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Atas selesainya laporan ini kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun dan 
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Rakyat yang telah membantu dan memberikan masukan, sehingga tersusunnya laporan 
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Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari sisi substansi 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PEN DAHULUAN 

Kesejahteraan rakyat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 
pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di I ndonesia. Kualitas 
hidup manusia ditentukan antara lain pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia yaitu pangan, kesehatan,  pendidikan, kesempatan kerja, 
perumahan,  air bersih, pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian 
lingkungan hidup, rasa aman serta kesempatan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam program pembangunan. 

Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, berbagai upaya 
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia telah menunjukan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Ha l  
ini tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti 
pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, masih banyak lagi 
kondisi yang perlu perbaikan serta peningkatan kualitas dan kapasitas 
sosial ekonomi penduduk seperti permasalahan ketenagakerjaan, 
kesejahteraan sosial, kebudayaan dan agama. 

Selain itu berbagai aspek yang tidak secara langsung melekat dengan 
persoalan harkat dan martabat individu tetapi j ustru lebih mendasar lagi 
adalah dukungan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar. Lingkungan hidup  yang semakin banyak mengalami kerusakan 
seperti kebutuhan air bersih, sanitasi yang belum memadai, berbagai 
bencana yang melanda, keterbatasan penyediaan perumahan dan 
permukiman sehat bagi masyarakat miskin. Lebih jauh  lagi permasalahan 
ketersediaan jaringan dan sarana kesehatan, transportasi dan pendidikan 
yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di daerah  pedesaan, 
merupakan persoalan yang tidak dapat d iselesaikan tanpa adanya 
sinkronisasi pembangunan disetiap bidang sehingga setiap kegiatan 
sa l ing terpadu, mendukung dan sa l ing memperkuat. 

Setiap kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang 
melaksanakan pembangunan harus memiliki komitmen yang kuat untuk 
mencapai sinergi tersebut mela l ui p roses komunikasi, konsultasi, 
koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan para pemangku 
kepentingan terkait di pusat dan d i  daerah. Fokus utama adalah 
keberhasi lan bersama da lam pencapaian sasaran pembangunan. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010, tentang keduduka n  Fungsi dan Tugas Kementerian N egara Serta 
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Susunan Organisas i, Tugas dan Fungsi Ese lon I Kementerian Negara, 
Kementerian Koord inator B idang Kesejahteraan Rakyat mempunyai 
tugas membantu Pres iden da lam mens inkronkan dan 
mengkoord inas ikan  perencanaan, penyusunan, dan pe laksanaan 
kebijakan d i  b idang kesejahteraan rakyat. 
Maka da lam rangka menja lankan tugas dan fungs i sebaga imana tersebut 
d isusun lah laporan Triwu lan yang merupakan ikhtisar yang menje laskan 
secara ringkas dan l engkap tentang pe laksanaan kegiatan dan capaian 
k inerja serta rea l isas i  anggaran t iga bulan yang disusun berdasarkan 
rencana kerja yang d itetapkan da lam rangka pe laksanaan APBN yang 
d iharapkan dapat bermanfaat bagi pen ingkatan pencapaian kinerja. 

B. DASAR HUKUM 
1. Peraturan Pemerintah N omor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstans i  Pemerintah; 
2. Peraturan Pres iden N omor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, 

Fungsi dan Tugas, Kementerian Negara Serta Susunan Organ isasi ,  
Tugas dan Fungs i  Ese lon I Kementerian Negara; 

3· Peraturan Menteri Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 
24/PER/M EN KO/KESRA/VII/2010 Tentang Organisas i  dan Tata Kerja 
Kementerian Koord inator Kesejahteraan Rakyat. 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 
Laporan in i  d isajikan secara deskriptif untuk memaparkan capaian 
program serta kenda la  yang dihadapi terkait dengan bidang kesra 
se lama Triwu lan I. Adapun tujuan penyusunan ada lah sebagai 
pertanggungjawaban kegiatan yang te lah d i laksanakan. 
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BAB II 
RENCANA KERJA TAHUN 2014 

A. Visi dan Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan 
Makmur, serta visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014, maka visi Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya 
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk Mencapai Indonesia 
Sejahtera, Maju, Mandiri dan Bermartabat". 

Untuk mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat Tahun 201 o-2014, maka ditetapkan misi 
sebagai berikut : 

1. Meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan dan 
sink ronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan 
rakyat . 

2. Meningkatkan koordinasi pengendalian dan pengawasan 
dalam pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat . 

3· Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, analisis, dan 
evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat . 

4· Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat . 

Dalam menjalankan misi tersebut, nilai-nilai berikut menjadi 
pedoman dan acuan dalam bertindak dan berperilaku bagi setiap 
SDM Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat : 

• Jujur, bersih dari K K N .  • lnovasi . 

• Kebersamaan (teamwork). • Pelayanan prima . 

• Saling mempercayai . • Longlife education . 

• Saling menghargai . 

• Kreativitas . 
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Ada p u n  pen je l a s an  d a ri n i l a i - n i l a i  d a l a m  bert i n d a k  d a n  
berperi l a ku a d a l a h  s ebaga i beri kut :  

No. NILAI-NILAI ORGANISASI PENJELASAN 

1. Jujur dan bersih dari KKN • Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan 
tercel a; 

• Tidak meminta atau menerima pemberian secara 
langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, 
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

• Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel 
dalam melaksanakan tugas; 

• Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of 
Interest). 

2. Kebersamaan (teamwork) • Saling mendukung dan membangun kerjasama tim 
yang kuat dan sehat dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi; 

• Dalam melaksanakan pekerjaan, menghilangkan 
segala ego pribadi maupun unit kerja; 

• Kerjasama atas dasar sa ling menghormati dan 
menghargai. 

3· Saling mempercayai • Memegang teguh komitmen dan kesepakatan 
bersama; 

• Berpikir dan berperilaku positif terhadap diri sendiri 
dan orang lain; 

• Saling bertukar data dan informasi secara 
proporsional dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

4· Saling menghargai • Menjalin hubungan baik dan saling menghormati; 
• Bersedia menerima kritik yang bersifat konstruktif 

dan menghargai pendapat orang lain; 
• Menghargai persamaan hak dan kewajiban untuk 

menciptakanhubungan kerja yang harmonis. 

5· Kreativitas • Kemampuan untuk berpikir dan mengembangkan diri 
dan nilai-nilai kreativitas dalam bekerja; 

• Menerapkan perubahan berkesinambungan untuk 
memberikan nilai tambah pada organisasi dengan 
bertumpu pada kekuatan teknologi, pengetahuan dan 
kreativitas; 

• Mengembangkan solusi kreatif yang dapat 
dituangkan dalam tindakan nyata. 

6. lnovasi • Berpikiran maju, berpikiran terbuka, melihat jauh ke 
masa depan; 

• Mencerminkan keinginan untuk berpikir dan 
bertindak di luar pendekatan secara konvensional dan 
untuk mendorong ide-ide yang cemerlang; 

• Senantiasa melakukan penyempurnaan dalam 
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]. Pelayanan prima 

8. Longlife education 

B. Tujuan 

pekerjaan; 
• Menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide 

dan karyainovatif. 
• Senantiasa memberikanfasilitasi dan koordinasi yang 

terbaik kepada Kementerian/Lembaga terkait dengan 
cara memahami dan menerapkan standar pelayanan 
dengan baik dalam setiap aktivitas operasional; 

• Saling memberikan layanan yang mudah, terpadu, 
tuntas dan seoptimal mungkin diantara unit kerja di 
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat. 

• Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

• Memelihara semangat untuk beradaptasi dalam 
mengelola proses perubahan dan pembelajaran 
secara berkesinambungan; 

• Senantiasa memberdayakan orang lain untuk maju, 
berkembang dan mandiri; 

• Memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai 
untuk mengembangkan diri; 

• Selalu mengembangkan keinginan untuk belajar hal

hal baru untuk memperbaiki keadaan serta 

berorientasi jangka panjang. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan kesejahteraan 
rakyat adalah 11Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Koordinasi 
Kebijakan, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, serta Pengendalian dan 
Pengawasan yang Efektif dan Efisien" .  

C. Sasaran Strategis 
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian 
Koordinator  Bidang Kesejahte raan Rakyat adalah : 
"Terimplementasikannya kebijakan K/L di bidang kesejahteraan 
rakyat yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong 
peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 3 pilar koordinasi : 1 )  
Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; 2)  
Antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat; 
dan 3 ) Pengembangan investasi sumberdaya manusia dan 
kemasyarakatan", yang diukur dari indikator utama : 

1. Tingkat kemiskinan Indonesia; 

2 .  lndeks Kesejahteraan Rakyat ( lkra R ); 

3 · Nilai/ Peringkat lndeks Pembangunan Manusia ( I PM); dan 
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4· J um l a h  kebij akan  tangga p cepat  penye l e s a i a n  perm a s a l a h a n  
keseja htera a n  ra kyat .  

S a sa ra n  utam a  d i atas ,  a kan  d i capa i m e l a l u i  pe l a ksa n a a n  tugas  
dan  fu ngs i  Keme nteri an  Koord i n ator  B i d ang Keseja htera a n  
Ra kyat ya ng secara tekn i s  d i l a ku ka n  o l eh  s et i a p u n it kerj a  d i  
l i ngkungan  Kementeri an  Koord i n ator  B i d ang Kese ja htera a n  
Ra kyat, d a l a m  kera ngka 3 kegiata n utam a  (Business Process), 
ya i tu  Koord i n a s i  Kebij akan ,  S i n kro n i s a s i  Pe l a ksa naan  
Kebij aka n ;  d a n  Koord i n a s i  Pengenda l i a n  d a n  Pengawasan ,  
s e l a njutnya d i d ukung dengan  s fa ktor  pendukung ya itu 
Pengemba nga n S D M  yang berkua l itas ,  ber integrita s  d a n  
p rofe s i ona l ;  Pen i ngkatan ke l embagaa n  d a n  ketata l a ks a n a a n  
yang efektif; Pen i ngkatan l a ya n a n  s i stem inform a s i  ya ng 
respons if d a n  t ran spa ra n ;  Penge l o l a an  d a n  pema nfaata n 
a nggara n  yang opt ima l  d a n  aku ntabe l ;  se rta Penge l o l a an  
sa ra n a  d a n  p ra sa ra n a  yang efekt if. 

