerja 

khususnya yang aparatur Kemen ko PMK . 

terkait dengan sistem 

pengawasan aparatur 
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dan akuntabil itas 

kinerja. 

SS.7. Meningkatnya tata 1. Penguatan fungsi yang 

kelola penggunaan terkait dengan sistem 

anggaran dan pengelolaan anggaran 

pelaksanaan dan pelaksanaan 

kegiatan kegiatan dan 

penyelarasan kegiatan 

yang terkait dengan 

reformasi birokrasi 

Kemenko PMK 

khususnya yang terkait 

dengan sistem 

pengelolaan anggaran 

dan pelaksanaan 

kegiatan .  

a.  Men ingkatkan efektivitas Program • Kegiatan d i  Biro 

dan efisiensi penggunaan Dukungan Perencanaan dan 

anggaran dan Manajemen dan KLN 

pelaksanaan kegiatan, Pelaksanaan • Kegiatan d i  

b .  Men ingkatkan Tugas Teknis I nspektorat 

perencanaan dan la innya • Kegiatan d i  B iro 

pengelolaan anggaran l nformasi dan 

yang akuntabel.  Persidangan 
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Berdasarkan hasi l  pemetaa n  tujuan, sasa ran strategis, a ra h  kebijakan dan  strategi 

Kemenko PMK , maka da pat d i i nventa risasi kebutuha n  program dan kegiatan untuk 

mewujudkan sasaran strategis 2015 - 2019, yaitu sebagai berikut. 

1 .  Program Koordinasi Pengembangan Kebijaka n Pembangunan Manusia dan  

Kebudayaan, dengan kegiatan :  

a .  Koordi nasi kebijaka n  urusan a daptasi dan  migitasi perubaha n i kl im 

b .  Koordinasi kebijaka n  urusan l ingkungan 

c. Koordinasi pemberdayaan  dan kerukunan umat beragama 

d .  Koordi nasi kebijakan bimbingan umat beragama, pendidikan agama 

dan  keagamaan 

e .  Koordinasi kebijaka n  urusan bencana 

f. 

g. 

h .  

Koordi nasi kebijaka n  pengemba ngan regulasi sistem jaminan sosia l  

Koordi nasi kebijaka n  bidang kebudayaan  

I.  

Koordinasi kebijaka n  kelembagaa n  dan kemitraan 

Sekretariat koordinasi kebijaka n  penguatan 

penanggula ngan kemiskinan 

kelembagaan  

j .  

k .  

I .  

Koordinasi kebijakan peningkatan kelua rga dan  kesejahteraan  anak  

Koordinasi kebijakan kependudukan dan  keluarga berencana  

Koord inasi kebijakan peningkatan kesempata n kerja perempuan dan  

ekonomi keluarga 

m.  Koordinasi kebijaka n  keuangan mikro dan  penguatan TIG 

n.  Koordinasi urusan kompensasi sosial 

o .  Koordinasi kebijaka n  peningkatan kualitas h idup perempuan 

p.  Koordi nasi kebijakan penguatan ketahana n  gizi dan kesehatan 

l i ngkungan 

q. Koordinasi kebijakan pengembangan dampa k  pa riwisata 

r. Koordinasi kebijakan penguatan pelayanan kesehatan 

s .  Koordinasi kebijaka n  pembinaan generasi muda 

t. Koordinasi kebijaka n  pendidika n  dasar PAUD dan pendidikan 

masyarakat 

u. Koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan  tinggi 

v. Koordinasi kebijakan pengarustamaan kebijakan dan  a nggaran 

penanggula ngan kemiskinan 

w. Koordinasi kebijaka n  penguatan masya rakat dan kawasan 

x. Koordinasi kebijakan penguatan pencegahan dan penanggulangan 

penyakit 
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y. Pencegahan dan  penanggulangan H IV/AIDS 

z. Koordinasi kebijaka n  perl indungan perempuan dan anak 

aa .  Koordinasi kebija ka n  pemba ngunan perumahan dan permukiman 

bb. Koordinasi kebijaka n penanganan masalah-masalah strategis bida ng 

kesra 

cc. Penataan  kelembagaan  jaminan sosia l  (SJSN) .  

2.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Kemenko PMK (DMPTTL), d engan kegiatan :  

a .  Kegiatan  d i  Biro lnformasi d a n  Persidangan 

b.  Kegiatan di Biro Perenca naan dan KLN 

c. Kegiatan di  Biro Umum 

d .  Kegiatan di  lnspektorat 

e .  Kegiatan d i  Sekretariat Korpri 

3.3 Kerangka Regulasi 

Kerangka regu lasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan  

sinkronisasi dan  koordinasi perencanaan, penyusunan dan  pelaksanaan kebija kan 

serta pengendal ian pelaksanaan kebijakan di  Kemenko PMK untuk mengetahui 

kekura ngan muatan peratura n  tersebut yang berpotensi mengakibatkan kegiatan 

penyelengga raannya berlangsung kura ng optima l .  Upaya perbaikan terhadap muatan 

peraturan itu dapat m engarah pada a mandemen berbagai regulasi terkait. Ketika 

perbaikan telah  di lakuka n, regulasi yang telah d iperbaharui akan  meminima lkan  

kenda la  da lam operasiona l penyelenggaraa n  kegiatan tersebut .  

Seja l an  d engan RPJMN periode ke-3 tahun  2015-2019, sinergi a nta ra kebijakan  dan 

kera ngka regulasi di lakukan untuk memantapka n  pemba ngunan nasiona l di berbagai 

bidang pemba ngunan, dengan tujuan u ntuk m ewujudkan daya saing perekonomian 

berlandaskan sumber daya a lam, sumber daya manusia berkua litas, dan kemampuan 

i lmu pengetahuan dan teknologi. 

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  memiliki peran 

sinkronisasi dan koordinasi  perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

serta pengendal ian pelaksanaan kebijaka n  yang mendukung efektivitas perencanaan, 

pemantauan dan  eva luasi pelaksanaan pemba ngunan nasional .  

Da lam memantapkan u paya untuk mensinergikan antara kebijakan dengan kerangka 

regulasi, bebera pa prinsip yang perlu diterapka n  secara konsisten dan konsekuen 

ada lah : 
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a .  Penyusunan Kerangka Regulasi d i lakukan dengan mempertimbangkan 

dampak, b iaya, manfaat dan kerugia n nya untuk masya rakat. Regulasi yang 

berkua l itas, sederhana, tertib dan  transparan akan m enciptakan d inamika 

sosial dan ekonomi masyarakat yang terse lenggara seca ra optima l .  

b .  Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan 

dan asas materi peraturan perundang-undanga n yang baik. 

c. Penyusunan Kerangka Regulasi di lakukan dengan meli batkan pemangku 

kepentingan (stakeholder) terkait. 

d. Kera ngka Regulasi Jangka Menenga h berisi kebutuhan Regulasi da n/atau a rah  

kerangka regulasi yang a ka n  dibentuk seja lan dengan kebijakan 

pemba ngunan nasiona l  yang tertuang pada Rencana Pemba ngunan Jangka 

Menengah Nasiona l  (RPJ M N). 

e .  Kerangka Regulasi Tahunan berisi kebutuhan regulasi dan/atau regulasi di 

bawah Undang-Undang yang d imaksudkan untuk mendukung pelaksanaan 

Rencana Kerja Pemeri ntah (RKP) Tahunan untuk mewujudkan pemenuhan 

RPJ M N. 

Seja lan dengan RPJ M N  2015-2019, s inergi antara kebijaka n dan kerangka regulasi 

di lakukan untuk memantapkan pembangunan  nasiona l  di berbagai b idang 

pemba ngunan dengan tujuan  untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul 

dan berdaya saing. 

Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  memi l iki pera n sentral da lam 

pembangunan manusia dan kebudayaan atau disebut juga sebagai agen perubahan 

dalam pembangunan .  Pemba ngunan  manusia dan  kebudayaan  ada lah suatu proses 

mewujudkan manusia (Sumber Daya Manusia/SDM) yang sejahtera dan  cerdas, 

sesua i  a manat Pembukaan  U U D  1945 yang memegang teguh n i lai-ni lai budaya 

sebagai identitas dan jati diri bangsa.  

Sebagai Lembaga Pemerintah, Kemenko Pembangunan  Manusia dan kebudayaan  

harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi i n i  m engatur Kemenko 

Pemba nguna n Manusia dan Kebudayaan da lam melaksanakan koordinasi  d engan K/L 

di bawahnya untuk menyiapka n resources/manusia yang handa l .  

Untuk memperjelas pelaksanaan pera n Kemenko Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan sebagai Koordinator, maka kerangka regulasi Kemenko Pembangunan 

Manusia dan kebudayaan  dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

(1) .  Regulasi yang mengatur struktur organisasi Kemenko Pembanguna n Manusia dan 

Kebudayaan .  

1 .  Regulasi yang mengatur perubahan Nomenklatur da ri Kemenko Kesra 

menjadi Kemenko Pemba ngunan M anusia dan Kebudayaan  mel i puti : 
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1 .1 .  Regulasi mengenai  perubahan nomenklatur unit organisasi Eselon I 

(Deputi), d isesua ika n  dengan K/L d i  bawah koordinasi Kemenko PMK . 

1.2. Regulasi mengenai  perubahan nomenklatur unit organisasi eselon I I  

(Asdep), khusus pada unit yang mengalami perubahan Tugas dan 

fungsi organisasi. 

2 .  Permenko yang mengatur tentang organisasi dan tata laksana Kementerian 

Koordinator Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan .  

(2) .  Regulasi mengenai penyelenggaraan  koordinasi d i  Kemenko Pembangunan 

Manusia dan  Kebudayaan  dengan K/L yang ada d i  bawa hnya, m el iputi : 

1 .  Usula n  rekomendasi penyempurnaan  program Raskin terka it kebutuhan 

terhadap pentingnya Raskin dan tantangan pelaksanaannya da lam rangka 

percepatan penanggula ngan kemiskinan.  (Keputusa n  Menke Kesra No. 57 

tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat). 

2. Penyelesa ian penyusunan RPP sebagai amanat UU No. 52/2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan  Pemba ngunan Keluarga, koordinasi 

dengan Kementerian kesehatan .  

3.  Perumusan peraturan perundang-undangan tentang Private-Public 

Partnership da lam pembangunan pendidikan yang bertujuan sebagai 

Penguatan perencanaan program-program pendidikan serta 

pembiayaannya, dengan memperbaiki sistem perenca naan da n 

penganggaran d i  daera h, dan m enjamin keselarasan perencanaan dan 

penganggaran d i  pusat dan d i  daera h  terkait peningkatan efisiensi 

pembiayaan pendidikan. 

4. Penyiapan peraturan mengenai rencana strategis terpadu pendidikan 2015-

2019 oleh seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan da lam rangka 

peningkatan Tata Ke lola Pendidikan. 

5 .  Penyiapan rekomendasi kebijakan mengenai pembinaan generasi muda 

untuk mewujudkan manusia yang unggul dan  berkua litas. Dengan upaya 

dan ca ra tersebut, d iharapkan mampu menguatkan ke-lndonesia-a n kita, 

utamanya generasi muda, sehingga derasnya a rus globalisasi tetap tak 

menggerus identitas dan jati d i ri I ndonesia. Karena generasi muda saat 

in i lah yang sekian tahun ke d epan a ka n  memimpin  dan  mengelola bangsa 

dan negara in i .  