Da l am  ra ngka pencapa i an  V is i ,  M i s i ,  Tuj uan ,  d a n  Sa sa ra n  
Stategis ,  m a ka strateg i  koord i n a s i  pemba ngu nan  
keseja htera a n  ra kyat d i l a ks a n a ka n  m e l a l u i :  

1. Penetapan  3 (t iga)  p i l a r  koord i n a s i  pemba ngu n a n  b idang 
keseja hteraan  ra kyat sebaga i  u paya memfokuskan  d a n  
menga rusutamakan  pencapa i an  sa sa ra n -sa sa ra n  kebij a ka n .  Tiga 
p i l a r  koord i n a s i  te rsebut ada l a h  : 

a .  Penanggu l a ngan Kemi ski n an  dan  Pengura nga n 
Penganggura n .  

b .  Penanggu l angan ,  Ant i s i pa s i , d a n  Ta nggap Cepat  G a ngguan  
Keseja hteraan  Rakyat; 

c .  Pengembanga n l nvesta s i  S umber Daya M a n us ia dan  
Kemasya ra kata n .  

2. Pen ingkata n koord i na s i  d an  s i n kron i sa s i  denga n berdasa r  pada  

kera ngka kara kteri st ik  p rogram/kegiatan yang d i l a ks anakan ,  

ya it u :  

a .  Koord i na s i  kebij akan  dan  regu la s i ,  terka it denga n tugas dan  
fungs i  generi k  K/L d i  bawah koord i na s i  Kemenko Kesra ;  

b .  Koord i na s i  permasa l ahan  yang a ktua l  dan  u rgent;  

c. Koord i na s i  program/kegiatan yang bersifat te robosan  dan  
percepata n .  
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3 BIDANG KO ORDINASI BERDASARKAN KARAKTERISTIK 

PROGRAM DAN KEG IATAN 
r----------------- --------------� 

3. Memperluas mitra kerja koordinasi selain K/L di bawah 

koordinasi Kementerian Kesra, yaitu sektor swasta, 

kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat, badan-badan 

internasional, dan masyarakat umum lainnya, serta peningkatan 

sosialisasi kebijakan ke-kesra-an. 

4· Memperkuat jaringan koordinasi hingga ke tingkat 

Kabupaten/Kota, dan jika dibutuhkan sampai level perdesaan guna 

menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan kesra di daerah. 

5· Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan program 
pengendalian pelaksanaan kebijakan serta program 
pembangunan Kesejahteraan Rakyat, melalui : 

a. Kajian dan penilaian lapangan terhadap pelaksanaan 
kebijakan; 

b. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lapangan; 

c. Pencatatan dan pelaporan. 



BAB Ill 
PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIWULAN I TAHUN 2014 

A. PILAR I PENANGGULANGAN KEMISKI NAN DAN PENGURANGAN 
PENGANGGURAN 
Dalam rangka upaya penanggu langan kemiskinan dan pengurangan 
pengangguran ,  Kemenko Kesra te lah melakukan koordinas i  berbaga i 
program sebagai berikut. 
1. Koordinasi Urusan Kompensasi Sosial 

a. Penyusunan Program dan Kegiatan 
Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas da lam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah ,  yang mel iputi 5 ( l ima) sasaran 
pokok, ya itu : pengurangan kemiskinan dan pengangguran ,  
pengurangan kesenjangan antar wi layah ,  peningkatan kua l itas 
manusia ,  perbaikan mutu l ingkungan h idup dan pengelo laan 
sumberdaya a lam serta peningkatan infrastruktur. 
O leh karena itu ,  da lam pe laksanaan pembangunan nas iona l  tahun 
2014 ,  akan d i implementasikan sebelas prioritas nas iona l  Kabinet 
I ndonesia Bersatu (K I B I I ) tahun 2009-2014 ,  ada lah :  Reformasi  
Birokras i  dan Tata Keto la ,  Pendid ikan ,  Kesehatan ,  Penanggu langan 
Kemiskinan ,  Ketahanan Pangan ,  l nfrastruktur, l kl im l nvestas i  dan 
l kl im Usaha ,  Energi, Lingkungan H idup dan Pengelo laan Bencana ,  
Daerah Tertingga l ,  Terdepan,  Terl uar, dan Pasca Konfl ik ,  serta 
Kebudayaan ,  Kreativitas ,  dan l novasi Teknologi. 

Capaian/Hasil 
• Telah dise lenggarakan Rapat Koordinas i  Tim Koordinas i  Raskin Pusat, 

d i  Jakarta, dengan narasumber: Kemenko Kesra ,  TN P2K, dan Perum 
BULOG; 

• Telah d ifahami kebijakan program Raskin tahun 2014 oleh para 
stakeholder Raskin (anggota Tim Koordinas i  Raskin Pusat); 

• Telah disosia l isas ikan tupoksi Tim Koordinas i  Raskin Pusat, dan 
rangkaian kegiatan atau agenda kerja Tim Koordinas i  Raskin pada 
tahun 2014 in i .  

Kendala/Hambatan 
• Kendala yang berarti t idak ada ,  hanya kesibukan masing-masing 

anggota Tikor Raskin Pusat saja, sehingga mengakibatkan tidak 
lengkapnya anggota Tikor Raskin Pusat yang hadir dalam rapat 
Koordinasi; 
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• Para pejabat di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) sering 
berganti-ganti sehingga harus menyesuaikan terlebih dahulu; 

• Perlunya pemahaman yang sama antar sesama anggota Tikor Raskin 
Pusat (para stakeholder Raskin). 

b. Sosial isasi dan Monitoring Program Raskin 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan 
penyamaan persepsi kepada para pelaksana Program Raskin dan para 
stakeholder di daerah. Selain itu juga untuk menyampaikan informasi 
terbaru tentang kebijakan bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat 
berpendapatan rendah (Raskin).  Adapun pelaksanaan kegiatan dalam 
Sosialisasi Program Raskin secara menyeluruh tersebut melalui kegiatan
kegiatan, sebagai berikut: 
a) Sosialisasi Regional 

Kegiatan Sosialisasi Regional ini akan dilaksanakan di 3 (tiga) 
Wilayah Regional Indonesia, yaitu: Wilayah Indonesia Barat, 
Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur; 
Kegiatan konkritnya adalah pertemuan regional para Anggota tim 
Koordinasi Raskin Provinsi di masing-masing wilayah regional 
dengan Tim Koordinasi Raskin Pusat. 

b) Sosialisasi Program Raskin tingkat Kab/Kota yang mengalami ban yak 
kendala penyaluran; 

Kegiatan Sosialisasi Program Raskin tingkat Kab/Kota ini akan 
dilaksanakan di daerah yang mengalami banyak kendala 
penyaluran. 

c) Monitoring dan Evaluasi Program Raskin; 
Dalam kegiatan ini akan dievaluasi kemajuan penyaluran Raskin 
serta inventarisasi permasalahan yang menjadi 
kendala/penghambat. Diskusi untuk mendapatkan solusi akan 
dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, 
kemampuan daerah sehingga penyaluran Raskin akan lebih 
efektif sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, geografi dan 
a lam setempat. 

Capaian/Hasil 
- Telah dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan program Raskin secara 

berjenjang, baik di tingkat Pusat (tikor raskin pusat), maupun di daerah 
(tikor raskin provinsi, kabupaten/kota). 
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Pada dasarnya secara umum pe laksanaan penya luran  Raskin sudah 
berja lan  dengan ba ik d i  l apangan, wa laupun mas ih ada peno lakan Raskin 
di 3 (tiga) Kabupaten. 
Permasa lahan yang masih sering muncu l  da lam pe laksanaan Program 
Raskin sedikit demi  sedikit te lah d imin ima l is ir, termasuk sa lah satu 
kabupaten yang menolak Raskin sudah d iberikan arahan, dan akan 
menya lurkan Raskin, daerah terpenci l  yang terkenda la  penya l u ran  sudah 
dicarikan so lus inya. 
Masa lah kebijakan pembayaran Raskin dengan s istem Cash and Carry, 
t idak lagi d ipermasa lahkan o leh p ihak Pemda; 
Kom itmen Perum BULOG dalam kaitannya dengan penya lu ran  Raskin d i  
lapangan, terus d idorong untuk d i laksanakan agar penerima manfaat 
Raskin dapat menerima Raskin dengan puas, tiada kurang suatu apa. 
Pengadaan beras o leh Perum BULOG untuk penya lu ran  Raskin terus 
d i l aksanakan untuk menjaga stok aman Raskin sampai  dengan beberapa 
bulan ke depan (pa l ing t idak 5 bulan ke depan aman). 
Koordinas i  yang secara terintegras i  dan s istematis terus d ijaga d i  antara 
para stakeholder Raskin, ba ik d i  pusat maupun d i  daerah, serta antara 
pusat dan daerah. 

Kendala/Hambatan 
• Da lam Sosia l isas i  dan Mon itoring Program Raskin serta Penya luran 

Raskin d i  lapangan, secara umum sudah berja lan dengan cukup baik, 
berkat kerjasama yang baik antara Tim Koordinas i  Raskin (secara 
berjenjang), Pemerintah Daerah, dan Perum BULOG. 

• Da lam penya luran  Raskin, kenda la  yang masih d ihadapi  d i  lapangan, 
ada lah :  adanya daerah yang be lum menga lokasikan dana APBD guna 
mendukung pe laksanaan Program Raskin, seh ingga masih d itemui  
adanya tambahan biaya angkut dsb, dari t it ik d istribus i  ke penerima 
manfaat Raskin. 

• Adanya mutu beras (Raskin) yang masih kurang baik, namun Perum 
BU LOG san gat komit untuk menggantinya. 

• Adanya pengemasan karung beras impor yang menggunakan kemasan 
. so Kg, sehingga mengurangi ketepatan sasaran, dan menjad i  be ban 
pe laksana d istribus i  dan penerima manfaat. 

• Adanya kenda la cuaca, geografis, sehingga penya luran Raskin kadang 
terlambat, demikian juga kenda la kurangnya biaya operas ional  
pengangkutan untuk sa lah satu wi layah kepu lauan. 
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2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengarusutamaan Kebijakan 
Penanggulangan Kemiskinan 
Kegiatan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 
d i laksanakan dengan pertimbangan sebagai langkah kelanjutan 
kebijakan penanggu langan  kemiskinan dan pelaksanaan Peraturan 
Presiden Rl No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan, lnstruksi Presiden No. 1 tentang Percepatan 
Pembangunan Nasional serta lnstruksi Presiden No. 3 tahun 2010 
tentang Program Pembangunan Berkead i lan. 

Hasii/Capaian 
Dalam kegiatan in i  d ihasi lkan  konsep-konsep usu lan rekomendasi 
kebijakan pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggu langan  
kem iskinan dengan meningkatkan fungsi koord inasi dan  s inkronisasi 
keb ijakan mela lu i  koord inasi kebijakan, koordinasi rencana dan 
program serta koord inasi i nstrumen-instrumen pelaksanaan kebijakan. 

Kendala/Hambatan 
Dari pertemuan in i  d itemukan permasa lahan/kendala yang terjadi 
dalam pe laksanaan koord inasi dan sinkron isasi pengarusutamaan 
kebijakan penanggulangan kemiskinan.  Adapun 
permasa lahan/kenda la  tersebut yaitu, Masih lemahnya koordinasi 
antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan karena 
terkenda la ego masing-masing; Mas ih banyaknya program berbasis 
pemberdayaan masyarakat yang be lum terintegrasi ke da lam PN  PM 
Mandiri ; Kurang sepahamnya a ntara p ihak eksekutif, legisl atif dan 
masyarakat send iri; Re latif masih rendahnya rasa kepemi l ikan PN PM 
Mand iri o leh Pemerintah Daerah; Be lum tersosia l isasikannya program 
KU R dengan baik sampai  ke t ingkat daerah. 

3· Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengarusutamaan Anggaran 
Penanggulangan Kemiskinan 
Kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Anggaran 
d i laksanakan dengan pertimbangan sebagai langkah kelanjutan 
kebijakan penanggu langan kemiskinan berdasarkan U U D  1945 pasa l  33 
ayat 4, Peraturan  Menteri Keuangan (PM K) No. 168/PM K.o7/2009 
tentang Dana U rusan Bersama (DU B) dan Dana Daerah U rusan 
Bersama (DDUB) dan pe laksanaan Peraturan Presiden Rl N o. 1 5  tahun 
20 10  tentang Koord inasi Penanggulangan Kemiskinan,  yang 
merupankan program pen ingkatan kesejahteraan rakyat yang 
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merupakan sa lah satu instrumen untuk pencapaian kesepakatan 
lnternasiona l  M DGs, seh ingga d iperl ukan  anggaran da lam 
pelaksanaan kebijakan penanggu langan  kemiskinan ba ik secara 
Nasional  maupun Provins i/Kabupaten/Kota. 

Hasii/Capaian 
Dalam kegiatan in i  d ihasilkan kesepakatan bersama untuk upaya 
peningkatan kesempatan kerja dan pe luang usaha, yang pada 
gi l i rannya dapat men ingkatkan pendapatan masyarakat dan dapat 
terdistribusi secara leb ih merata. 

Kendala/Hambatan 
Permasa lahan/kenda la yang d itemukan  da lam pe laksanaan kegiatan 
1n1 ada lah mas ih banyaknya anggaran  program-program 
penanggu langan kemisk inan berbasis pemberdayaan masyarakat yang 
be lum terintegrasi ke da lam P N PM Mandiri. 

4· Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Koordinasi Penguatan 
Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan 
Dalam kurun  waktu sampai  akhir bu lan Maret tahun 2014, beberapa 
kegiatan yang te lah d irencanakan  sejak awal  tahun te lah d i l aksanakan, 
khususnya yang mencakup kegiatan untuk identifikasi, review, 
perencanaan bussines plan agar dapat mencapai  target k inerja yang 
telah d itetapkan. U ntuk penyerapan anggaran  mas ih re latif keci l. 
Sa lah satu kunci yang telah disepakati ada lah agar pe laksanaan 
program penanggu langan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat 
t idak lagi d i laksanakan  secara terpusat oleh kementerian lembaga, 
namun sesuai  dengan Undang-undang tentang Otonomi Daerah maka 
harus lah d i laksanakan o leh daerah. Agar daerah dapat melaksanakan 
ha l  tersebut maka untuk kond is i  saat in i  mas ih d iperlukan peningkatan 
peran daerah, dan untuk itu memerl ukan  prasyarat yang harus 
d ipenuhi  pemerintah daerah antara la in: 
1. Tersedia basis data dan s istem informasi kemiskinan daerah. 
2. Tersedia perencanaan dan penganggaran yang pro terhadap 

kemiskinan (pro-poor planning and budgeting). 
3 · Tersedia kebijakan penanggu langan kemiskinan da lam bentuk 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 
4· Terlaksananya pola serta proses kerja yang transparan  dan dapat 

d ipertanggungjawabkan. 
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5· Tersedianya ke lembagaan yang efektif yang d idukung 
sumberdaya manusia dan pendampingan yang memadai. 

H asii/Capaian 

Sampai pada akhir Triwulan I te lah d i laksanakan review kegiatan dan 
penyusunan konsep atau model kebijakan untuk peningkatan peran daerah 
da lam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan dan 
pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke 
da lam konsep Norma, Standart dan Prosedur (NSP) untuk nantinya 
d iuj icobakan penerapannya d i  berbagai daerah. 

Kendala/Hambatan 
Kapasitas kelembagaan daerah untuk penanggu langan kemiskinan sampai d i  
desa/kelu rahan daerah masih sangat bervariasi, apalagi d i  luar  Jawa masih 
sangat tertinggal ,  sehingga perlu  d ikembangkan program pendampingan 
yang intensif. Pusat maupun daerah harus bekerjasama untuk 
mengembangkan pendampingan baik teknis maupun admin istratif. 

5· Koordinasi Kebijakan Pengelolaan PNPM Mandiri di Daerah 
Pelaksanaan PNPM Mand iri d i  berbagai daerah te lah dapat 
d i l aksanakan dengan  sinkron isasi dan koordinasi dengan pemerintah 
daerah, ba ik d i  da lam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan dan 
pengenda l ian pe laksanaan kebijakan yang terka it dengan  
pemberdayaan masyarakat. Koord inasi pengelolaan kegiatan pada 
int inya mencakup lntegrasi Perencanaan Program dan Anggaran,  
Kelembagaan, Data dan S istem lnformasi, dan Pengenda l ian. 
Fokus kegiatan selama tahun 2014 ada lah perintisan mode l  
imp lementasi pengelo laan desentral isasi PNPM Mand iri. Model  
tersebut telah d ibangun se lama tahun 2013 di  5 kabupaten/kota dan 9 
provinsi d i  daerah  pe laksanaan program SAPA, yang d iwadah i  dengan 
kegiatan Roads how 12 Agenda Aksi PN  PM Mand iri Menuju 
Keberl anjutan Program Pemberdayaan Masyarakat. Roadshow selama 
tahun 2013 te lah menghasi l kan  berbagai kesimpu lan dan kesepakatan,  
namun d i  penghujung tahun te lah d isetuju i  RUU tentang Desa. 
Dengan adanya U ndang-undang Nomor 6 tahun  2014 tetang Desa, 
maka rumusan kebijakan yang tela h  d ibangun d isesua ikan kemba l i  
agar pedoman yang d iberikan dapat se laras dengan pe laksanaan U U  
Desa. 

15 



Hasii/Capaian 
Sampai pad a akh ir  Triwu lan I te lah d i laksanakan  review kegiatan dan 
penyusunan konsep atau model  kebijakan untuk pen ingkatan peran  daerah 
da lam pengelo laan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut 
d ituangkan leb ih l anjut ke da lam Norma, Standart dan Prosedur  (NSP) untuk 
d iuj icobakan penerapannya d i  berbagai daerah .  
Pada bu lan Maret telah d i laksanakan penjajagan kesiapan daerah ke 
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan pada Apri l 2014 akan d i l akukan 
pengga langan komitmen dengan se luruh  komponen daerah  untuk 
melaksanakan model yang disusun kemenko kesra. 

Kendala/Hambatan 
Kapasitas kelembagaan daerah untuk penanggu langan kemiskinan sampai  d i  
desa/ke lurahan d i  daerah mas ih sangat bervariasi ,  apa lagi d i  l u a r  Jawa masih 
sangat tert ingga l ,  sehingga perl u  d ikembangkan program pendampingan 
yang intens if. Pusat maupun daerah harus bekerjasama untuk 
mengembangkan pendampingan baik teknis maupun admin istratif. 
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PILAR II PENGEMBANGAN DAN INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN 
KEMASYARAKATAN 
Dalam upaya pengembangan dan investasi Sumber Daya Manusia dan 
Kemasyarakatan ,  Kemenko Kesra mengkoord inasikan berbagai program 
sebaga i  berikut. 

A. PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENDIDIKAN MENENGAH 
DAN TINGGI 

Kegiatan penyusunan program dan kegiatan merupakan kegiatan 
pendukung da lam pelaksanaan program kebijakan pendidikan menengah 
dan tinggi. Kegiatan in i  d i lakukan sebagai persiapan sebe lum pe laksanaan 
kegiatan bidang pendid ikan menengah dan tinggi. 

Hasii/Capaian 
1. Arahan Deputi bahwa setelah d iterimanya D IPA T.A. 2014, diharapkan  

semua keasdepan segera menindaklanjutinya & menggunakan 
anggaran masing-masing sesua i  APBN. Di laksanakan sesuai rencana, 
agar t idak terjad i  kemandekan,  t idak terlambat dan supaya cepat. 

2. Matrik kegiatan dan penyerapan anggaran Asdep U rusan Pend idikan 
Menengah dan Tinggi Tahun 2014 dibuat sesuai dengan RKAKL. 

3· Penyusunan Program Kegiatan Asdep Urusan pendid ikan Menengah 
dan Tinggi tahun  2014 mengacu pada Petunjuk Operasional  Kegiatan 
Tahun 2014 yang te lah d itetapkan. 

4· Memanfaatkan anggaran sesuai  dengan aturan yang berlaku, tepat 
waktu & tepat sasaran, akuntabel serta transparan. 

5· Konsistensi pe laksanaan kegiatan dengan rencana penarikan 
anggaran yang sudah terdokumentasi dalam D IPA. 

6. Pembahasan dan penyusunan LAKIP  Eselon I dan I I  tahun  2013, 
khususnya Kedeputian IV. 

B. KOORDINASI KEBIJAKAN PEN DIDIKAN MENENGAH 
Pemerintah yang memulai program pendidikan dasar sembilan tahun, kini 
memula i  dengan program pendid ikan 12 tahun. Ditargetkan pada tahun 2020 
angka partis ipas i  kasar (APK) pend id ikan menengah sekurang-kurangnya 
mencapai  97%. 

Hasii/Capaian 
1. Lata r  be lakang rapat koord inasi tunggakan tunjangan  profesi guru 

in i  berdasarkan laporan dari Mend ikbud pada rapat Komite 
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Pendid ikan awal Ju l i  2013 ,  menunjukkan terdapat tunggakan 
tunjangan profesi guru sebesar Rp. 8.033 ·91 2.430,-. 

2. Rapat koordinas i  i n i  merupakan t indak lanjut dari rapat d i  
Sekretariat Waki l Pres iden tangga l 1 3  Januari 20 14  tentang Aud it 
Tunggakan Tunjangan Profesi Guru. 