6. Penyiapan rekomendasi kebijakan mengenai  pemberdayaan  perempuan 

dan  kua litas puteri a nda lan .  Sehingga d engan terbitnya rekomendasi 

kebijakan maka d iharapkan dapat optimalnya fungsi koordinasi oleh 

Kemenko PMK terka it Pengarusutamaan Gender. Dengan semakin 
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terberdayakannya perempuan dan kua litas remaja puteri anda lan, dan 

terpenuhinya hak-hak perempuan d iharapkan dapat menjadi faktor 

pengungkit bagi terc iptanya pembangunan manusia Indonesia yang optima l .  

7 .  Penyusunan RUU kebudayaan dan peraturan pelaksanaa nnya . Ha l  ini 

diperlukan untuk memberi ruang agar budaya adi l uhung Indonesia tak 

lekang oleh jaman, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang ni la i-ni la i  budaya, keaneka ragaman (mu ltikutur), jati diri bangsa, 

budi pekerti, sopan santun, dan la in-lain. 

3.4 Kera ngka Kelem baga a n  
Kerangka kelembagaan ada lah perangkat kementerian/lembaga berupa struktu r 

organisasi, ketata laksanaan dan pengelolaan aparatur sip i l  negara, yang d igunakan 

untuk menca pai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai  dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang d isusun 

dengan berpedoman pada RPJ M  Nasiona l .  

Kerangka ke lembagaan mema parkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang 

d iper lukan dalam upaya pencapaian sasa ran strategis, tata la ksana yang d iperlukan 

anta r unit organisasi, ba i k  interna l maupun eksterna l serta pengelolaaan sumber daya 

manus1a, termasuk d i  dalamnya mengenai pengelolaan  pemenuhan kebutuhan 

sumber daya manusia, ba ik itu seca ra kua l itas maupun kuantitas. 

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasi lan pelaksanaan pembangunan juga 

memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebaga i 

pelaksana dari program pembangunan yang tela h d itetapkan. Kelembagaan merujuk  

kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber 

daya manusia aparatur. 

Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. 

Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau 

tata hubungan kerja inter dan anta r-organisasi/lembaga pemerinta h, sedangkan 

sumber daya manusia aparatur nega ra mencakup para pejabat negara dan a paratur 

si p i l  nega ra yang menjalankan organisasi tersebut. 

Keinginan masya rakat terhadap data berkua l itas, mendorong Kemenko PMK untuk 

mampu melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan serta pengendal ian pelaksanaan kebijakan secara efektif dan 

berkelanjutan melalui p roses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta 
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tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung sumber daya manusia 

(SDM} yang profesionat  serta teknologi i nformasi dan komunikasi {TIK} yang modern. 

Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan  data dan i nformasi, d ibutuhkan upaya 

yang sungguh-sungguh aga r dapat menca pa i kinerja yang optima l .  Pen i ngkatan 

tersebut bera rti bahwa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan serta pengendal ian pelaksanaan kebija kan i ni t idak hanya 

d ifokuskan pada peningkatan efektivitas sinkronisasi dan koordinasi semata, namun 

juga pada perba ikan proses manajemen secara kese luruhan. 

3.4.1 Kebutuhan Tata laksana 

Da lam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhka n  penataan  

tata laksana sebagai berikut. 

1. Perlunya integrasi p roses bisnis da lam penyelenggarakan sinkronisasi dan 

koordinasi perenca naan, penyusunan dan pelaksa naan kebijakan  serta 

pengendal ian pelaksanaan kebijaka n  yang lebih mengedepanka n pendekatan 

fungsional,  serta mengurangi pe laksanaan yang bersifat tersekat-sekat (silo) 

atau sektora l .  

2 .  Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kua litas perencanaan, 

penyusunan dan  pengenda l ian pelaksanaan kebija kan Kemenko PMK u ntuk 

memastikan pengendal ia n m utu yang ekonomis, efektif dan efisien, 

3.  Perlunya penetapa n sta ndar dan prosedur yang seragam dan sesuai dengan 

ketentuan da lam sinkronisasi dan koord i nasi perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan serta pengendal ian pelaksa naan kebijakan yang 

seragam dan sesua i  dengan sta ndar dan prosedur  yang di lakuka n Kemenko 

PMK , da lam ha l koordinasi penyelenggaraa n  sinkronisasi dan koord i nasi 

dengan K/l terka it, 

4. Perlunya penelaaha n  mendalam atas standard operating procedure di  

Kemenko PMK khususnya pada proses bisnis i nti untuk memitigasi risiko

risiko da lam penye lenggaraan  kegiatan sinkronisasi dan koordinasi 

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaa n kebija kan serta pengenda l ian 

pelaksanaan kebijakan o leh Kemenko PMK. 

3.4.2. Kebutuhan Pengelolaan Sumber daya Manusia 

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan  

sistem pengelo laan sumber daya manusia Kemenko PMK sebagai berikut: 
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1 .  Perlunya penyelarasan strategi pengelolaaan dan pengemba ngan SDM 

dengan renstra Kemenko PMK 2015-2019, yakni menjadikan  fungsi 

pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi strategic business 

partner) . Fungsi pengelolaan  SDM yang strategis bermakna tidak  hanya 

mengerjakan tugas administratif be laka namun juga melakukan perencanaan 

dan pengembangan SDM yang d ibutuhkan Kemenko PMK , antara la in: 

a .  Menyempurnakan dan mengembangkan ana lisis jabatan, 

b .  Membangun standar  kompetensi jabatan, 

c .  Menganal isis kesenjangan kompetensi (competency gap analysis), 

d .  Merencanakan kebutuhan pegawa i berdasa rkan ana l isis beban kerja 

(work load analysis), khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan 

Kemenko PMK, 

e .  Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan  non-gelar) 

f. Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (succession 

planning), 

g. Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan 

kebutuhan organisasi dan strategi Kemenko PMK , 

h .  Menyempurnakan sistem informasi pengelolaa n  SDM (Human 

Resource Information System) yang dapat m endukung program kerja  

fungsi SDM 2015-2019. 

2. Untuk mencapai sasa ran strategis, maka Kemenko PMK per lu membangun 

standar  kompetensi jabatan bagi seluruh jabatan, membangun perangkat 

asesmen kompetensi dan mod ul pelatihan dan pembinaan, 

3. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah d itetapka n  da lam renstra 2015-

2019 maka Kemenko PMK m emerlukan penyempurnaan kebijakan dan 

prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan sasa ra n  strategi 

kemenko PMK, 

4. Perlunya penyempurnaan kebijakan dengan menekankan pada pembangunan 

keunggulan kompetitif SDM yang menggunakan kemampuan l ptek dan dapat 

menyesuaiakan diri terhadap berbagai perubahan l ingkungan interna l dan 

eksterna l Kemenko PMK. 

3.4.3. Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi 

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan 

fungsi dan struktur organisasi Kemenko PMK sebaga i  berikut: 

1. Terkait dengan cetak biru perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra ke 

Kemenko PMK, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani 

restrukturisasi organisasi dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian 

dan pengembangan struktur  organisasi dan tata kerja, manaJemen 
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perubahan,  dan  pengelolaan restrukturisasi organisasi. Ha l  in i  terkait j uga 

dengan perubaha n tugas dan  fungsi sei ir ing adanya perubaha n 2 K/L di bawa h  

Kemenko P M K1 maka d iper luka n  penyusunan struktu r organisasi beserta 

tugas d a n  fungsi yang spesifik. 

2. Dalam rangka memba ngun pegawai Kemenko P M K  ya ng p rofesiona l  dan  

berintegritas1 maka Kemenko PMK per lu m engoptimalkan i ntegrasi dan  

s inergi penguatan fungsi yang mengembangkan SDM a pa ratur dan  sistem 

pengelo laan SDM a pa ratur secara kom prehensif dan  terintegrasi . Karena itu1 

d i usu l ka n  per lu kaj ian  pembentuka n un it kerja setara eselon I I yang 

menangani pengembangan sistem pengelolaa n  SDM a pa raturl 

3.  Penataan  tupoksi yang jelas u ntuk m engura ngi tumpang t indih pe laksanaan  

pekerjaan dan  beban pekerjaan  yang berlebih1 

4. Per lunya eva l uas i  organisasi u ntuk memastikan kesesuaian dan efektivitas 

restrukturisasi organisasi dan  tata kerja Kemenko P M K  dengan Visi dan  Misi 

Kemenko P M K  ya ng baru yang telah d iterjemahkan da lam berbagai tujuan  

d a n  sasa ran strategis1 

5 .  Perlunya kaj ian pembentukan Jabata n Fungsional  U m u m  (J FU )/Ja batan 

Fungsiona l  Tertentu (J FT) u ntuk mengoptima lkan penjaminan  kual itas d i  

setia p deputi ba i k  da ri sisi p roses maupun  ke luara n dari penjaminan  kua litas 

da lam perencanaanl penyusunan  dan  pengenda l i an  pe laksanaan  kebijaka n1 

Langkah-langkah yang pe lu  di la kukan o leh Kemenko P M K  terkait kerangka 

kelembaga a n  da lam rangka penataan fungsi dan  struktur  organisasi Kemenko 

P M K  ada lah sebagai berikut: 

1. Pembentuka n  kelompok kerja terkait penataan  fungsi dan struktur  orga nisasi 

Kemenko P M K  1 

2. Penyusunan  rencana kerja  d a n  a nggaran terkait penataan fungsi dan  struktur 

organ isasi Kemenko P M K  1 

3 .  Penyusun a n  strategi pe laksanaan  penataan fungsi dan  struktu r organ isasi 

Kemenko P M K  I 

4. Penyusunan pedoma n  eva l ua si organ isasi atas tugas dan fungsi da lam 

organisasi Kemenko PMK 1 
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5 .  Eva luasi organ isasi Kemenko PMK berdasa rkan pedoman eva l uasi organisasi 

atas tugas dan  fungsi, proses bisnis, a na l isis beban kerja (ABK) da n kebutuhan 

strategis sebagaimana yang tertuang da lam Renstra Kemenko PMK 2015-

2019, 

6. ldentifikasi dup l ikasi tugas dan fungsi organisasi Kemenko PMK , 

7. Jdentifikasi kebutuhan fungsi dan  struktur organsasi terhada p perubahan 

nomenklatur Kemenko PMK, 

8.  Pemetaan  tugas dan fungsi berdasarkan hasi l  eva luasi organisasi, 

9 .  Penyusunan usulan penyempurnaaan struktur organisasi berdasarkan hasi l  

eva luasi orga nisasi, 

10. Pelaksanaan monitoring da n eva luasi terkait penataan  fungsi dan struktu r 

orga nisasi Kemenko PMK . 
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4.1 Target Kinerja 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015 - 2019 diukur dengan 

berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini a kan dijelaskan 

mengenai target kinerja yang d itetapkan untuk indikator kinerja sasaran stratetegis, 

indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. 

4.1.1 lndikator Kinerja Sasaran Strategis 

lndikator Sasa ran Strategis Kemenko PMK untuk Pembangunan Jangka Menengah 

periode 2015 - 2019 merupakan a lat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian sasa ran strategis Kemenko PMK dalam kurun waktu tersebut. 