3 · BPKP sudah melakukan aud it, has i l  dan akuras i  rekons i l ias i  d i  420 
kab/kota pada jenjang TK, SM, SLB, SM P, SMA, SM K dan pengawas 
menjadi  tanggung jawab Kemdikbud. Usu lan semula 
Rp.8.033 ·91 2.430,- terdapat se l i s ih sebesar Rp.3.777.642.278.794· 
Yang jadi  masa lah benar t idaknya data in i. Ka lau  t idak hati-hati 
dapat d iana logikan dengan kasus bank gagal bayar. Perlu data yang 
akurat untuk pembayaran  tunggakan tunjangan profes i  guru. 

4· Masa lah la in ada lah adanya s i lfa d i  daerah-daerah yang te lah 
digunakan  sebaga i sumber pembiayaan pembangunan daerah. 
Memang akan d iganti, dengan mekanisme APBD, masa lahnya ka lau 
p impinan ganti. 

5· B PKP te lah me lakukan desk review aud it secara sampl ing d i  
Kabupaten Bogar dan Kabupaten Cianjur, has i l  rekons i l ias i  
menunjukkan adanya dup l ikasi guru penerima tunjangan profes i  
sebesar Rp.65.338.153 ·700,- yang mel ibatkan 1 3. 048 orang guru. 

6. Uj i  coba aud it memberikan ind ikasi bahwa terhadap pembayaran 
yang t idak tepat: karena guru yang sudah meningga l ,  telah 
memasuki pensiun, telah  mengundurkan d iri dan mendapatkan 
sanks i  hukuman d is ip l in berat atau menja lan i  cuti besar. 

7. Sementara kebutuhan anggaran aud it se luruh I ndonesia yang 
diajukan oleh BPKP hanya sebesar Rp.34 mi lyar. Atas dasar i n i, agar 
tidak terjad i/menimbu lkan  kerugian  negara sebaiknya Kemdikbud 
mengalokasikan anggaran untuk audit. 

8. Tanpa verif ikasi BPKP, tunggakan tunjangan profesi guru t idak 
mungkin dapat d ibayar, karena memang harus d i lakukan verif ikasi. 

g. Pelaksanaan audit B PKP akan d i laksanakan tanggal 2o Januari 2014. 
1 0. Perlu adanya pengkaj ian atas prestasi k inerja 
1 1. Pembahasan TOR pembayaran tunjangan profesi 
1 2. Kemdikbud dan Kemenag sudah tidak ada masa lah da lam 

pelaksanaan audit carry over tunjangan profesi  
13. Sudah ada dana carry over tunjangan profesi guru PNSD  tahun 2012 

pada penya luran dana transfer daerah tunjangan  profesi guru 
PNSD tahun anggaran 2014. 
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C. KOORDINASI KEBIJAKAN PEN DIDIKAN TINGGI 
Kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan bidang pendidikan tinggi ini 
dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat dari Sekretaris Kabinet Nomor: SE 
8/Seskab/1/201 2, tanggal 5 Januari 2012 tentang Percepatan Proses 
Penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan lnpres. lsi dari surat 
Sekretaris Kabinet memberikan instruksi kepada Kemenko Kesra untuk 
membahas Rancangan Peratuan Presiden. Sesuai dengan ketentuan yang 
baru, bahwa semua Perpres dan Keppres harus didahului pembahasannya 
melalui Kemenko sebelum disahkan. 
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat koordinasi pembahasan 
Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Pendirian Sekolah Tinggi 
Energi dan Mineral (STEM) pada tanggal 1 2  Februari 2014 bertempat di 
Jakarta. 

D. MONITORING DAN EVALUSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MEN ENGAH 
DAN TINGGI 

Kegiatan monitoring dan valuasi kebijakan pendidikan menengah dan tinggi 
yang telah dilaksanakan adalah terkait kunjungan kerja Menteri Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat ke Jawa Tengah, khususnya ke Kabupaten 
Wonogiri dan Kabupaten Karang Anar. 

Hasii/Capaian 
1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya kepanitiaan 

kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat. Dalam pertemuan koordinasi dibahas kesiapan dalam 
menyambut kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat. Kesiapan masing-masing seksi dalam menyelesaikan tugas 
masing-masing. Dalam rapat itu juga disampaikan oleh tim 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat akan pesan 
dan bahan-bahan yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

2. Pelaksanaan kunjungan kerja. Bapak Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat datang sesuai agenda dari yang dijadwalkan. 
Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan 
rombongan ke Wonogiri dengan agenda Sholat Jumat di Masjid 
Wonogiri, kemudian pertemuan dengan masyarakat dan pemangku 
kepentingan di Pemda Kabupaten Wonogiri, kemudian peresmian 
patung Bung Karno di SMK Pancasila. Setelah itu acara dilanjutkan 
dengan teleconferens dengan Presiden, yang kemudian dilanjutkan 
ke RSUD kabupaten Wonogiri. 
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3· Agenda berikutnya adalah pertemuan dengan masyarakat dan 
pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Karang Anyar. 

4· Bantuan yang disampaikan meliputi bantuan di bidang pendidikan 
dasar dan menengah, PNPM, kesehatan, olahraga, bantuan 
program kebudayaan. 

E. RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN UMAT BERAGAMA 
Belakangan ini sudah ada beberapa program pemberdayaan masyarakat 
sebagai contoh PNPM Mandiri, BLT (Bantuan Langsung Tunai), kredit untuk 
usaha mikro, dan home industry (industri rumah). Program pemberdayaan 
masyarakat bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial, melalui proyek
proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh 
keuntungan dari hasil usaha mereka. Usaha dalam pemberdayaan 
masyarakat tiap desa berbeda-beda, karena memang masing-masing desa 
memiliki ciri khas dan potensi yang berbeda. 

HASIL/CAPAIAN 
1. Kesamaan persepsi perlunya lnstruksi Presiden tentang Optimalisasi 

Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal 
Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. 

2. Draf lnpres Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di 
Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, 
Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan 
Amil Zakat Nasional. 

3· Surat Kemenko Kesra Nomor: B 25/MENKO/KESRA/1/2014, perihal; 
rancangan lnpres Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di 
Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, 
Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Surat tersebut telah 
disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara. 

KENDALA/HAMBATAN 
Dalam pelaksanaan rakor draf rancangan lnpres Tentang Optimalisasi 
Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal 
Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, tidak ditemukan 
kendala, berjalan sesuai dengan harapan. 
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F. KOORDINASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 
Kementerian Koordinator Bidang Kesra melakukan koordinasi  dengan pihak
pihak terkait da lam rangka mengawal keberl angsunangan kehidupan umat 
beragama, agar mereka da lam melakukan ibadahnya mendapat ketenangan 
serta mendapat pelayanan dari pemerintah. 

HASIL/CAPAIAN 
1. Rencana penetapan tanggal 3 Januari sebagai Hari Kerukunan 

Nas iona l  (HKN) mendapat apresias i sangat baik dari peserta rapat. 
D iharapkan H KN akan menjad i  salah  satu upaya untuk menepis 
pandangan beberapa ka langan dan dunia internas ional yang 
memandang bahwa bangsa I ndonesia semakin tolerans i. 

2. Pemi l ihan tangga l 3 januari sebaga i  H KN berlatar belakang tonggak 
sejarah pembentukan negara I ndonesia. Para tokoh-tokoh jaman 
dahu lu  sangat menjunjung tinggi kerukunan antar umat. ln i  
terbukt i  dengan t idak ada pemaksaan da lam pembentukan negara 
is lam meskipun saat itu sekitar 80 persen penduduk I ndonesia 
beragama I s lam. 

3· Hari Kerukunan Nas iona l  ini harus mempunyai payung hukum yang 
d iterbitkan oleh Bapak Presiden Rl dalam bentuk Keputusan 
Pres iden (Kepres). 

4· Draft Keputusan Presiden Republ ik I ndonesia Tentang Hari 
Kerukunan Nas iona l  te lah d i  bahas dan d isetuju i  o leh peserta 
rakorn is (draft terlampir). 

5· Kesamaan perseps i  perl unya lnstruksi Presiden tentang 
o ptima l isas i  pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, 
Sekretariat Jendera l  Lembaga Negara, Sekretariat Komis i  Negara,  
Pemerintah Daerah, Badan Usaha M il ik  Negara, dan Badan U saha 
M il i k  Daerah. 

6. Draft lnpres tentang o pt imal isas i  pengumpu lan zakat d i  
Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga N egara, 
Sekretariat Jendera l  Komis i  Negara, Pemerintah Daerah,  Badan 
Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan 
Ami l  Zakat Nas iona l. 

KENDALA/HAMBATAN 
1 .  Argumen dalam penetapan tanggal 3 Januari sebagai Hari 

Kerukunan Nas iona l  mas ih be lum kuat. 
2. Kehadiran para pemangku kepentingan tidak  semua had ir, 

seh ingga d ikhawatirkan da lam pengambi lan keputusan mas ih 
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terdapat kritikan, walaupun hampir semua tokoh agama 
menyepakati tentang pentingnya Hari Kerukunan Nasional. 

G. MONITORING DAN EVALUASI KOORDI NASI KERUKUNAN UMAT 
BERAGAMA 

Sampai saat ini belum seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang 
membentuk kepengurusan sekretariat bersama Forum Kerukunan Umat 
beragama (FKUB). Belum adanya sekretariat bersama FKUB yang permanen 
di kabupaten/kota, seperti halnya di Kabupaten Sukabumi yang belum 
mempunyai sekretariat, menyebabkan komunikasi dan konsolidasi 
kerukunan antar umat beragama menjadi kurang maksimal. Hal tersebut 
merupakan ancaman bagi pemeliharaan kerukunan antar umat beragama. 
Untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut Asisten Deputi Urusan 
Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama melaksanakan pemantauan 
kebeberapa provinsi termasuk ke Kab/Kota di Indonesia untuk mendapatkan 
bahan masukan dalam rangka peyempurnaan penyususnan kebijakan 
pemeliharaan kerukunan umat beragama. 