Adapun lnd ikator Kinerja Sasa ran Strategis Kemenko PMK 2015 - 2019 disertai ta rget 

kinerjanya ada lah sebagai berikut: 
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T.l.Terpenuhinya SS.l. Meningkatnya efektivitas 1. lndeks kepuasan I 3.8 dari , 3,9 dari I 4 dari I 4,1 dari I 4,2 dari 

perencanaan, dan efisiensi sinkronisasi Stakeholder ( K/L ska la 5 skala 5 skala 5 skala 5 ska la 5 

penyusunan dan dan koordinasi dalam terkait) atas 

pengendalian perencanaan, efektivitas dan 

pelaksanaan penyusunan dan efisiensi s inkronisasi 

kebijakan pelaksanaan kebijakan dan koord inasi  

pembangunan pembangunan manusia 

manusia dan da n kebudayaan 

kebudayaan yang 

efektif I SS.2.Meningkatnya efektivitas 2. Ni la i  asesmen I 100 I 100 I 100 I 100 i 100 

pengendal ian kesesua ian antara 

pelaksa naan kebijakan sasaran dan hasi l  

pembangunan manusia penca pa ian da lam 

dan kebudayaan pelaksanaan 

kebijakan 
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ss.2. Peningkatan kua litas SS.3 . Meningkatnya 3. l ndeks I 75 � 78 I 80 I 82 I 85 
h idup manusia kua litas manusia Pem b a ngu nan  

Indonesia melalui I ndonesia M a nus ia  

perencanaan, 

penyusunan d a n  SS.4. Menguatnya karakter 4. l ndeks 
pengendal ian ba ngsa I ndonesia l nterna l i sas i  

pela ksanaan Kea rifan Lokal  

kebijaka n dan N i l a i-n i l a i  I 66 I 70 I 74 I 78 I 82 
pemba ngu na n Lu h u r  Budaya 

manusia dan I ndonesia 

kebudayaan 

SS.3. Peningkatan ss.s. Meningkatnya kua litas 5.  Persentase 80% 82 % 85% 87% 90% 
Penguatan bi rokrasi 

ma najemen sumber daya j u m l a h  pegawai 

yang a kuntabel dan 
m a n usia Kemenko P M K  yang memenuh i  

tra nspa ran d i  kua l ifi kasi 

Kemenko P M K  
sta nd a r  

kom petensi 
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jabatan 

ss.G. Meningkatnya 6. Opini  BPK I WTP I WTP I WTP I WTP I WTP 

pengawasan dan terhadap laporan 
akuntabil itas kinerja keuanga n  
aparatur Kemenko PMK Kemenko P M K  7 . N i l ai LAK IP  I 71 I 72 I 73 I 74 I 75 

Kemenko P M K  

dari KemenPAN 

RB 

SS.7. Meningkatnya tata 8. Persentase I 95% I 95% I 95% I 95% I 95% 
kelola penggunaan Realisasi a nggaran 
anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan 

Bab 4 : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 



4.1.2 l ndikator Kinerja Program dan lndikaktor Kinerja Kegiatan 

U ntuk m encapai tujuan dan  sasaran strategis yang te lah ditetapkan,  maka da lam 

kurun waktu 2015 - 2019, Kemenko PMK a kan m enja lankan 1 (satu) program teknis 

dan 1 (satu) program generik  seperti telah d ipa parkan pada Bab I l l .  

Tolok ukur  keberhasi lan pe laksanaan p rogram t eknis dan  p rogram generik tersebut 

disertai masing-masing kegiatan ini per lu ditetapkan dengan ind ikator k inerja program 

( IKP)  d a n  indikator kinerja kegiatan ( IKK). l ndikator Kinerja P rogram merupakan a lat 

ukur yang mengindikasika n keberhasi lan pencapaian hasi l  (outcome) dari suatu 

program .  l nd ikator Kinerja Program d itetapkan secara spesifik u ntuk m e ngukur 

pencapaian k inerja berka itan d enga n  sasaran program (outcome). Sedangkan 

lndikator Kinerja Kegiatan m erupa ka n  a lat  ukur  yang mengindikasi ka n keberhasi lan 

pencapaian ke lua ran (output) dari suatu kegiatan .  lnd ikator Kinerja Kegiatan 

ditetapkan seca ra spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan 

sasaran kegiatan (output) . 

l nd ikator kinerj a  program dan  ind ikator kinerja  kegiatan dari masing-masing program 

dan kegiatan Kemenko PMK dalam kurun waktu 2015 - 2019 dapat di l ihat pada 

Lam piran 1 .  

4.2 Kerangka Pendanaan 

Kera ngka pendanaan merupaka n  kebutuhan pendanaan seca ra kese luruha n u ntuk 

mencapai sasasara n  strategis Kemenko P M K. Adapun kerangka pendanaan yang 

dibutuhkan untuk mendukung pe laksanaan keseluruhan program dan  kegaitan 

Kemenko PMK (seperti d isaj ika n pada Lam pira n  1 .  Matriks Kinerja d a n  Pendanaan 

Kemenko PMK 2015-2019) ada lah sebagai berikut. 
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TOTAL 

KODE PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (Rp. Mi l iar) ALOKASI 

2015-2019 
KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan 153,3 166,1 179,0 195,1 204,5 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

036 06 2536 Koord inasi Kebijakan U rusan 

Adaptasi dan Mitigasi 3,5 5,5 5,8 6,1 6,4 27,3 

Peru bahan l k l im 

036 06 2537 Koord inasi  Kebijakan U rusan 
4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 25,4 

Li ngkunga n 

036 06 2538 Koord inasi  Pemberdayaan 

d a n  Kerukunan  U m at 
1,0 2 ,1 2,2 2,3 2,4 10,1 

Beragama 

036 06 2539 Koord i nasi Kebijakan 

B imbingan Umat Beragama, 
1,3 3,2 3,4 3,6 3,7 15,2 

Pendidikan Agama,  d a n  

Keagamaan 

036 06 2540 Koord inasi  Kebijakan  Urusan 
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 11,3 

Bencana 
---------------
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TOTAL 

KODE PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI ( Rp. Miliar) ALOKASI 

2015-2019 
Kl PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 

036 06 2541 Koord inasi  Pengem banga n  

Regul asi  Sistem J a m i n a n  2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 12,9 

Sos ia l  

036 06 2542 Koordinas i  Kebijakan B idang 
3,4 3,0 3,2 3,3 3,5 16,4 

Kebudayaan 

036 06 2543 Koordi nas i  Kebij a ka n  
14,5 16,5  17,2 18,1 19,0 85,3 

Kelembaga a n  d a n  Kemitra a n  

036 06 2 544 Sekretariat Koordin asi 

Kebijakan  Penguatan 
1,4 1, 5 1,6 1,7 1,8 7,9 

Kelembagaa n  

Penanggu l a nga n Kemisk inan  

036 06 2 545 Koordinas i  Kebijakan 

Peni ngkatan Ke l u a rga dan 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 9,1 

Kesej ahtera a n  Anak  

036 06 2 546 Koord inas i  Kebija kan 
1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 8,7 

Kepen d u d u ka n  d a n  Kb 

036 06 2 547 Koord inas i  Kebij akan 1,8 1,9 2,0 2,1 2 ,2 10,0 
----
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TOTAL 

KODE PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (Rp. Mi l iar) ALOKASI 

- I 2015-2019 , 
2018 I 2019 I I 

KL PROG KEG 2015 2016 2017 ' 

I 
Peningkatan Kesem patan 

Kerja  Perem puan dan 

Ekon omi Ke l u a rga 

036 06 2548 Koord inasi Kebijakan  

Keuangan  Mikro d a n  2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 10,9 

Penguata n TTG 

036 06 2549 Koord i nasi  U rusan 
4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 24,5 

Kom pensasi Sos ia l  

036 06 2550 Koord i nasi Kebijakan U rusan 
4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 2 1,9 ' Konfl i k  Sosia l  

036 06 2551 Koord inasi Kebijakan 

Peningkata n Ku a l itas H i d u p  8,7 9,0 9,3 9,7 10,2 47,0 

Perempuan 

036 06 2552 Koord inasi  Kebijakan 

Penguatan Keta hanan Giz i  1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 8,2 

d a n  Kesehata n Lingku nga n  

036 06 2553 Koord i nasi  Kebijakan Bidang 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 8,5 ----·----·-·--·--
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TOTAL 

KODE PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (Rp. Mi l iar) ALOKASI 

, . 2015-2019 
KL  PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 

O l a h raga 

036 06 2554 Koord inas i  Kebijakan 

Pengembangan Dam p a k  8,4 7,3 7,7 8,1 8,5 40,0 

Pa riwisata 

036 06 2555 Koord inas i  Kebij a kan 

Penguatan Pelaya n a n  1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 8,0 

Kesehatan 

036 06 2556 Koord inas i  Pem berdayaan 

Penya n d a ng Cacat d a n  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Lansia 

036 06 2557 Koord i nas i  Kebijakan 
1,1 0,6 0,7 0,7 0,7 3,8 

Pembinaan G enerasi M u d a  

036 06 2558 Koord inas i  Kebija kan 

Pend id ika n  Dasar  Paud d a n  8,7 15,2 16,0 16,8 17,5 74, 1  

Pendid ikan M a syarakat 

036 06 2559 Koord i nas i  Kebija kan 
1,2 2,4 2,5 2,6 2,7 1 1,3 

Pendid i ka n  M enengah dan ----
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TOTAL 

KODE PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (Rp. Miliar) ALOKASI 

2015-2019 
KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 

Ti nggi 

036 06 2560 Koord inasi  Kebijakan  

Pengarusuta maan Kebijakan 
2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 12,6 

dan Angga ran 

Penanggu la nga n  Kem iski nan  

036 06 2561 Koord inasi Kebijakan 

Penguatan Masya rakat dan 2,2 1,2 1,3 1,3 1,4 7,3 

Kawasan 

036 06 2562 Koord inasi Kebijakan 

Penguatan Pencegahan dan 5,5 5,7 5,8 6,1 6,3 29,3 

Penanggu la nga n  Penyakit 

036 06 2563 Pencegahan  d a n  
19,0 6,5 6,5 6,5 6,8 

Penanggu la nga n  H IV/ A I DS 
45,4 

036 06 2564 Koordinasi Kebijakan  

Perl i ndunga n Perempuan 1,5 2,4 2,5 2,6 2,7 11,7 

dan Anak 
-�� 
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TOTAL 

KODE PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (Rp. Mil iar) ALOKASI 

2015-2019 
KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 

036 06 2565 Koord inas i  Kebij a ka n  

Pembangunan Peru m a ha n  1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 10,3 

d a n  Perm u ki m a n  

036 06 2566 Koord inas i  Penanga n a n  

Masa lah-Masa l a h  Strategis 17,6 18,5 17,2 18,0 18,9 90,2 

Bidang Kesra 

036 06 2 568 Penataan Ke lembagaa n  
19,6 29,2 38,3 48,3 50,6 186,1 

J a m i n a n  Sos ia l  (SJSN ) 
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Renca n a  Strategis Teknokrat ik  Kem e n ko P M K  periode 2015 - 2019 disusun 

dengan m e n gikuti arah kebijakan pembangu n a n  nas ional  RPJ M N  2015 - 2019.  

Renstra Tekn okrat i k  Kem e n ko P M K  m en cerminkan u p aya p e n i ngkata n dan 

kem a m p u a n  Kemenko PMK d a l a m  menjalankan tugas dan fungsi si nkronisasi  dan 

koord inas i  da lam perencanaan,  penyusunan,  dan pe laksa n a a n  kebijakan d i  bid ang 

pembangu n a n  manus ia  dan keb u d aya a n .  

Sebagai cer m i n a n  d a ri upaya i n i, Kemenko PM K t e l a h  m e n ca n a ngka n visi  untuk 

periode 2015-2019, uM enjadi  koord i n ator pem bangunan manus ia  d a n  

kebud ayaan ya ng berkual itas".  U nt u k  dapat m ewuj u d ka n  visi  i n i ,  Kemenko PM K 

te l a h  m e r u muskan 4 pernyataan mis i ,  ya k n i :  ( 1 ) M e m perkuat peran s i n kronisasi 

d a n  koord i nasi d a l a m  perenca na a n ,  penyu s u n a n  d a n  pel aksa naan kebij a kan 

pembangunan manusia  d a n  keb udayaan; (2 )  Mem perkuat peran penge n d a l i a n  

atas perenca n a a n ,  p enyusu nan d a n  p e l a ksanaan kebijakan pembangunan 

m a n usia dan keb u d ayaan; (3 )  M e n d orong perwuj u d a n  m a n u sia  I n d o n esia yang 

maju,  sej ahtera dan berkepri bad ian;  (4 } M ewuj u d kan tata kelola pemeri ntahan 

yang b a i k  dan transparan d i  Kemenko P M K. 