HASIL/CAPAIAN 
a. Secara umum kondisi umat beragama sampai saat ini tetap aman, 

terkendali, sekalipun sukabumi ini memiliki banyak daerah/kantong 
penganut paham agama yang kontra dan rawan dengan konflik 
agama baik antar maupun intern agama, sebut saja kasus 
Ahmadiyah, tepatnya di Kecamatan Parung Kuda 

b. Tapi sepanjang 1 0  tahun terakhir hubungan antar dan intern umat 
beragama, khususnya sepanjang tahun 201 0, 201 1, dan memasuki 
tahun 2012  cukup kondusif, tidak terjadi ketegangan ataupun 
hambatan-hambatan yang berarti dalam melaksanakan kegiatan 
ritual/ibadat dari masing-masing, dengan kata lain pembangunan 
bidang Agama di Sukabumi tetap kondusif; 

c. Demikian halnya di kalangan pemuda lintas agama di Sukabumi 
cukup meningkat kesadaran persatuan, kesatuan dan kerukunan 
umat beragama, khususnya di kalangan remaja dan pemuda lintas 
agama, kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka 
menjalin kerukunan, seperti mengikuti Kemah Pemuda Lintas 
Agama Nasional yang yang diikuti oleh pemuda/remaja Islam, Hindu, 
Budha, Kristen, Katholik dan Konghuchu, di Cibubur pada akhir 
tahun 201 0 yang di hadiri oleh Presiden Rl, dan di ikuti beberapa 
Menteri terkait. Hal ini berpengaruh besar besar terhadap 
kerukunan umat beragama di kalangan pemuda dan remaja. 
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Kegiatan in i  d i  harapkan dapat di  laksanakan d i  daerah/ Kabupaten 
lain d i  Indonesia. 

d. Secara rutin dan terjadwal, mengadakan sosia l isasi terhadap 
Peraturan Persama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 
dan No. 8 tahun 2006, Tentang tata cara pelaksanaan dan Pend ir ian 
Rumah lbadah dengan mel ibatkan Pemda, FKU B. 

KENDALA/HAMBATAN 
1. Belum mampu melaksanakan beberapa program strategls 

kerukunan beragama di Sukabumi karena anggaran untuk 
Kerukunan sangat min im yakni Rp. 2o.ooo.ooo,-/tahun. Jad i  
anggaran secara umum yang berkaitan dengan fungsi agama, jauh 
leb ih keci l d i  band ingkan dengan anggaran fungsi pendid ikan. 

2. Pengurus FKUB Kabupaten Sukabumi, khususnya di t ingkat 
Kecamatan ke bawah belum dapat mencanangkan beberapa 
program secara maks imal  d i  lapangan karena t idak memi l ik i  
fas i l itas, kendaraan dan sarana prasarana la inya, sehingga 
menghambat kegiatan FKU B. 

3 · Be lum adanya struktur bimas-bimas agama d i  kantor Kementerian 
Agama kabupaten, yang ada hanya pada tingkat Provins i. 

H. MONITORING DAN EVALUASI KOORDINASI KERUKUNAN UMAT 
BERAGAMA Dl KALIMANTAN BARAT 

Undang-undang No. I PN PS Tahun 1965 mengatur secara ekpl is it bahwa 
negara yang d ipe luk di I ndonesia ada 6 agama, yakni :  I s lam, Kristen, Kato l ik, 
H indu, Budha, dan Konghuchu. Selanjutnya d itegaskan bahwa d i luar ke 6 
agama tersebut t idak d i larang, namun dib iarkan adanya, asa l  t idak 
melanggar ketentuan yang ber laku, pada prinsipnya mereka mendapat 
jaminan penuh seperti yang d iberikan oleh pasal 29 ayat 2 U U D  Rl 1945. 
Namun da lam pelaksanaan pelayanan hak-hak s ip i l  dan pendid ikan d ib idang 
agama pemerintah secara sadar masih belum sepenuhnya dapat mel ayan i. 

HAS I L/CAPAIAN 
1. Perkembangan Agama Konghuchu di Ka l imantan Barat sangat 

kondus if. Ha l  1n1 d itanda i  dengan semaraknya setiap 
penyelenggaraan lmlek, juga tumbuh suburnya Kelenteng sebaga i 
tempat ibadah agama Konghuchu, baik di tingkat provinsi maupun 
d i  kabupaten/kota. Diperkirakan jumlah Kelenteng d i  Kal imantan 
Barat berjumlah r ibuan. Jumlah terbesar d i  Kota S ingkawang, 
d iperkirakan ada 500 Kelenteng ukuran besar dan keci l. 
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2. Tumbuh suburnya tempat ibadah/Kelenteng, dan meriahnya 
penyelenggaraan hari-hari raya keagamaan seperti lm lek, Hari l ah i r  
Khonghucu (27-8 lm lek), hari wafat Khonghucu (1 8-2- lm lek), Hari 
Genta Rohani  (Tangce) 22 Desember, Chingming (5 Apri l ), Qing Di 
Gong (8/9-1 lm lek). 

3· Berdasarkan data B PS yang d ikutip Kantor Kementerian Agama 
Kota Singkawang jumlah penganut agama Konghuchu sebanyak 144 
j iwa, dan penganut agama Budha berjumlah 92.574 j iwa. 
Sementara berdasarkan hasi l  wawancara dengan umat Konghuchu 
send iri mengatakan, bahwa jumlah penganut Konghuchu di Kota 
S ingkawang bisa mencapai  pu luhan ribu j iwa . 

4· Kemenag Kota Singkawang, dan para pengurus MATAKI N ,  ada 
pemikiran  perl u  terobosan rekons i l ias i  data d i  t ingkat RT/RW 
mela lu i  MATAKI N setempat, pencantuman agama da lam KTP 
disesua ikan dengan yang sebenarnya, yang semula  agama Budha 
d iganti dengan yang sebenarnya, yaitu Konghucu.  

5 .  Has i l  kunjungan ke Kelenteng sebagai tempat ibadah umat 
Konghucu, umumnya masih menyatu dengan umat Budha dan 
Thao (Tri Dharma).  

6. Khonghucu be lum mempunyai penyu luh agama pada lembaga 
pendidikan formal ,  kebanyakan para penyu luh agama d i  seko lah  
ada lah  Budha .  

7· Untuk tingkat Kanwil Kementerian Agama Provins i  Ka l imantan 
Barat, pembinaan 5 agama masing-masing sudah punya Kabid 
bimbingan, sedangkan agama konghucu masih berada d i  Subbag 
H ukum dan KU B (ese lon IVb). 

KENDALA/HAMBATAN 
1 .  Be lum tersedia data jumlah umat Konghucu dan data tempat 

ibadahnya. Artinya baik data d i  Kementerian Agama maupun di 
MAT AKI N masih merujuk data dari has i l  BPS yang jumlahnya sangat 
keci l (kurang lebih 1 1 7.000 ), 

2 .  Has i l  wawancara dengan umat Konghucu d i  Sungai Raya, 
mengatakan sesungguhnya sebagian besar umat Konghucu masih 
mencantumkan agama Budha pada KTPnya, karena masih ada 
trauma masa la lu  ketika terjadi pe larangan terhadap Konghucu. 
Sedangkan untuk generasi mudanya sudah ada keinginan untuk 
kembal i  mencantumkan agama Konghucu. 

3 · Matakin (Provins i) dan Makin (Kota/Kabupaten) menga lami 
kesu l itan pendataan jumlah umat konghucu, ha l  in i  sebabkan 
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karena beberapa faktor yang d iantaranya ada lah; a. umat 
khonghucu tidak terla lu  pedu l i  terhadap pencantuman agama pada 
KTPnya, b. Matakin dan Makin t idak mempunyai anggaran untuk 
pendataan. 

4 · Umat khonghucu khususnya bagi anak-anak seko lah be lum 
memi l ik i guru agama Khonghucu, sehingga Khonghucu menga lami  
kesu l itan da lam ha l  pembinaan agamanya. 

I. KOORDINASI URUSAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA 
DINI, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 

Pemerintah te lah menerb itkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang S istem Pendid ikan  Nas iona l  yang an tara la in menetapkan bahwa: 1 )  
pemerintah berkewaj iban memenuhi  hak setiap warga negara untuk 
mempero leh pendid ikan yang bermutu; 2) Pendid ikan nas iona l  berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat da lam rangka mencerdaskan keh idupan bangsa 
serta mengembangkan potens i  peserta didik agar menjad i  manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakh lak  mu l ia, 
sehat, beri lmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjad i  warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
D i  samping itu, I ndonesia sebaga i  negara yang aktif d i  da lam percaturan  
internas iona l  te lah meratifikasi berbagai konvensi internas iona l  d i  b idang 
pendid ikan, antara la in Konvens i  Hak-Hak  Anak (Convention on The Rights 
of The Chi ld); Deklaras i  Dakar mengenai  Pendid ikan Untuk Semua (PUS) I 
Education For Al l  (EFA) yang menyepakati The Dakar Framework For Action, 
M i l l en ium Development Goals  (M DGs) yang mengamanatkan delapan tujuan 
da lam rangka pemenuhan hak-hak dasar un iversa l ,  yang antara la in 
mengupayakan penyelenggaraan pendid ikan dasar. 

J .  ldentifikasi Permasalahan Program dan Kegiatan Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan Pendidikan Masyarakat 

Kegiatan in i  membahas secara intens if berbagai isu- isu yang berkembang 
terkait kebijakan bidang Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 
Masyarakat, sekal igus mencari formula penyelesa iannya dan membuat 
l aporan kegiatan untuk mencapa i  akuntab i l itas k inerja pada Asisten Deputi 
Urusan Pendid ikan Dasar, PAU D, dan Dikmas. 
Rakor identif ikasi in i  d irencanakan a kan d i l aksanakan d i  Jakarta se lama 2 ka l i  
dan satu ka l i  d i  D IY. Namun mengingat Provins i  D IY has i l  Pembangunan 
Pendid ikannya sudah bagus bahkan untuk APK PAU Dnya tert inggi d iband ing 
provins i  la in ,  maka untuk rakor identif ikasi in i  lokasinya d ip indah ke Provins i  
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Jawa Barat dengan maksud akan dapat mempero leh masukan yang leb ih 
banyak tentang ldentifikasi Permasa lahan Program dan Kegiatan Pendid i kan  
Dasar, PAU D, dan Pendid ikan Masyarakat. 

K. Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dasar 
Rapat koord inas i  d irencanakan akan d i l aksanakan se lama 7 ka l i, yang terd iri 
5 kal i  di Pusat (Jakarta) dan 2 ka l i  di Provins i  yaitu Provins i  Lampung (semula 
Goronta lo ,  namun karena a lasan permasa lahan pendid ikan dasar d i  
Lampung leb ih banyak maka lokas i  kegiatan d ia l ihkan ke Lampung) dan 
Ka l imantan Barat. Setiap rapat koord inas i  d irencanakan  akan d ifas i l itas i  o leh 
4 orang narasumber dan 1 orang moderator serta d i rencanakan akan d ihad iri 
peserta sebanyak 35 orang untuk setiap rapat koordinas i  d i  Jakarta dan 40 
orang untuk rapat koord inas i  d i  Provins i. 

L Koordinasi Kebijakan PAUD dan Pendidikan Masyarakat 
Sete lah rencana d isusun dengan matang, tahapan se lanjutnya ada lah 
pelaksanaan rapat koordinas i  yang merupakan suatu pertemuan l i ntas 
kementerian/lembaga, d inas dan stakeho lder yang memi l ik i  program 
Penanganan Pendid ikan Anak  Usia D in i  ( PAU D) dan Pendidikan Masyarakat. 
Rapat akan membahas langkah- langkah kebijakan yang harus d iambi l  untuk 
penanganan PAU D sehingga leb ih mudah d iakses dan leb ih bermutu. 
Rapat koord inas i  d irencanakan akan d i l aksanakan d i  Jakarta dan d i  Provins i :  
NTB, Su lse l ,  dan Keppri. Setiap rapat koordinas i  d i rencanakan akan 
d ifas i l itasi oleh 4 orang narasumber dan 1 orang moderator serta 
d irencanakan akan dihad iri peserta sebanyak  35 orang untuk setiap rapat 
koordinas i  di Jakarta dan 130 orang untuk rapat koord inas i  di Provins i :  NTB, 
Jawa Timur  (semu la  Su lsel ,  namun d ip indahkan ke Jawa Timur mengingat di 
wi layah Jawa Timur, banyak Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan 
Program PAU D H I , dan bahkan te lah memi l ik i Perda yang mengatur 
pelaksanaan Program PAU D HI), dan Keppri. 

M. Koordinasi Pembangunan Karakter Bangsa 
Rapat koord inas i  d irencanakan akan d i l aksanakan d i  Jakarta dan d i  Provins i :  
Ka l imantan Selatan dan Jawa Barat (Semula sedianya akan d i laksanakan d i  
Banten dan Su lawesi Utara,  namun mengingat d i  Provinsi Banten masih 
terjadi  permasa lahan pol itik dan d i  Su lawesi Utara sedang berbenah menata 
kembal i  pasca bencana banj ir bandang, maka agar pelaksanaan Koordinas i  
Pembangunan Karakter Bangsa dapat berja lan secara efektif dan efis ien 
maka diubah lokasinya ke Prov. Ka l imantan Selatan dan Jawa Barat). 



Setiap rapat koordinasi direncanakan akan difasilitasi oleh 4 orang 
narasumber dan 1 orang moderator serta direncanakan akan dihadiri peserta 
sebanyak 35 orang untuk setiap rapat koordinasi di Jakarta dan 140 orang 
untuk rapat koordinasi/sosialisasi di Provinsi Banten dan Sulawesi Utara. 

N. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan Pendidikan Masyarakat 

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan yang berkenaan 
dengan pendidikan dasar, PAUD dan Dikmas maka direncanakan akan 
dilakukan kegiatan pemantauan yang ditujukan untuk mendapatkan data 
dan informasi tentang hal pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan 
pendidikan dasar, PAUD, dan Dikmas (termasuk hambatan dan kendala), 
yang akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan/penyempurnaan 
kebijakan Pendidikan dasar, PAUD, dan Dikmas. 

0. Penyusunan Buku Hasil Koordinasi Pendidikan Dasar, PAUD dan 

Pendidikan Masyarakat serta Pembangunan Karakter Bangsa 
1) Persia pan 

Kegiatan ini membahas perencanaan kegiatan penyusunan buku 
hasil koordinasi bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan 
Masyarakat serta Pembangunan Karakter Bangsa. Rapat 
persia pan direncanakan akan dilaksanakan di Jakarta ( di luar 
kantor Kemenko Kesra) dan direncanakan akan dihadiri oleh 10 
orang peserta dari lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat. 

2) Pelaksanaan Pertemuan 
Setelah rencana disusun dengan matang, tahapan selanjutnya 
adalah pelaksanaan pertemuan penyusunan buku yang 
merupakan suatu pertemuan lintas keasdepan dilingkungan 
Deputi Koordinasi Pendidikan dan Agama. Rapat akan 
membahas hasil-hasil yang telah dicapai selama satu tahun yang 
dituangkan dalam buku. 

3) Cetak Buku 
Untuk mendokumentasikan sekaligus untuk bahan publikasi 
Hasil Koordinasi Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan 
Masyarakat tahun 2014 maka akan dicetak buku dengan Judul 
Buku Hasil Koordinasi Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan 
Pendidikan Masyarakat tahun 2014 dan Hasil 
Koordinasi/Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 
2014. 
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P. Rapat Koordinasi Program Bantuan Siswa Miskin {BSM) tanggal 10 
Februari 2014 

Sa lah satu kompensas i  da lam merepson kebijakan kena ikan harga BBM 
ada lah Bantuan S iswa M iskin {BSM) .  Program i n i  merupakan program 
nas ional  yang bertujuan untuk menghi langkan ha langan bagi siswa m iskin 
berpartis ipas i  untuk berseko lah dengan membantu s iswa m iskin 
mempero leh akses pelayanan pend id ikan yang layak, mencegah putus 
sekolah, menarik s iswa miskin untuk kemba l i  bersekolah, membantu s iswa 
memenuh i  kebutuhan da lam kegiatan pembelajaran,  mendukung program 
Wajib Belajar Pendid ikan Dasar Sembi lan Tahun {bahkan h ingga t ingkat 
menengah atas ), serta membantu ke lancaran program sekolah .  
Me la lu i  Program BSM in i  d iharapkan anak usia seko lah dari rumah
tangga/keluarga m iskin dapat terus bersekolah, t idak putus seko lah ,  dan d i  
masa depan d iharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat 
in i  d ia lami  orangtua mereka. 

HAMBATAN/KENDALA 
a .  Masih banyak pemegang KPS yang be lum melaporkan ke  sekolah  

{Sosia l isas i  agar RTM pemegang KPS mendaftarkan putera-
puterinya ke sekolah ); 

b. Beberapa data teknis yang diperl ukan baik oleh Kemdikbud maupun 
o leh bank mas ih  perl u  d i lengkapi, misa l :  tangga l ,  bu la ,  dan tahun 
la ir, nama orangtua, d l l  {Melengkapi  data-data teknis yang 
diperl ukan untuk penya luran) 

c. Membantu mempercepat sosia l isas i  agar RTM yang memperoleh 
KPS mendaftarkan putera-puterinya ke sekolah sebagai penerima 
BSM 

d .  Terdapat usu lan penerima BSM tahap 2 dup l ikas i  dengan usu lan 
tahap 1 ,  seh ingga perl u  waktu untuk pembers ihan data 

e .  Membuat s istem pelaporan secara on-l ine untuk memudahkan 
mempercepat pe laporan progres penca iran 

Q. PELAKSANAAN PENDIDI KAN Dl DAERAH PAPUA, PAPUA BARAT DAN 
T3 tgl.  18 Feb. 2014 

HASIL/CAPAIAN 
Rapat Koordinas i  pe laksanaan pendid ikan di daerah  Papua, Papua Barat 
serta daerah T3 (Terdepan, Terluar dan Tertingga l )  da lam kenyataannya 
hanya membahas percepatan pelaksanaan pendidikan di daerah Papua dan 
Papua Barat, dengan hasi l  sebagai berikut: 
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Prioritas pendid ikan d i  daerah Papua dan Papua Barat d i  prioritaskan untuk 
mendorong dan memastikan :  
1 )  Program pendid ikan us ia  d in i  (PAU D) dan pend idikan dasar 9 tahun 

d it iap kampung, 
2) Pendid ikan menengah kejuruan/umum di  distrik, 
3) Program sekolah unggu lan d i  Jayapura, Manokwari, Merauke dan 

Sarong dapat d iwujudkan 
4) Menjadikan Uncen dan Un ipa menjad i  Center of Exce lence d i  Papua.  

2. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 
a. Rapat Koordinasi dalam Rangka Persiapan Rapat Koordinasi 

Peningkatan Kual itas Hidup Perempuan Melalui Penyiapan Rumah 
Pintar Di Raja Ampat Mendukung Sail Raja Ampat-Provinsi Papua, di 
Jakarta, 27 Januari 2014 
Maksud dan Tujuan dari rapat adalah untuk menyampaikan informasi 
terkin i mengenai  progres pembangunan rumah pintar d i  kabupaten 
Raja Ampat da lam rangka sai l Raja Ampat Tahun 2014, dan mengga l i  
informasi  mengenai kesiapan K/L terka it untuk berkontribus i  da lam 
kegiatan d i  Rumah Pintar. 

Hasii/Capaian 
1 )  Pembangunan Rumah Pintar harus segera d imula i  mengingat waktu 

yang sangat s ingkat, karena akan d iresmikan pada acara puncak Sai l  
Raja Ampat, yaitu tangga l 21 Jun i  2014 .  

2) Status terakhir dari pembangunan Rumah Pintar (Rumpin) :  
• Lahan sudah tersed ia, l uas 6oo m2, ber lokasi  d i  ke lurahan 

Sapordanco, Waisai  Kota, Wa isai .  Rumpin akan d iberi nama 
KORFARKOR yang artinya AVO BELAJAR. 

• Pend irian bangunan (fis ik): sudah ada rancangan gambar dan 
Kemenpera (Dit. Perumahan Formal )  sudah s iap untuk 
membangun, namun masih harus menunggu kepastian 
kepemi l ikan  lahan dari Bupati Raja Ampat. 

• Kemdikbud sudah mentransfer anggaran untuk pengrsran  
rumpin sehingga penanggung jawab rumpin sudah dapat 
melakukan pemesanan dan pengadaan sesuai  dengan juklak 
yang te lah d iberikan o leh S I K I B  dan Kemdikbud (D it .  Pendid ikan 
Masyarakat). Khusus untuk buku, penanggung jawab 
d iharapkan segera memesan kepada I KAP I ,  Jakarta yang 
bermitra dengan S I K I B  agar buku-buku sesuai dengan ketentuan 
S I K I B . 
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3)  Beberapa kementerian akan berkontribus i  untuk mengis i  rumah 
pintar, misa lnya dari Kemkes yang akan  memberikan buku, poster 
dan leaflet dan a lat peraga (food model) mengenai  kesehatan, 
mengadakan pelatihan bagi kader dan tutor, Kernen PDT akan 
menye lenggarakan festiva l tanaman maskot (dari 5 kabupaten), 
Kementan akan memberikan penyu luhan dan pelat ihan terkait 
dengan Kawasan Rumah Pangan  Lestari (KRPL), Kemdikbud akan 
mengupayakan bantuan untik 64 PAU D yang ada d i  kabupaten Raja 
Ampat (sesuai dengan kesepakatan dari l bu  Dirjen PAU DN I dan 
Deputi VI Menko Kesra) dan l a in- la in. Kementerian d iharapkan 
dapat segera mengirim surat resmi terkait dengan kontribus inya 
kepada Deputi VI Kemenko Kesra. 