Dengan d em ikian, pengemba ngan Renstra Kemenko PM K t a h u n  2015 - 2019 

berfokus pada t iga h a l ,  yakn i :  

1 .  Pemberdayaan gen erasi m u d a, 

2 .  Pemberdayaan ke l u a rga, d a n  

3 .  Pemberdayaan pere m p u a n .  

Fokus tersebut d ij a b a rkan k e  d a l a m  t uj u a n  strategis Kem e n ko P M K  u nt u k  periode 

2015 - 2019, ya k n i :  

1 .  Terpen u h i nya kual itas perenca n aan,  penyu s u n a n  d a n  p e l a ksanaan serta 

penge n d a l i a n  p e l a ksanaan kebijakan pembangunan man usia dan 

kebu daya a n .  

2 .  Peningkata n kua l itas h i d u p  manus ia  I n d onesia m e l a l u i  perencanaan, 

penyu s u n a n  d an pe laksanaan kebijakan pembangunan m a n usia d a n  

kebu dayaan 

3 .  Penguatan b i rokrasi  yang a k u ntabel  d a n  transparan d i  Kemenko P M K  

l n i l a h  tiga h a l  yang Kem e n ko P M K  rencanakan untuk d apat terwuj u d  d i  t a h u n  

2019.  

Dalam Renstra Kem e n ko P M K  2015 - 2019, set i a p  tujuan strategis d i kaitkan 

dengan sej u m la h  sasaran strategis ,  i n d i kator k inerja  sasaran strategis, arah 

kebij a k a n  serta p rogram dan kegiatan.  Program d a n  kegiatan te lah d isusun 

d e n gan m e m perti m b angkan kond isi ,  potensi ,  d a n  permasalahan terki n i .  Unt u k  
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memasti kan agar s e l u ru h  program d a n  kegiatan masing-masing menghasi l kan 

outcome dan output yang d ihara p kan, p roses pemantauan dan eva l uasi  terh adap 

kinerja  organ isasi yang d i kaitkan dengan pelaksa naan renstra in i  h arus berja lan  

secara berkelanj uta n .  Pem a ntauan dan eva luasi ki nerja  has i l  pelaksanaan Renstra 

Kemenko P M K  2015 - 2019 harus berlangs u ng dengan mengedepa n kan prinsi p 

transparansi d a n  akuntabi l itas kinerja .  

Keberhasi lan  pelaksanaan Progra m d a n  Kegiata n Renstra 2015 - 2019 
membutuhkan komitmen yang t inggi d a ri se luruh jajaran Kemenko P M K. 

Kei ngi nan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis d i  l evel 

Kemenko PMK meru pakan bentuk nyata dari komitmen ya ng ti nggi tersebut. 

Se luruh i nsan Kemenko PM K menyadari bahwa mereka memi l i ki komitmen yang 

di butuhkan untuk melakukan peruba han, serta memi l i ki budaya untuk 

menghas i l kan kinerja  ti nggi. Dengan modal  i n i, Kem e n ko PMK optimis  bahwa 

seluruh target kinerj a  sebagaimana d iteta pkan dalam Renstra Teknokratik  

Kemenko P M K  2015-2019 i n i  dapat d iraih dan a kan memberi kan dampak kepada 

kesu ksesan sel u ruh program pemerintah d a l a m  RPJ M N  ketiga periode 2015-2019. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mem berikan ra hmat d a n  h i d ayah-Nya 

untuk memandu bakti Kemenko P M K  kepada nusa d a n  bangsa. 
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LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-20H 

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN _{OUTPUT)/ 

Kementerfan/lembaga: Kemenko PMK 

- -

-

-

55.1. Menlngkatnya efektlvltas dan 
efislensl slnkronlsasl dan koordinasi dalam 
perencanaan, penyusunan dan 
pelaksanaan kebljakan pembangunan 
manusia dan kebudayaan 

IKSS 1 . 1  
lndeks kepuasan Stakeholder (K/l 

terkait) atas efektivitas dan efisiensi 

sinkronisasi dan koordinasi 

SS.2. Menlngkatnya efektlvltas 
pengendallan pelaksanaan kebljakan 
pembangunan manusla dan kebudayaan 

IKSS 2 .1  

Nilai asesmen kesesuaian antara sasaran 

dan hasil pelaksanaan kebijakan 

SS.3. Menlngkatnya kualltas man usia 
Indonesia 

IKSS 3 .1  

lndeks Pem bangunan Manusia 
SS.4. Menguatnya karakter bangsa 
Indonesia 

IKS$4.1 

lndeks lnternalisasi Kearifan lokal dan 

Nilai-nilai Luhur Budaya Indonesia 

SS.S. Menlngkatnya kualltas manajemen 
SDM aparatur Kemenko PMK 

IKSS 5.1  

Persentase Pegawai yang memenuhi 

kualifikasi standar kompetensi jabatan 

I 

I I 

TARGET KINERJA -
2015 2016 2017 2018 

I 
I I I I I 

I I I 
3.8 dari 1 3,9 dari I 4 dari 4,1 dari 

skala 5 skala 5 skala 5 skala 5 

-).... l --I I 
100 100 100 100 

I I I 
i I 

75 78 I 80 82 
. -

I 
-- ·t-

I I 
66 70 74 78 

l -+ - -�-I i 
I I I 

80% 82% 85% I 87% 

- ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) 
2019 2015 2016 2017 2018 - �- --.-

I : • 
I 

I I 
I I I 

-- .............,_ - -

4,2 dari 

skala 5 

t--

I 
100 

I �r=- ·-

85 J I I I 

82 I 
- - �--'-----L--' - I 

90% I I __ ---·•--�-

SS.6. Menlngkatnya kualltas pengawasan I 
dan akuntabllltas klnerja aparatur 

I , l -----t--� - - .  -- - ,_ - -t-----�.---�---·-I 

I I I 
Kemenko PMK I I I 

IKSS 6.1 I 
Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP I 
Kemenko PMK I I --�-- ---

Lampiran 1 - 1 

UNIT 
2019 ORGANISASI I -

·-I 

I ! 
l 

I 

I I 
I 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) UNIT 
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ 2015 2016 2017 2o1s . I 2o19 2015 2016 2017 2018 2019 ORGANISASI 

IKSS 6.2 
' I I i 

Nilai LAKIP dari KemenPAN RB 
71 I 72 I 73 74 75 

I i 
55.7. Menlngkatnya tata kelola I i I 
penggunaan anggaran dan pelaksanaan I 
keseluruhan keglatan dl Kemenko PMK I 

IKSS 7.1 
95% I 95% 95% 95% 1 95% 

Persentase Realisasi anggaran 
--· 

Lampiran 1 - 2 



LAMPl RAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-20H 

4,2 dari efektivitas dan efisiensi sinkronisasi dan 1 3.8 dari ! 3,9 dari 1 4 dari 1 4,1 dari 
koordinasi'" skala 5 ' skala 5 skala 5 skala 5 skala 5 ' 

Jumlah us ulan rekomendasi Kebijakan Bidang I Lingkungan H idup dan Kerawanan Sosial yang 4 
Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat 4 yang dihasilkan sesuai rencana 

I Jumlah usulan rekomendasi Kebijakan Bidang 
Kesehatan , Kependudukan dan KB yang 4 

lkao sesuai [eocaoa 
Jumlah usulan rekomendasi Kebijakan Bidang 
Peod;d;k,o ''" Ag•m• ''"' d;h";"'" ,.,,.; _, 4 
rencana -- ·-
Jumlah usulan rekomendasi Kebijakan Bidang 
Budaya Pariwisata dan Olahraga yang 4 

1silkao sesuai [eocaoa 
Jumlah usulan rekomendasi Kebijakan Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 4 
Anak yang dihasilkan sesuai rencana 

--t Jumlah usulan rekomendasi Kebijakan Bidang 
Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan 4 Masyarakat yang dihasilkan sesuai rencana 

-

Peffieoto.e keg;"'" koO<d;o"; ''"' d;l, '"''" } 80% sesua1 rencana 
Terwujudnya monitoring dan evaluasi kebijakan 
di bidang pembangunan manusia dan 
kebudayaan I 

Lampiran 1 - 3 

I 4 
4 

-·· I 4 
l 4 
I 
I 4 4 

+- -4 
-+ 

85% 

.L� ��4 I I I I 

+ I I 

,. 

I 

I 

4 I 

-I-4 I 

: � 4 
- -4 I I 

9� l 

4 I 4 
- _j -4 I 4 4 I 4 

...... --I 4 4 4 4 
..., -4 4 
. 

. I ··------· 

I "1 
-"'· ------·------

95% 100% 

UNIT 
2019 ORGANISASI - - ., 204,51 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
kebijakan di bidang pembangunan man usia 
dan kebudayaan yang dilakukan sesuai 
rencana 

TARGET KINERJA 
2015 2o16 I . 2011 I. 2o18 I 2o19 

80% 0.,.)70 JU /0 85% 90% 95% 100% 

2015 
ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) l 2o16 l 2011 I 2o18 

--- - - - --- ---- j_ -l.. - ---
-�----,------·-

UNIT 
2019 -i ORGANISASI 

KEGIATAN 2536: Koordinasi kebijakan urusan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim 

3,50 5,50 5,30 6,10 6,40 
------- 1-------1-------l--------+-----l------+--------l Trersusunnya usulan rekomendasi kebijakan 

bidang adaptasi dan mitigasi perubahan ikllm 

' Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 

- ,  

I 

bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim yang dilakukan sesuai rencana 

KEGIATAN 2537: Koordinasi kebijakan urusan lingkungan 

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan 
�d!_n&J.l!!gkuf!,&!'" 

____ _ 

Jumlah us ulan rekomendasi kebijakan bidang 
lingkungan _ 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di _ --1 bfdaog ling� 
Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang lingkungan yang dilakukan sesuai 
rPncana 

KEGIATAN 2538: koordinasi pemberdayaan dan kerukunan 
umat beragama 

Tersusunnya usulan rekomendasi 
pemberdayaan dan kerukunan umat beragama 

Jumlah usulan rekomendasi di bidang 

---, 

2 2 
4 4 

80% 85% 

! I 
J 
t 2 2 

4 4 
80% 85% 

I 

+-� -2 
- �  4 I 
• 90% 1 

I 
I 

- I 2 
·'- 4 

_, 
90% 

' 
1 

2 2 Asdep Koordinasi 
--+----�------+------------1--------+-----___j kebijakan urusan 

4 4 
95% 100% 

I 

2 1 2 
+ 4 1 4 -+-

95% 100% 

adaptasi dan 
mitigasi 

r- _ _ _ 

•----___ _ perubahan fklim 

4,60 

I I I 

4,80 

I 
5,10 5,30 5,60 

.... r, � 

-
-] 1 I I 1�··· ·�··'··· 

I ; kebljakan urusan r-- ; u ...... .. 