4) Sesua i  dengan pesan Bupati Raja Ampat agar Rumpin menonjolkan 
kebaharian dan wisata ke lautan, maka d iharapkan dalam Rumpin 
akan ada sentra bahari (diving) yang secara khusus menyediakan 
fas i l itas penyu luhan dan pe lat ihan yang terkait dengan kebaharian 
dan perikanan. Untuk itu d iharapkan kontribus i  dari Kemenparekraf 
dan Kementerian Ke lautan dan Perikanan. 

5) Kementerian/lembaga terkait d ipers i lakan melakukan pers iapan d i  
l apangan sesuai dengan programnya, namun d iharapkan dapat 
mengiinformasikan  rencana kunjungannya kepada Kemenko Kesra 
sehingga dapat d is inergikan. 

b. Rapat Koordinasi dalam Rangka Persiapan Rapat Koordinasi Kebijakan 
Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Provinsi Sulawesi Selatan, 
di Jakarta, 10  februari 2014 
Rencana pelaksanaan rapat di Provins i  Su lawesi Se latan d ijadwalkan 
pada akhir bu lan Februari 2014. Kegiatan rapat d i laksanakan  da lam 
rangka menindaklanjuti rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Pornografi tahun l a l u  yang d i laksanakan pada tanggal 18-2o 
november 2013 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. 

Hasii/Capaian 
1. Judu l  rapat ada lah Rapat Koordinas i  Keb ijakan Pencegahan dan 

Penanganan Pornografi d i  Provinsi Su lawesi Selatan. 
2. Peserta sebanyak so orang terd iri dari SKPD terkait d i  provins i  dan 4 

Kab/Kota terdekat dengan Makasar; perguruan tinggi setempat, 
organisas i  perempuan, pemerhati perempuan dan anak, kepala 
sekolah dan guru, tokoh agama, adat dan masyarakat. 
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3· Materi :  Sosial isas i U U  no 44 tahun 2008 tentang Pornografi; PP No  40 
tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemul ihan 
terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Perpres 
No  25 tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan 
Pornografi o leh Kemenko Kesra, KPP dan PA dan Kemenag. Kebijakan 
Pemerintah Daerah da lam Pencegahan dan Penanganan Pornografi d i  
Su lawesi Se latan; Rencana Kerja Daerah da lam Pencegahan dan 
Penanganan Pornografi, D iskusi rencana t indak lanjut ( Badan PP dan 
KB Provinsi Su lsel dan Kanwil Agama Provinsi Sulsel) 
a. Foka l point Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Asisten 

Bidang Kesra ( Biro Kesra) Provinsi Su l awesi selatan. 
b. Pe laksanaan rapat koordinasi d irencanakan pada tanggal 27 

Februari 2014, bertempat d i  salah satu hotel d i  Makasar. 
c. Segera d is iapkan TOR kegiatan dan d i laksanakan advanced ke 

Su lawesi Selatan. 

d. Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebijakan kualitas hidup 
perempuan melalui Program Kerjasama Pemri - WFP 2012-2015, di Hotel 
Santika-Jakarta, 14 Februari 2014 
Maksud dan Tujuan dari rapat ada lah untuk menyampaikan informasi 
terkin i  mengena i  koord inasi dan sinkron isasi kerjasama Pemerintah Rl -
WFP tahun 2012, 2013, dan rencana kegiatan tahun 2014. 

Hasii/Capaian 
a. Kerjasama tahun 2012 - 2014 yang menempatkan I ndonesia sebaga i  

m itra sejajar (bukan penerima bantu an), leb ih d itekankan pad a 
peningkatan kapasitas SDM (capacity building) dan a l ih  
pengetahuan dan tekno logi (transfer knowledge and technology) 
dengan target utama ada lah akar rumput d i  lokasi target kerjasama 
(Kabupaten Kupang dan TIS d i  NTI, Loteng dan Lotim d i  NTB, Kota 
Jayapura dan Kabupaten Jayapura di Papua). 

b. Komponen kerjasama mel iputi ketahanan pangan, penanggu langan 
bencana dan perubahan iklim serta penanggulangan masalah gizi 
kurang dan stunting. 

c. Meskipun banyak kegiatan kerjasama WFP yang bermanfaat, harus 
d iupayakan agar tahun 2014 sifatnya leb ih advanced, terobosan baru 
yang dapat menjadi  lesson learned bagi Pemerintah Rl. 

d. Rencana kegiatan yang akan d i laksanakan o leh WFP, sebaiknya 
d ikonsu ltasikan terleb ih dahu lu  dengan kementerian/l embaga 
terkait yang d ikoord inasikan o leh Kemenko Kesra. Ha l  in i  perlu 

31 



di lakukan agar kegiatan tersebut leb ih efes ien, efektif, dan 
berkes inambungan .  

2 .  Koordinasi Kebijakan Perl indungan Perempuan dan Anak 
i. Koordinasi Kebijakan Perl indungan Anak, di  Hotel Grand Clarion, 

Makassar 4-6 Maret 2014 
Rapat koordinas i  r m  dise lenggarakan Asdep Keluarga dan 
Kesejahteraan Anak, Kemenko Kesra .  Rapat dipimpin o leh Deputi 
B idang Koordinas i  PP dan KA. Rapat koordinas i  ini merupakan 
kerjasama antara Kemenko Kesra dengan U n icef, serta dukungan 
dari Pemerintah Provins i  Su lawesi Se latan, dengan peserta sebanyak 
220 orang terd iri dari Anggota Gugus Tugas Pengembangan Anak 
Usia Din i  Hol istik l ntegratif d i  t ingkat Pusat, SKPD terkait dari 
Propins i  Su lawesi Se latan dan Propins i  Su lawesi Barat, 25  
Kabupaten/Kota se Su lawesi Se latan masing-masing 6 SKPD dan 5 
kabupaten dari Su lawesi Barat masing-masing 6 SKPD, dengan 
Nasumber dari K/L. 
Pengembangan Anak Us ia D in i  Ho l istik l ntegratif merupakan upaya 
yang komprehens if da lam penanganan tumbuh kembang anak mu la i  
dari umur nol  tahun (masih da lam kandungan) sampa i  dengan umur 
6 tahun .  Program in i  merupakan perpaduan antara pelayanan 
kesehatan termasuk pemenuhan gizi, pengasuhan, dan pendid ikan .  

Hasi i/Capaian 
• Koordinas i  kebijakan dan s inkron isasi  perencanaan l intas sektor, 

dukungan peran serta dan keterl ibatan masyarakat serta 
kemitraan dengan berbaga i p ihak terka it, lembaga penye lenggara 
layanan dan organ isas i  masyarakat, perl u  leb ih d itingkatkan l agi. 

• Se luruh peserta rakor regional  bersepakat bahwa, perl u  terus 
menerus d i lakukan interna l isasi pemahaman konsep PAU D H I , ada 
kesamaan rasa tanggungjawab semua pihak yang terkait, adanya 
komitmen, regu lasi, leadership dalam bentuk rencana aks i  mela lu i  
pemetaan sasaran/identifikas i  sumberdaya/pengambi lan 
in isiatif/memberikan contoh sesua i  dengan tugas  pokok dan fungsi 
masing-masing stakeholders; 

· • Semua anak mendapatkan layanan secara utuh dengan 
pendampingan dari sel uruh instansi terka it, meskipun tempatnya 
secara terpisah tetapi sa l ing terkait satu dan la innya; 

• Jadikan lah orang tua menjadi orang tua yang hebat da lam 
mendid ik anak mela lu i  persiapan menjad i  orang tua bagi remaja, 
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memahami peran orang tua, memahami konsep d iri orang tua, 
mel ibatkan peran ayah, mendorong tumbuh kembang anak, 
membantu tumbuh kembang bal ita; menjaga anak dari pengaruh 
media ; menjaga kesehatan reproduksi bal ita, dan membentuk 
karakter anak sejak din i ;  

• Perlu dukungan SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya guna 
ke langsungan/keberlanjutan peningkatan kua l itas sumberdaya 
manusia mela lu i  pengembangan anak usia d in i .  

• Agar para peserta rapat regional dapat mencontoh dan sekal igus 
mengembangkan apa yang menjad i  model Pengembangan Anak 
Usia Dini Ho l istik l ntegratif d i  3 percontohan dan d isesua ikan 
dengan potensi  dan kearifan loka l  masing-masing daerah 

• Kepada Pemda Taka lar, Pemprov dan Pusat untuk memberikan 
dukungan dana da lam rangka peningkatan sarana prasarana, 
kesejahteraan, serta peningkatan keterampi lan dan pengetahuan 
tenaga terd id ik 

• Agar muncul PAU D-H I t idak terbatas pada 3 Kementerian 
(Kesehatan, Pendid ikan, BKKBN)  namun juga d imungkinkan bagi 
SKPD terkait untuk memberikan dukungan berkembangnya PAU D
H I  di Taka lar  sesuai  dengan tupoksi  masing-masing SKPD.  

i i .  Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan 
Tanggal 18  Februari 2014 
I ndonesia menempati peringkat 1 1 1  dari 174 negara da lam hal keberhas i lan 
membangun sumber daya manusia (U N D P, 2004). Masih rendahnya I PM 
( l ndeks Pembangunan Manus ia)/H uman Development I ndex 1n 1  
d ipengaruhi o leh rendahnya status gizi dan kesehatan penduduk 
I ndones ia, d itunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi 
sebesar 35  per seribu ke lah iran h idup, dan angka kematian ba l ita sebesar 
58 per seribu serta angka kematian ibu sebesar 307 per seribu ke lahiran 
h idup (KH) (U N DP 2001) .  Tahun 201 2 angka kematian ibu 359 per 1 00 .000 
KH (SKD I ), sedangkan target M DGs tahun 201 5 angka kematian ibu 1 02 per 
1 00 .000 KH.  
Lebih dari separuh kematian bayi, ba l ita dan ibu in i  berkaitan dengan 
buruknya status gizi . Keberhas i lan program intervens i  spesifik da lam 
memecahkan masa lah g iz i  hanya sebesar 30% dan masih rendahnya status 
gizi sebanyak 70% d iperkirakan d isebabkan o leh masalah non kesehatan .  
Lebih dari sepertiga (36, 1%) anak  us i a  sekolah d i  I ndonesia tergolong 
pendek yang merupakan ind ikator adanya kurang giz i  kronis .  
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Dari 21 Kabupaten/Kota yang ada d i  N usa Tenggara Timur, 5 
Kabupaten/Kota memi l ik i jumlah tota l 2 -494 ba l ita penderita gizi buruk  
h ingga Ju l i  201 0 (Data FK U KI ,  Peran Pergua ruan Tinggi da lam 1000  hari 
pertama keh idupan). Tit ik awal upaya percepatan perbaikan gizi d iperkuat 
dengan  Peraturan Pres iden ( Perpres) N omor 42 tahun  20 13  yang 
merupakan keb ijakan terintegras i  dalam rangka perbaikan gizi dengan 
fokus pada kelompok 1000  hari pertama kehidupan (1 000 H PK) mel iputi 
270 hari masa kehami lan dan 730 hari h ingga anak berus ia 2 tahun. 