1,00 2,10 2,20 2,30 2,40 

I 
pemberdayaan dan kerukunan umat 2 I 2 2 2 I 2 Asdep koordinasi I beragama . pemberdayaan I Jumlah iaporan hasil kegiatan koordinasi di l! dan kerukunan 

I bidang pemberdayaan dan kerukunan umat 4 4 4 4 4 
umat beragama h "" ·� 

Lampiran 1 - 4 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-20H 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 
SASARAN KEGIATAN (Qlii�lJ'T)l 

Persentase Keglatan monitoring dan evaluasi 
di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat 
beragama yang dllakukan sesuai rencana 

KEGIATAN 2539: koordlnasl kebljakan blmblngan umat 
beragama, pendidikan agama, dan keagamaan 

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di  
bldang blmblngan umat beragama, pendidikan 

t"'IZama dm kuJZamun 
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang blmbingan umat beragama, pendidikan 

, aJtama dao ke.aRamaan 
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi 
bidang bimbingan umat beragama, pendidikan 
agama dan keagamaan 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang bimbingan umat beragama, 
pendidikan agama dan keagamaan yang 

i dilakukan �e<>tlli rPncana J 
KEGIATAN 2540: Koordinasi kebijakan urusan bencana 

Tersusunnya usulan rekomendasl kebijakan di 
,bidang bencana 

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 
, bidang bencana 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidanK bencana 
Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang bencana yang dilakukan sesuai 
:.encana 

KEGIATAN 2541: koordinasl pengembangan regulasi sistem 
jaminan sosial 

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang pengembangan regulasi sistem jaminan 

__sosi.al 
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang pengembangan regulasi sistem 
jam in an sosial 
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang pengembangan regulasi sistem 
Jaminjln sosial 

Lampiran 1 - 5 

t 

800,.(, 

2 

4 

80% 

.. 

2 
4 

800,.(, 

-r 

2 

4 

TARGET KINERJA 
2016-� -ioi�- 2o18. � -2oi9 

85% 

2 

4 

85% 

,. 

-i-

2 
4 

85% 

2 

4 

900,.(, 95% 

-1--

+-
2 2 

4 4 

900,.(, 95% 

1 

-r--

2 2 
; 4 4 

90% 95% 

'--
-...,-- � 

2 2 

4 4 

100% 

2 

4 

100% 

2 
4 

100% 

2 

4 

-+-- ALOKASI ANGGARAN (dalam mfllar Rupiah) 
201S -- r -- 20lS . io11 - 2018 

I ·)01 ·�·I .... 1 .... � 
� 

j 
� - -+·------ -+ 

1 1 

2019 

3,70 

UNIT 
ORGANISASI 

Asdep koordlnasl 
kebljakan 

blmbingan umat 
beragama, 
pendidikan 
agama, dan 
keagamaan 

1 ····I .... 1 •. 
30! .... I .... , 

! !- - - - �- - -

[ ______ l_ -

Asdep Koordinasl 
kebijakan urusan 

bencana 

1 •. 
301 ·�I .... I •. ,.1 � 

- - -� 

-!.. ... � 

Asdep koordinasi 
1 pengembangan 

regulasi sistem 
jaminan sosial 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET KINERJA 
ICEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ _ 2015 __ 2016 . .  

di bidang pengembangan regulasi sistem 80% 85% 
jaminan sosial yang dilakukan sesuai rencana 

''"'""" Keg;'"" moolto,log ''" "'' '""' j 
--'-

-

- --
.

. 
--

--"l--

---'-
- I 

KEGIATAN 2542: koordlnasl kebljakan bldang kebudayaan 

__ J l !Tersusunnya usulan rekomendasl kebljakan dl I bldang kebudavaan - -
f Jumlah usulan rekomendasl kebijakan di l 2 2 

� 
. . bidaQ& kebudayaan -
r Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan I 1 1 

T Qekan produk kreatif Indonesia ( PPKI) -
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 4 4 

2017 2018 I 
90% 95% 

I 

2 2 

1 1 

4 4 

2019 _ __ 2015 

100% 

I 
' -
I _, I I 2 
' I 1 ' 

I ' 4 ! I bidang kebudayaan I 
-----I Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi ' . - l-

di bidang kebudayaan yang dilakukan sesuai -- . rencana 

KEGIATAN 2543: Koordlnasl Kebljakan Kelembagaan dan 
Kemitraan 

Tersusunnya usulan rekomendasl kebljakan d l  
bldang Kelembagaan dan Kemitraan 

. -- - -
Jumlah usulan rekomendasi Kebijakan di 

I bidang Kelembagaan dan Kemitraan 
Laporan hasll pelaksanaan kegiatan Bhakat1 
kesra Nusantara --- I Jumlah laporan hasll kegiatan koordinasi di 
bldang Kelembagaan dan Kemitraan 

+ Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi
-

di bidang Kelembagaan dan Kemitraan yang I dllakukan sesual rencana 

KEGIATAN 2544: S.kretarlat Koordlnasl Kebljakan Penguatan 
Kelembllg11n Penangullngan kemlsklnan ��ersusunnya usulan rekomendasl kebijakan 

Sekretarlat Koordlnasl Kebljakan Penguatan 
_ --- �mbai!an Penanggulangan kemlsklnan 

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan 
Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan 
Kelembagaan Penanggulangan kemiskinan 

- -----

800/o 85% 90% -f---r---

-
2 l 2

- . 
2 

1 l 1 . 
-

1 

-

4 4 4 

95% 100% 

- ···----I 
I 

_ _  2 _J 2 1 
1 1 1 

4 I 4 - . j - ·--t--
800/o 85% 90% 95% 1000,{, 

I I 

I 
I 

I 
2 I 2 2 2 2 I 

ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) UNIT --
2016 - 2017. . . .  2018 . .. 2019 ORGANISASI 

3,40 3,00 3,20 3,30 3,50 

I I 
Asdep koordlnasl 
kebljakan bldang 

kebudayaan 

! ' 
' I I I I 

14,50 16,50 17,20 18,10 19,00 
: 

I ' 
I I 

Asdep Koordinasi 
Kebljakan 

Kelembagaan 
dan Kemltraan 

1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 

Sekretarlat 
Koordlnasl 

! Kebljakan 
o .... , •• s •• " 

Lampiran 1 - 6 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) 
' -'UI.� -'UI.U -'UI.I -'UI.O -'UI.::I' 2015 2016 2017 2018 2019 

KEGIATAN 2545: koordlnasl kebljakan penlngkatan keluarga 
dan kesejahteraan anak 

l rersusun
-
ny

_
a
_

u
_

s
_

u..,..la
_

n
_

r
_

e.,...ko
-

m
-

en
-

d-=-a
-

s..,..l k,
....
e
_,b...,.lj:-a.,-ka

_
n
_

d I 
bldang penlngkatan keluarga dan kesejahteraan 

Janak 
Jumlah us ulan rekomendasi kebijakan di 
bidang koordinasi kebijakan peningkatan 
keluarl{a dan keselahteraan anak 
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang koordinasi kebijakan peningkatan 
keluarga dan kesejahteraan anak 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang koordinasi kebijakan peningkatan 
keluarga dan kesejahteraan anak yang 
dilakukan .�esuai rf'nc:ana 

KEGIATAN 2546: koordinasl kebijakan kependudukan dan KB 

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan 

__ _ _ _ ,kependudukan dan KB 
Jumlah us ulan rekomendasi kebijakan di 
bidang kebijakan kependudukan dan KB 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
, bidang_kebi@kan kependudukan dan KB 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
dl bidang kebijakan kependudukan dan KB 
yang dilakukan sesuai rencana 

KEGIATAN 2547: koordinasl kebljakan penlngkatan 
kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga 

- - -
Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan 
peningkatan kesempatan kerja perempuan dan 

Lampiran 1 - 7 

2 

4 

2 

4 

80% 

' 2 I 2 2 

I 4 4 4 

90% 95% 

2 2 I 2 

4 4 -� 4 

85% 90% 95% 

2 

4 

100% 

2 

4 
-· 

100% 

... 

1 1,701 1,701 1,801 1.�: 2,00 

' I ' I 
.. -- - j -·�-

I I I ' 
I I 

1 1,601 1,701 1,701 1,801 !3 

. -

.... 

I 
-- . --· ---

I I 
I I 

!. 

-- - -- - - - ·- - - I 
�- -· -

1 .;[ � �:r 2 ... ]-- · 2,101 2,20 

UNrT 

ORGANISASI 
11&'-'•'-•tt 

Kelembagun 
Penanggulangan 

kemlsklnan 

Asdep koordlnasl 
kebijakan 

penlngkatan 
keluarga dan 

kesejahteraan 
anak 

Asdep koordinasl 
kebljakan 

kependudukan 
dan KB 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ 

Jumlah us ulan rekomendasi kebijakan 
peningkatan kesempatan kerja perempuan 

1--- .. TARGET KINERJA 
. + ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) 

2o1s-1 2o16 .I 2011 1 . 2o1s 1 2o19 . . · 2o1s �C 2016 ' 2011 1 20� 

2 2 2 2 2 
2019 

UNIT 
ORGANISASI 

Asdep koordlnasl 

1-- --J _da.JLelmn_Qrni..keluarJ!.,.a _____ _ 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di -� kebijakan 
peningkatan 
kesempatan 

kerja perempuan 
dan ekonomi 

keluarga 

bidang peningkatan kesempatan kerja 
perempuan dan ekonomi keluarga 

' Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
peningkatan kesempatan kerja perempuan 
dan ekonomi keluarga yang dilakukan sesuai 

4 4 

80"/o 85% 

4 4 4 

+ I 
90% 95% 100% 

1--------'-J.enr.aunaa ___ _ _L - - -

KEGIATAN 2548: koordinasl kebljakan keuangan mlkro dan jpenguatan TTG 
Tersusunnya usulan rekomendasl kebijakan di 
bidang keuangan mlkro dan penguatan TTG 

Jumlah usulan rekomendasl kebijakan 
keuangan di bidang mikro dan penguatan TIG 

+ -
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang mikro dan penguatan TIG 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang mikro dan penguatan TIG yang 

-1 . .djJak.u_�esyaLr..e.nc.9na ·-

2,40, I -! 2,20 ;,30f 2,00 2,10 

! I I : r-- --1 -�- - -�,- --- I I 
- �I 

-� - t- -
-� 

..... koo,,, ... , 

I I ' 
kobljokao 

L . 

I : 
''"'"''" mlkn> 

I I I 

''" P'"C"•tao 

- I i I 
m 

KEGIATAN 2549: koordinasl urusan kompensasl sosial I . 
I l I 4,701 4 ... 

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di I · -1 
bidang urusan kompensasi sosial T 2 : 2 

4 J � J_· 
Jumlah us ulan rekomendasi bidang L 2 
kompensasi sosial 

__ _ 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
Asdep koordlnasi 

--------��----------+-----------�----------� urusan 

bidang urusan kompensasi sosial 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang urusan kompensasi sosial yang 
dilakukan sPSuai rPnrana 

KEGIATAN 2550: koordlnasl kebljakan urusan konfllk soslal 

Tersusunnya usulan rekomendasl kebljakan dl 
____ ___, bldang urusan konfllk sosial 

� 

80% 85% 90% 

I 
4,60 4,80, 

kompensasl 
sosial 
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LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201! 

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ . 

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ 
Jumlah usulan rekomendasi kebljakan di 
bidang urusan konfllk sosial 

------�- -i Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi 
bldang urusan konfllk soslal 

-- ---- 1- - - --
Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 

• df bldang urusan konflik sosial yang dilakukan L ses..uai rencana __ 

KEGIATAN 2551: Koordlnasl Kebljakan Penlngkatan Kualitas 
Hldup Perempuan 

--------

Tersusunnya usulan rekomendasl Kebljakan dl 
bidang Penlngkatan Kualitas Hldup Perempuan 

Jumlah usulan rekomendasl kebijakan di 
bfdang peningkatan Kualitas Hidup 
Perell1ID!an - -
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasl di 
bfdang penlngkatan Kualitas Hfdup ------. -�- ����:� Kegiatan monitoring dan evaluasi 
df bidang peningkatan Kualitas Hidup 

- l 
Perempuan yang dilakukan sesuai rencana 

--- -- - ---

KEGIATAN 2552: Koordlnasl Kebljakan Penguatan Ketahanan 
Glzi dan Kesehatan Llngkune.an jrersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di lbidang Penguatan Ketahanan Gizi dan 

_(Kes.e.h.atan .Unfiune.a n 
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang Penguatan Ketahanan Gizi dan 

i Kesehatan linl!k.umtao -
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang Penguatan Ketahanan Gizi dan 
Kesehatan Lingkungan 

- -j-- -- - ---
Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang Penguatan Ketahanan Gizi dan 
Kesehatan Lingkungan yang dilakukan sesuai 
rencana 

----�--�--

KEGIATAN 2553: Koordlnasi Kebljakan Bldang Olahraga 

Lampiran 1 - 9  

. 2015 2 
4 
-

80% 

TARGET KINERJA 
2016 I 2011 2018 

I 2 I 2 I 
-4-

-
- --4---
4 4 

. + 

85% 90% 
__J__ �-

I 2 
- -

4 
·-

95% 
_J_ 

T �- - -

I 

I -
I 

I 
�· 

� 

I 

I 
2019 J 2 

-+-

4 
' 

100% 
--'-· 

,_ - -+---
- �- -�

-
--- -- - I L� I 

I - ----+--I I 2 2 2 2 2 I 
I L I I I 
I 4 I 4 4 4 I 4 

__ _
A!OJ5ASI ����ARANJ�alam _.,_n_!a� �&JJ)IIIh) ___ 

2015 I 2016 2017 2018 
I 
I ' 

... . +--- -. 
I 

+- - -�- ---+ - --- --+ 

I 
•-- L .L - � 

8,701 9,001 9,30, 9,701 
I t_ I -I �-------1------
I I I 
� I i 
I 
I 
I I I -- �  -- � --r--- --L 

-- - ----l-. - - . - I I 
80% 85% 90% 95% 100% I I 

I l -- . .L -- --'--
---------- I 1,501 1,601 1,601 1,701 ,. -

I -·� ' I I 2 2 2 2 2 I 
I ! I I I 

I I 
4 4 4 4 4 

I 
--- · -- --- ---+- I 

80% 85% 90% I 95% 100% 

I ! -- -----�· - -'-
-· I - -- I 1,501 1,601 1,701 1,aol -- I ---

UNIT I 
-·· -· ---- �-. � 
2019 ORGANISAS...!...: 

Asdep koordlnul 
keblpkan urusan 

konfllk sos�l 

- --- -. 

10,201 - - ---

I 
Asdep Koordlnul 

j Kebljakan -
Penlngkatan 

Kualltas Hldup 

j Perempuan 

I 
1,801 

I ' I 
Asdep Koordlnasl 

' Kebljakan 
Penguatan 

Ketahanan Glzl 
dan Kesehatan 

j Llngkungan 

L -

1,901 -



I 

LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / j SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET KINERJA 1 . ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) UNIT 
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN OUTPUT)/ 20�-2oi61-2017 2018 2019 --r-2o� -201G ___ -20li - I -- 201S-- r- 2oi9- -j ORGANISASI I Tersusunnya usulan rekomenda�lkebljakan dl - . . . . • - -.......- I - --r r . 

Bldar�g Oiahra_ga �- ;... !. + +------��-----+------t I ____ ___, 
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 2 2 i 2 � 2 2 I 

� Bidang_Oiahr�a l . +- •• 1 I I IAsdep Koordlnasl 
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 4 4 4 4 4 l l Kebijakan Bidang 

+ Bidang Olahraga _... ___: . -+ _ _ _ _ 
1 • • l Olahraga 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi ', 
di Bidang Olahraga yang dilakukan sesuai 80% 85% 90% 95% 100% 1 I rencana �- I I I 

KEGIATAN 2554: Koordinasl Kebijakan Pengembangan Dampak 
Pariwlsata --·-----1---�- -__ I • ...,: 7·"'i 7,7·1 ····I . ... 1 

.,. Tersusunnya usulan rekomendasi Kebijakan di 
bidnag Pengembangan Dampak Pariwisata 

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang Pengembangan Dampak Pariwisata 

+ Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
Sail j Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang Pengembangan Dampak Pariwisata 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang Pengembangan Dampak Pariwisata 
vanJ!: dUakuk.an.se5uai Jencana 

... -2 2 
1 1 

-+ 
4 4 

80% 85% 

.. -t-2 �2 I 2 
1+ 1 I 1 

4 t 4 � 90% 95 

4 

100% 

-t-

Asdep Koordinasi 

- �- -- -I-- -l Kebljakan 

+ 

.1. 

Pengembangan 
Dampak 

Pariwisata 

KEGIATAN 2555: Koordlnasl Kebljakan Penguatan Pelayanan
- T -- -T - --.- �· 

1,70 1,40 1,60 1,70 
.,. 

1,50 
Kesehatan 

Tersusunnya usulan rekomendasl Kebijakan di 
bidang Penguatan Pelayanan Kesehatan I ., - �-t-

I 
+ 

I 

I l + -1- -
Jumlah usulan rekomendasi Kebijakan di 
bidang Penguatan Pelayanan Kesehatan 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang Penguatan Pelayanan Kesehatan 

2 2 2 2 
-+- I ' I ' , 

""''P Koo•dlo,.; 

I I I I' I I I I Kebljakan 

4 4 4 4 4 I Penguatan 

2 
Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang Penguatan Pelayanan Kesehatan 
yang dilakukan sesuai rencana 800.A. 

I 
85% 90% 

Pelayanan 
Kesehatan 

95% 100% J I 
KEGIATAN 2556: Koordinasl Pemberdayun Penyandang Cacat 
dan Lansla I I I 1,50 

_I 
1,so! 1,50 1,50 1,50 

Lampiran 1 ·  10 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / 
KEGIATAN I SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (QUTPtrr)f ;--- - -
Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan dl 
bidang penyandang cacat dan lansia 
Jumlah us ulan rekomendasl kebijakan dl 
bidang penyandang cacat dan lansia 
Jumiah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang penyandang cacat dan lansia 

-+ 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 1 
di bidang penyandang cacat dan lansia yang 
dilakukan sesuai rencana 

2015 

2 

4 

80% 

+ 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam millar Rupiah) 
2016 

2 

4 

85% 

� - -
2017 

+-
2 

+ � 
4 

90% 

2018 

2 

4 

95% 

2019 

2 

4 

100% 

2015 2016 2017 2018 

.... t - -..... -�

- -�- -+- + 

I I I 

2019 

KEGIATAN 2557: Koordinasi Kebijakan Pembinaan Generasi f r f : [ 1,10� - -
0,� �- 0,701 - 0,70 0,70 Muda --- l +- t - I --rersusunnya usulan rekomendasi Kebijakan dl I 

UNIT 
ORGANISASI 

Asdep Koordfnul 
Pemberdayaan 

Penyandang 
Cacat dan lansla 

bidang Pembinaan Generasi Muda r + i Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 2 
bidan� Pembinaan Generasi Muda 
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang Pembinaan Generasi Muda 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang Pembfnaan Generasi Muda yang 
dflakukan sesuaf rencana 

4 

80% 

2 2 2 

4 4 4 

t r r 
85% 90% 95% 

_L 

2 
+-

4 
t-

100% 

t- -· 

1Asdep Koordinasi 
Kebljakan 

Pembinaan 
I Generasi Muda 

KEGIATAN 2558: Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dasar Paud 
dan Pendidikan Masyarakat ��------------------�------+ 

-t----l-- -_;_ ___ , 8,701 15,201 16,001 16,801 17,501 
Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di  
bidang Pendidikan Dasar Paud dan Pendidikan 
Masyarakat 
Jumlah us ulan rekomendasi kebijakan di 
bidang Pendidikan Dasar Paud dan Pendidikan 

_Masv.ar_ak.aL + Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang Pendidikan Dasar Paud dan 
Pendidikan Masvarakat 
Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang Pendidikan Dasar Paud dan 
Pendidikan Masyarakat yang dilakukan sesuai 

2 2 
+ --

4 4 

80% 85% 
--Ieru:ana _j_ -'-- --

KEGIATAN 2559: Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah 
dan n� 

Lampiran 1 - 11 

2 2 

4 l 4 

90% 95% 

2 

4 

100% 

� t 

1 1,20; 2,401 2,501 2,601 2,7�· 

Asdep Koordinasl 
Kebijakan 

Pendidikan Dasar 
Paud dan 

Pendidikan 
Masyarakat 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / I SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ h-oiS 
TARGET KINERJA 

- 2o16 -r 2011 KEGIATAN SASARAN KEGIATAN _(OUTPUT)/ 2018 
Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang Pendidikan Menengah dan Tinggl " -- t + . 
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di I bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi 2 I 2 2 2 

: I -- � i . 
Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 4 4 4 4 

, bidang Pendidikan Men�ah dan Tinggi ·t I __)_ - . . 
Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi I 
di bidang Pendldikan Menengah dan Tinggi 
yang dilakukan sesuai rencana 80% 85% 90% 95% 

' I -------- __ L --- -�., - � - - ---�- -- �  
- -r r KEGIATAN 2560: Koordlnasl Kebljakan Pengarusutamaan I I I Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 

I 
I -·--- -. -- �-

-- t- - -

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan d i  _I bidang Pengarusutamaan Kebijakan dan I 
. - .,Anuaran Penanuula.oe.a n Ke.mis..kinaiL -. 

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di I 
I bidang Pengarusutamaan Kebijakan dan 2 2 I 2 2 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan I 
I 

-

.. 

.. 

-

� 

� 

.. 

. 

. " 2019 " 

+ 

2 
I .. 

4 I I I 
100'/o 

� �-�· 

-

2 

I 

I 
. 

ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) UNIT 
2015 --:_:2016 . --:z011 . - 2018--,--2oi9. . 

. .. . 
ORGANISASI 

- -

. 

I :-

� I 
I 
I 
I 
I I 

·�: 
I 

-

.. 

+ 

+ 

I 
---� 

z.�: 
I I 

I I 
-

I 
I 
I r I +-

z.�: 
I ----- ---t I I 

: I --�-

I Asdep Koordinasi 
Kebijakan 

I Pendidikan 
Menengah dan I Tinggl 

I I I 

z.�: 
·�; I I I 

Kebijakan - --+- r- --"-- ----------- ---�- - -·--·- I _j_ � .... , ···"''""' 

-- --
Pengarusutamaan Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di I 

bidang Pengarusutamaan Kebijakan dan 
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 4 4 4 4 I 

� I 
Persentase Keglatan monitoring dan evaluasi ' I 
di bidang Pengarusutamaan Kebijakan dan 
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan yang 80% 85% 90% 95% 
dllakukan sesual rencana 1 ! - . 

I I I KEGIATAN 2561: Koordlnasl Keblji1kan Penguatiln Masyarakat 
dan Kawasan 1Tersusunnyi1 usulan rekomendi1sl kebljakan 

---,--! 
Penguatiln Masyarakat di1n Kawasan ---- + Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di I T I ' I bidang Penguatan Masyarakat dan Kawasan 2 2 I 2 2 

-+--- -- -- I 
4 1 4 

-+--
· Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di l l bidang Penguatan Masyarakat dan Kawasan 4 4 

� - -

4 

100% 

i 

I I I I T I 2 
I 
I 4 

� 

' . 

r-l - -

I 
I 
I 
I 

I 
I 

L - - -..L --- - --

2,201 1,20 1,30 

I I +-I I l __ -__ j ----

I 
I 

I 
I I I 

1,30 1,40, 

I 

Kebijakan dan 

Anggaran 

Penanggulangan 

Kemlsklnan 

Asdep Koordinasi 
Kebijakan 
Penguatiln 

Masyarakat dan I lf:n.ti!IC�t\ I 
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LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201! 

PROGRAM /T - SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET KINERJA I ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) T UNIT 
I ICEGIATAN L - SA$ARAN I(EGIAT�N (OyYPUT)J 2015 J 2016_ I -2017 _ 2018 I 2019 - J 2015 . L _ 2016 -- -' - - - 2017 L 2018 I 2019 I ORGANISASI 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi ' 1 I I I "wnw- • .-
' di bidang Penguatan Masyarakat dan 

80% 85% 90% 95% 100% 1 
Kawasan yang dilakukan sesuai rencana 

i 
KEGIATAN 2562: Koordinasi Kebijakan Penguatan Pencegahan 
dan Penanaulangan Penvakit 

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan 
Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan IPenvakit 
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang Penguatan Pencegahan dan 

1------lf-LP.s<e�na=DR&.ulan�yakjt I 
1 

I 

1 

I 
I 

- I 
1 I 1 1 
---+- ---+-

5,50 

I I 1 

5,70 

I I 
5,80 6,10 6,30 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
bidang Penguatan Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 

�, I Asdep Koordinas i 
4 4 4 I 4 4 I Kebijakan 

I l Penguatan I J Pencegahan dan Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi Penanggulangan di bidang Penguatan Pencegahan dan 
800/o 85% 90% 95% 100% ' Penyakit �:��

a
��!�'::::n Penyakit yang dilakukan 

. ----. ----�--_._ 
Terselen

.
ggaranya �ayanan perkantoran 1 ' ' I secretanat zoonosis 

_ • , � l-- 1 Persentase sarana dan prasarana perkantoran I I Sekretariat zoonosis yang dalam kondisi baik 12 12 
. 

12 j 12 12 

KEGIATAN 2563: Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS 
-y-·-- -- I 

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang Pencegahan dan Penanggulangan H IV/ 
AIDS 

_._ 

+· 

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan 
Pencegahan dan Penanggulangan H IV/ AIDS 

Jumlah dokumen perencanaan pencegahan 
dan peoaoggulangan Hl'ii_AIDS 
Jumlah dokumen laporan nasional 
oenanRJ!ulanl!an HIV/AIDS 
Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM 
oenvuluh HIV /AIDS 
Jumlah dokumen laporan penyebarluasan 
informasi tentang HIV/AIDS 
Jumlah paket pengolah data dan informasi 

--r 
-+-

I 

> 
I HIV/AIDS - _j_ 
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1 1 

- .  
4 4 

2 I 2 

630 630 

1 1 

12 12 

I - r- -
I 

1 I 1 

4 1 4 

2 I 2 

630 630 

1 I 1 

12 l 12 

1 

1--
4 

2 

630 

1 

12 

19,00 6,50 6,50 6,50 6,80 

-L-----1 
l -- -� l-------l--------1------

i 
1 

Asdep 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 

HIV/ AIDS 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 
KEGIATAN _ -� . SASARAN KEG!ATAN (OUTPIJT)/ 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang Pencegahan dan Penanggulangan 
HIV/ AIDS yang dilakukan sesuai rencana 

-� -

KEGIATAN 2564: Koordlnasl Kebljakan Perllndungan 
Perempuan dan Anak 

ITersusunnya usulan rekomendasl kebijakan 
Perllndungan Perempuan dan Anak 

----------·- - - -- -· 

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di 
bidang perlindungan perempuan dan anak 

Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi di 
___ � � bldang perllndun_gan perem. Quan dan anak _ _ _ 

-

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang perlindungan perempuan dan anak 1 
yang dilakukan sesuai rencana 

-- - � ·----- -

KEGIATAN 2565: Koordlnasl Kebljakan Pembangunan 
Perumahan dan Permuklman 

TARGET KINERJA 
2015 .. - 2016- . 2017 2018 2019 2015 

1 1 1 1 1 I 
' 

I 
___ L_ _____ -�..1.. -� - _-l_ __ ---

--T-I ·r I T 2 2 I 
__, 

4 I 4 
• 

800/o 85% 

-' 
-

I 

... ---r-·- -
I 

-t�- -! I l ---r- ·+-
2 2 I 2 I I I I __.__ I 
4 4 I 4 I 

l f- .l. l 
90% 95% 10()<'/o 

... - __ j� -- _.:.... �-- ·---

r --- ----;-- - --

I - - -r --- - __,__ - ----
Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan I Pembangunan Perumahan dan Permukiman -- - '_L_ r ·i"' -
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di -1 I I bidang Pembangunan Perumahan dan 2 2 I 2 

1 Permukiman 
I - I I I Jumlah laporan has1l keg1atan koordmas1 d1 I 

bidang Pembangunan Perumahan dan 4 4 4 4 I 4 I _____ -� Pe[m_ukiman. : ! t· I -Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang Pembangunan Perumahan dan 8()<'/o 85% 90% I 95% 100% 

I 
Permukiman yang dilakukan sesuai rencana 

' KEGIATAN 2566: Koordlnasl Penanganan Masalah-Masalah J Strategls Bldan Kesra : 
Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan I Penanganan Masalah-Masalah Strategls Bidang 
Kesra I I 
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan dl I I bidang Penanganan Masalah-Masalah 9 9 9 9 9 I St(atellis Rlrl:ma_ Kesra 
Jumlah laporan hasil keglatan penanganan 
masalah-masalah strategls bidang kesra 4 4 4 4 4 

ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) 

I 
I 

-'--

1,50 

I -- I I I 

1,90 

l -I 

2016 -.-- 20l7 2018 . i 

___._ - -- ----

2,40 2,50 2,60 

I ! I i I i ' I I 
2,00 2,10 2,20 

- -_L ------I I 
-· --- ------1----

17,60 18,50 17,20 18,00 

I 
- - -- -- - -- -- - -- -- - - --L-- - -- -'--- -- --- ---- - -- ----

UNIT 
2019 ORGANISASI 

I 
2,70 

Asdep Koordlnasl 

Kebljakan 

Perllndungan 

Perempuan dan 

Anak 

' 

2,30 I 

I 

Asdep Koordinasi ! 
Kebijakan 

Pembangunan 

Perumahan dan 

Permukiman 

18,90 

Asdep Koordlnasl 

Penanganan 

Masalah-Masalah 
Stratecls Bklanc 

Kesra 
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LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM 7 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 
SASARAN KEGIATAN (QYJ�!JT)/ 

Persentase Kegiatan monitoring dan evaluasi 
di bidang Penanganan Masalah-Masalah 
Strategis Bidang Kesra yang dilakukan sesuai 
Iencana 

KEGIATAN 2568: Penataan Kelembagaan Jamlnan Sosial (SJSN) 

Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan 
bidang penataan kelembagaan jaminan sosial �ISJSNI _ _ _ 

. Jumlah dokumen rekomendasi hasil monev -;-Jumlah dokumen rekomendasi hasil sosialisasi 
SJSN 
Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan SJSN 

Jumlah dokumen Kajian kebtiakan SJSN 
Jumlah bulan layanan umum pendukung 
tupoksi 

Berkualitas berintegritas dan 

, profesional 
Persentase pegawai yang memenuhi 
kualifikasi standard kompetensi 

_ s�ema.oa ___ __ r-Meningkatkan layanan sistem nformasi 
_yang resp_onsive dan transll_M_an 

Persentase layanan pengelolaan data 
dan sistem informasi yang akurat dan 
handal 1Meningkatkan Organisasi dan 

,ketatalaksanaan yang efektif 
Persentase usulan regulasi hukum yang 
ditindaklanjuti dan tuntutan hukum 
yang ditangani 

Memastikan Perencanaan Pengelolaan 
& Pemanfaatan anggaran yang optimal 

_jan a kuntabel 
_ 

�· Persentase realisasi anggaran 
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh 
BPK 
Nilai LAKIP oleh Kernen PAN dan RB 
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.. 
' 

80% 

1 
1 

6 
5 
12 

80% 

70% 

75% 

95% 
WTP 

71 

2018 2019 

85% 90% 95% 100% 

L---- .... - -
r r 

I 
• - ----t- - -

I . 
! 1 

1 

6 
5 
12 

-1· . 1 
1 

6 
5 

12 

� 

- - _ .. 

� 
1 -

1 
1 

6 
5 r 

12 
' 
-

� -· --f-- -

82% 85% 87% 
- I -

- --;- -

75% 80% 85% 

80% 85% 90% 

95% 95% : 95% -1 
WTP WTP WTP 

72 73 t 74 

1 
1 

6 
5 
12 

90% 

90% 

95% 

95% 
WTP 

75 

I 

' 

--

2015 

-. 

- -

.. pol 
-· 

ALOKASI ANG
_
GARAN (dalam !'1illar Rupiah) 

-

2016 2017 2018 

29,201 38,301 
I I I I 

48,301 
- I -- --1------� r--

2019 

50,601 
- i 

UNIT 
ORGANISASI 

I t -------1---· --- I Asdep Koordlnasl 

Kebljakan 

---- - ·- --r -

- --- -t.·-I 
I I I 

-... -·--- � 

- ---------� 

-t 
,. , 

--! 

--+-- i 

--- , 

Perllndungan 

Perempuan dan 

Anak 

Sekretariat 
Kemenko PMK 



LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201� 

PROGRAM / I ' . SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 
KEGIATAN . SA$ARAN I(EGIATAN (OUTPUT}/ 

Pengelolaan sar<�na dan prasarana 
____ --� efektlf 

__ 

Persentase berfungsinya saran a dan prasarana 
kant or _,_ - -

._ Persentase pemenuhan sarana dan _ prasarana 

�EGIATAN : Biro lnformasi dan Persidangan 
Meningkatkan Jayanan sistem nformasi 

- ,vang responsive dan transparan 
· Persentase layanan pengelolaan data 
dan sistem informasi yang akurat dan 

�iois· � 

t 
800/c, 

+- . 
900/c, 

1 ---- - . 
•· I I 

.. 

70% -----
- ... __ -

_,.Jlandal 
Meningkatk<�n Organisasi dan 

,ketatalaksanaan yang efektif 
Persentase usulan regulasi hukum yang -r .. 

I I . 

ditindaklanjuti dan tuntutan hukum 
. y_gng ditaogaoi ___ 

- r -Mengoptimalkan : penyiapan penyelenggaraan 
dan penyusunan hasil persidangan dan rapat; 

75% 
t 

TARGET KINERJA r 
2011t l io11 2018 ---20l9 t· -

2015 
ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah} 

-......------ - - - - --- . -----
.. 2016 2017 2018 -

. t- - - ---... ---

800/c, 800/c, 80% 80% 
. -t- --�---·� 

90% 90% 90% 90% 
- � - - - --� 

- -, � 

-·-- ·---�! 
I I 

t + . 

75% 80% 85% 90% 
4--- - -- - --+-

t· . - ----___ .. ·------. 

80",{, 85% 90",{, 95% 

. ---;-- - -·- - - - -- - - - _._ --I I 
I I I I I I I 

2019 

lpelaksanaan urusan hubungan masyarakat, I pengelolaan dokument<�si dan perpust<�kaan; I I i------+-! I I - I t I - - j. - i- - -
Persentase penyiapan, penyelenggaraan dan I 

100% 100% 1000/c, 100% 100% penyusunan has II persidangan dan rapat sesuai I I - �(_ + I I I I �� � I 
Persentase pelayanan kehumasan dan I 
dokumentasi serta pengelolaan perpustakan 100% 1000/c, 1000/c, 1000/c, 100% ! 1 vaAA ceoat dao akurat J . t I : i -t- - - - - --------,-- I I I I I 

KEGIATAN : Biro Perencanaan dan KLN - .L ' I I I I - � 
Meningkatkan koordinasi dan penyusunan I perencannn program dan anggaran, kerja I sama lu<�r negeri, evaluasi, dan penyusunan 

llaporan pelaksanaan program dan anggaran lserta pelaksanaan anallsis kegiatan dan I I I 
pencapaian kinerja I I - + 1- +- .. I Persentase kesesuaian perencanaan dan 80% 85% 90% 95% 100% I �laksanaan IL(Q.&@m dan � t- t- .j � Persentase penyusunan dokumen perencanaan 
yang diselesaikan tepat waktu 80% 85% 90% 95% 100% ---- ---;-- -
Persentase Perizinan kerjasama luar negeri 

100% 1000/c, 100% 100% 100% _ya!JK. ditindaklanLuti - - -'-- -

UNIT I ORGANISASI 

I 

Biro lnformasi 
dan Persidangan 

I 

I I 

CUr"' 
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LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-20H 

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET KINERJA I ALOKASI ANGGARAN (dalam mlllar Rupiah) I UNIT l 
KEGIAT� --- --SASAitAN KEGIATAN (OIJTPUT)/ . 2015 I 2016 I 2017 2018 I 2019 - I 2015 I 2016 I . - 2017 2018 -:---2019·--i ORGANISASI 

Memastikan Perencanaan Pengelolaan 1 1 I _,..,-
1 1 i Perencannn dan & Pemanfaatan anggaran yang optimal i I KLN _ ____ dan a kuntabel _ 1 

_ -• Jumlah Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran yang 900/o 92% 93% 94% 95% 1 1 1 
dlsetuiui I-- _ __, Persentase penyusunan Daftar Is ian 1 1 
Pelaksanaan Anggaran Kemenko PMK yang 80% 85% 90% 9S% 100% I 1 

, ______ lcns.eJ.es.aikan.teJ1a.Lwaktu -----l 4 -� __ 

Persentase perubahan dan perbaikan Daftar 10% 
1 

8% 7% G% S% 1 I lsi an Pelaksanaan Anaaaran I , __ 

Persentase jumlah satker yang menyelesaikan 1 
dokumen pelaksanaan anggaran tepat waktu 90% 9S% 100% 100",{, 100% 1 1 

___ 
_ -L- - 1- --- - r ,__ ____ _J ______ 1 ------

Monitoring evaluasi program dan Kegiatan BPS I I 1 
__ 

� transparan dan a kunta_!?eL_ _ __ � _ , __ _ _ � __ (__ __ ___ ,_ ___ ___ . ·t- _ _ _ ___ _ __ _ 

t__ 
___ 

___:_ _._N! _._.il�ai LAKIP oleh Kernen PAN dan RB 71 72 I 73 74 7S i I j 
KEGIATAN : Biro Umum I I I I 

_ __:___-== 
Mengoptimalkan urusan tata usaha pimpinan I II dan keprotokolan, pengelolaan kepegawaian 
dan tata persuratan, keuangan, perlengkapan 1 1 dan rumah tangg_a.__ 

__ , _ _ _ _ __ _,_ , _ _ _ _ _ _  : _ _ ----··-- -- --- - ------------- -

- ------ ru��:
e
�;������7�1���:��;:��

impinan yan
� 20%

-
•- 30% • 3S% 40% SO% 

•----- - �--- ----t--- -- ---------------l Persentase peserta Diklat Fungsional yang lui us 
20% 30% 3S% 40% SO% j 1 demzan nilai minimal "baik sekali" _ I Persentase berfungsinya saran a dan prasarana 
80% 80% 80% 80% 80% I I kantor 

I 90% 90% 90% 90% 90% I I Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Biro umum I Jumlah penyusunan Petunjuk Teknis 1 1 I 1 1 1 1 I 
Administrasi Perialanan Dinas Luar Neaeri. I 
Jumlah penyusunan petunjuk tetap penataan 

2 2 
I 2 2 2 ; I 

________ ,. arilJ>Jfli!ktif. _ _ _ _ __ ___ _ ____ .• _ _  
_

_ __ _ • _ , _  _ _ _ _ ______ _ 

Persentase Pengurusan administrasi 
100% 100% 100% 100% 100% I + keQggi!_Waian y�ng tgpat wa_ktu. · - I -Jumlah laporan keuangan yang 1 i akuntabe.l sesuai _dengan standar 2 2 : 2-+ 2 2 

I 11 1 ______ Ja�k�J�n��ttaUkh _____________ �-----------·---
Jumlah Laporan Barang Pengguna 1 1 : I 1 l -' 
�::���

engan 
�
etentuan yang 1 

• 

1 

_ 

1 _l 1 

_ 

1 

__ ____ __ �-___ � _ _ I l _ _ _ _ _ ___ ---· 

KEGIATAN : lnsDektorat : f-- --1'----��L-.----�L-.----t-----t-----i-----
Meningkatnya akuntabilitas keuangan ----� �- ------ ----�-

-
1 : 1 I 

,dan kinerja Kemenko PMK 
__ .:. __ _ __j_ ______ ______ --l --

1 ___ ---���:��::
k
n:::r:� �����:�:�f;� _ _ [

_ 

3� ___ 
3� � 30 �-

_
30 

__ 

30 
__ __ �-

_ I � 
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LAMPIRAN 1 :  MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENKO PMK 2015-201! 

PROGRAM / ! SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET KINERJA 
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ -2015 _I . 2016 . KEGIATAN 2017 .. 2018 I 2019 

· Persentase rekomendasi yang telah selesai 80% 80% 80% �- 80% 80% 

, ditindaklanjuti ... 
Persentase penyelesaian proses penanganan I pengaduan dari pegawai, masyarakat dan 100% 100"/o 100% 100% 100% 
organisasl/ lembaga swadaya 

!Keuangan BPS yang akuntabel 
' � ----�--

I-- -1- -1- -!· 
Oplnl terhadap Laporan Keuangan BPS oleh WTP WTP WfP WTP WTP 

; BPK ·t-- +-- 1--_.___ 
Terclptanya lnspektorat yang profeslonal dan ; I l 1 handal 1-r ·- ---
Persentase auditor yang kompeten dan I memiliki kualifikasi standar kompetensi sesuai 70% 75% 80% 85% 90% 

jenjang jabatan dan keahlian -- - ----'--
KEGIATAN: Sekretarlat Dewan Jamlnan Soslal Naslonal_ 

_ _ - - ! - -i -- --_,! _____ 

---�-- 1 �--
Mengoptlmalkan penyiapan slnkronlsasl dan 
koordlnasl perencanaan, penyusunan, dan 
pelaksanaan kebljakan, pemantauan, analisis, 
evaluasl dan pelaporan tentang masalah atau 
keglatan di bidang Penataan Kelembagaan I I I I 
Jamlnan Soslal I I .j I . " 
Tlngkat Efektivitas sinkronisasl dan koordinasi 
kebijakan bidang penataan kelembagaan 3.8 dari 5 3.9 dari 5 4,0 dari 5 4.1 dari 5 4.2 dari 5 

1 iamlnan sosla l lSlS.Nl f- -l --+-Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di I I 
' I bldang Penataan Kelembagaan Jaminan 7 7 

, Sosial lSJSNl I : I Mengoptlmalkan pelayanan kesekretarlatan I 
DJSN __J_ - -.. I ·- -+-Jumlah dokumen perencanaan dan I 5 5 -- . pej�p_or�n =t.Joo�w;. Persentase BMN �tercatat -- -1 r-

KEGIATAN: Sekretarlat Korprl .- I Penlngkatan pemahaman Pegawal Kemenko 
PMK terhadap Pengembangan 

. P�ttml dld Peuwal --1--Persentase pegawai yang memahami materi 
80% 

pengembanMn.QOtensl diri l--Jumlah pegawai yang mengikuti 
Pembinaan Korpri -- - -

200 

- --
80% 

� 
200 

� -

I I 
7 7 I 7 

I I --- --t-
I I -- - t 

5 
I 

5 5 

100"/o 100% 100% 
-� 

·- ---+-- -
I 

80% -r;()<'/o 80% 

.I 
200 200 200 

� --
l - -- -- - ----

;
--rA_!.OKASI ANGGARAN (dal!!!!_ mlllar Ru�lah)_ ____ -�-

2o15 2o16 I 2011 2o18 . 2o19 

··- -------t�-- - --

i I I 
I I • I 

I I I I 
I 

I 
I I 
I I I : 
I 

I i � -------·� j I I I 
I - --+ I 

�---·�------.. ------1 

I i i 
I I 
l I I I I 

- - -·-�-

-· -

UNIT 
ORGANISASI 

lnspektorat 

Sekretarlat 
Dewan Jamlnan 
Soslal Naslonal 

Sekretarlat 
Korprl 
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Lam pira n  2 - Kera ngka Regu lasi  





Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi 

m 

1. 

lsu Strategis 

Perubahan 

Nomenklatur dari 

Kemenko Kesra 

menjadi Kemenko 

Pembangunan 

Manusia dan 

Kebudayaan 

Lam piran 2-1 

Arah Kerangka 

Regulasi dan/atau 

Kebutuhan Re ulasi 

Regulasi yang mengatur 

mengenai kedudukan,  

tugas pokok dan fungsi 

unit atau jabatan 

(Nomen klatur) dalam 

Kemenko Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan 

Urgensi Pernbentukan 

Berdasarkan Evaluasi 

Regulasi Eksisting, Kajian 

a Penelitian 

• Regulasi mengenai 

perubahan nomenklatur unit 

organisasi Eselon I 

Deputi ), d isesuaikan dengan 

K/L di bawah koordinasi 

Kemenko PMK. 

• Regulasi mengenai 

perubahan nomenklatur unit 

organisasi eselon I 

Deputi ), khusus pada unit 

yang mengalami perubahan 

Tusi organ isasi. 

• Permen yang mengatu r 

tenta ng organisasi dan tata 

kerja Kementerian 

Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan 

Unit 

Penanggung 

Kemenko PMK 

• 
Deputi 

Target 

Pen elesaian 

2015 



m lsu Strate is 

2 Pengenda I ian 

masa lah dalam 

pembangunan 

manusia dan 

kebudayaan 

3 Pemantauan 

pelaksanaan 

Kebijakan Kemenko 

PMK 

4 Pengembangan 

Kebijakan 

Pembangunan 

Man usia 

Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan 

Re ulasi 

Mengoptimalkan 

pengendalian masalah 

dalam rangka pembangunan 

manusia dan kebudayaan 

dengan cepat dan tanggap 

Perlunya pemantauan 

kinerja K/L atas pelaksanaan 

kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Kemenko PMK 

Mengembangkan dan 

menyerasikan kebijakan 

pembangunan manusia 

dalam upaya 

penanggulangan 

kemiskinan, pengurangan 

pengangguran dan tanggap 

cepat masalah 

. 

• 

• 

• 

• 

Urgensi Pembentukan 

Berdasarkan Evaluasi 

Regulasi Eksisting, Kajian 

dan Penelitian 

Regulasi yang mengatur 

mengenai pengendal ian 

masalah yang cepat dan 

tanggap dalam rangka 

pembangunan manusia dan 

kebudayaan 

Regulasi yang mengatur 

tentang pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan Kemenko PMK oleh 

K/L 

Rekomendasi kebijakan 

mengenai sosialisasi SJSN 

Rekomendasi kebijakan 

mengenai pengurangan 

pengangguran 

Rekomendasi kebijakan 

mengenai Bencana 

Unit Unit 

Penanggung Terkait/ 

Jawa Ins i i 

Kemenko PMK Satker 

Kemenko KIL 
PMK 

Kemenko K.IL Terkait 

PMK 

Target 

Pen elesaian 

2015 

2 0 1 5  

2 0 1 5  
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