Hasii/Capaian 
1 .  Rekomendas i  perbaikan penanganan gerakan 1 000  hari. 
2. Membentuk tim Percepatan Perbakan Giz i  d i  NIT. 
3 · Perl u d i lakukan koordinas i  mempero leh dana me la lu i  Bappenas. 

Kendala/Hambatan 
1 . Belum ada payung hukum khusus untuk d i  NIT. 
2. Dana dari Kemenkes dan PU masih da lam proses pengurusan. 

3· Penanganan Masalah Bencana khususnya Bidang Kesehatan Tanggal 14 
Februari 2014 
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis b idang kesra sesua i  dengan 3 
p i lar  yaitu Penanggulangan Kemisk inan dan Pengurangan 
Pengangguran, Pengembangan dan lnvestas i  Sumberdaya Manusia, dan 
khususnya Tanggap Cepat Masa lah Kesejahteraan Rakyat. Pada tangga l 
16-1 8 Februari 2014, Kedeputian Bidang Koordinas i  Kesehatan, 
Kependudukan dan KB me lakukan kegiatan koord inas i  Pasca 
Penanganan Pengungsi Erups i  Gunung S inabung d i  Sumatera Utara 
d idampingi o leh Tim BPBD  propins i  Sumatera Utara dan Tim BN PB. 

Hasii/Capaian 
1 )  Rekomendasi  perbaikan  sarana MCK dan a ir  bers ih  komuna l. 
2) Mengefektifkan penggunaan truk a ir  untuk mendistribus ikan a ir  

bers ih ke lokasi pengungs i. 
3 )  Penambahan tandon a ir. 
4) Diperlukan lokasi penempatan kembal i  pengungs i yang tidak dapat 

pulang (rad ius o-s km dari puncak  gunung). 

Kendala/Hambatan 
1 )  Be lum ada payung hukum relokasi rumah penduduk yang tidak 

dapat pu lang. 
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2) Dana dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian PU masih 
dalam proses pengurusan. 

4· Koordinasi Kesiapan personil Tenaga Gizi dan Kesehatan Lingkungan 
dalam rangka mendukung BP JS {Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
di Bandung tanggal 27 sampai dengan 29 Februari 2014 

Untuk mendukung program pemerintah, serta untuk menyikapi 
pertambahan penduduk yang makin tahun makin meningkat dengan 
tajam dalam periode 10 - 15 tahun terakhir, Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Sektor terkait, sejak tahun 2011 
telah mulai  menyusun suatu Grand Design Pembangunan Kependudukan 
{GD PK). 

Pada tahun 2012 dokumen GDPK telah selesai disusun dan telah di
launching oleh Bapak Menko Kesra pada tanggal 26 Desember 2012.  Saat 
ini jajaran Kemenko Kesra, melalui pertemuan Regional dan Nasional 
telah mensosialisasikan GDPK tersebut kepada Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Kabupaten-Kota, agar mereka juga menyusun suatu Grand 
Design Pembangunan Kependudukan-Daerah (GDPK-D). 

Hasii/Capaian 

Dari perspektif Penetapan kinerja, sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 
2014, Draft Perpres GDPK sudah melewati tahapan Harmonisasi di Kumham. 
Sementara hasil monitoring, masih dalam tahapan pengumpulan 
permasalahan. Dari perpektif penyerapan anggaran, baru mencapai 3%. 
Anal isis capaian kegiatan koordinasi asisten deputi urusan kependudukan 
dan keluarga berencana, sebagai berikut: 

Ta e 3.10 Penetapan KmerJa As ep Kepen u u an an b l  d d d k d KB 

Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target 
Capaian 

1 2 3 4 
Mengoptimalkan penyiapan % efektifitas 100 % -

sinkronisasi dan koordinasi sinkronisasi dan 

perencanaan, penyusunan, dan koordinasi kebijakan 

pelaksanaan kebijakan, di bidang 

pemantauan, analisis, evaluasi, kependudukan dan 

dan pelaporan tentang masalah KB 

atau kegiatan di bidang J umlah rekomendasi 2 -

kependudukan dan KB kebijakan di bidang Dokum 
kependudukan dan en 

KB 
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Masalah/Hambatan 
Kendala yang d ihadap i  baik interna l  maupu eksterna l  da lam pe laksanaan 
kegiatan se lama triwulan 1 tahun anggaran 2014 ada lah sebagai berikut: 
a. Turunnya anggaran ( U P) baru ada d i  bu lan Februari 2 0 1 4; 

b.  Terdapatnya kesa lahan akun da lam dokumen rencana kegiatan 
kementerian dan lembaga (RKAKL) sehingga penggunaan anggaran 
kegiatan t idak optimal ;  

c. Masih bervarias inya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah  
da lam merespon permasa lahan kependudukan dan ke luarga berencana 
d i  daerah  mas ing-masing. 

5· Koordinasi Peningkatan Pembudayaan Kreativitas Masyarakat 
(BAKSYACARAKA) 
Sebagai upaya implementas i  I N PRES No .  6 Tahun 2009 tentang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif d ipandang perl u  untuk mengambi l  
l angkah-langkah koordinas i  terhadap berbagai langkah yang d iambi l  
berbagai instansi terka it da lam menindak lanjuti IN  PRES tersebut. 
U ntuk meningkatkan fungsi koordinas i  da lam bidang in i, Kemenko Kesra 
fokus pada pengembangan budaya kreatif d i  masyarakat, dengan 
mengembangkan sistem penganugerahan puncak budaya kreatif untuk 
Kabupaten dan Kota yang dianggap pa l ing baik da lam menciptakan ikl im 
budaya kreatif. 

Hasii/Capaian 
1 .  Ditetapkannya buku pedoman Anugerah Baksyacaraka, 
2.  Ditetapkannya Tim Pelaksana Anugerah Baksyacaraka, 
3 ·  Ditetapkannya T im Pen i la i  Anugerah Baksyacaraka, 
4.  Pelaksanaan Sosia l isas i  Anugerah Baksyacaraka kepada se luruh 

Provinsi, 

Kendala/Hambatan 
1 .  Komitmen berbagai p ihak terka it pengembangan ekonomi kreatif. 
2 .  Masih min imnya dukungan Pemerintah, Swasta dan Perbankan 

dalam mengembangkan industri kreatif. 
3· Masih min imnya insan- insan kreatif yang produknya dapat 

d ijadikan komoditas industri .  
4·  Masih be lum je lasnya urusan ke lembagaan pengembangan 

ekonomi kreatif d i  daerah .  



memahami peran orang tua, memahami konsep d iri orang tua, 
mel ibatkan peran ayah, mendorong tumbuh kembang anak, 
membantu tumbuh kembang bal ita; menjaga anak dari pengaruh 
media ; menjaga kesehatan reproduksi bal ita, dan membentuk 
karakter anak sejak d in i; 

• Perlu dukungan SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya guna 
ke langsungan/keberlanjutan peningkatan kual itas sumberdaya 
manusia mela lu i  pengembangan anak usia d in i. 

• Agar para peserta rapat regional  dapat mencontoh dan sekal igus 
mengembangkan apa yang menjad i  model  Pengembangan Anak 
Usia Dini Ho l ist ik lntegratif di 3 percontohan dan d isesua ikan 
dengan potensi dan kearifan loka l  masing-masing daerah 

• Kepada Pemda Taka lar, Pemprov dan Pusat untuk memberikan 
dukungan dana da lam rangka peningkatan sarana prasarana, 
kesejahteraan, serta peningkatan keterampi lan dan pengetahuan 
tenaga terdid ik 

• Agar muncul  PAU D-H I t idak terbatas pada 3 Kementerian 
(Kesehatan, Pendid ikan, BKKBN)  namun juga d imungkinkan bagi 
SKPD terkait untuk memberikan dukungan berkembangnya PAU D
H I  d i  Taka lar sesua i  dengan tupoksi masing-masing S KPD. 

ii. Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan 
Tanggal 18 Februari 2014 
I ndonesia menempati peringkat 111  dari 174 negara da lam ha l  keberhas i lan 
membangun sumber daya manus ia (UN DP, 2004). Masih rendahnya IPM 
( lndeks Pembangunan Manusia)/H uman Development I ndex m 1  

dipengaruh i  o leh  rendahnya status gizi dan kesehatan penduduk 
I ndonesia, d itunjukkan dengan mas ih  tingginya angka kematian bayi 
sebesar 35 per seribu kelah iran  h idup, dan angka kematian ba l ita sebesar 
58 per seribu serta angka kematian ibu sebesar 307 per seribu  kelah iran 
h idup (KH)  (U N DP 2001). Tahun 2012 angka kematian ibu 359 per 1 00.000 
KH  (SKD I ), sedangkan target M DGs tahun 2015 angka kematian ibu 102  per 
1 00.000 KH.  
Lebih dari separuh kematian bayi, bal ita dan ibu in i  berka itan dengan 
buruknya status gizi. Keberhas i lan program intervens i  spes if ik da lam 
memecahkan masa lah gizi hanya sebesar 30% dan mas ih  rendahnya status 
giz i sebanyak 70% d iperkirakan d isebabkan o leh masalah non kesehatan. 
Lebih dari sepertiga (36,1 %) anak us ia seko lah d i  I ndones ia tergo long 
pendek yang merupakan ind ikator adanya kurang giz i  kronis. 
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Dari 21 Kabupaten/Kota yang ada d i  N usa Tenggara Timur, 5 
Kabupaten/Kota memi l iki jumlah tota l 2 .494 ba l ita penderita gizi buruk  
hingga Ju l i  201 0 (Data FK U K I ,  Peran  Perguaruan Tinggi da lam 1 000 hari 
pertama kehidupan) .  Tit ik awal upaya percepatan perbaikan gizi d iperkuat 
dengan Peraturan Pres iden (Perpres) N omor 42 tahun  2013 yang 
merupakan kebijakan terintegras i  dalam rangka perbaikan gizi dengan 
fokus pada ke lompok 1 000 hari pertama keh idupan (1 000 H PK) me l iputi 
270 hari masa kehami lan dan 730 hari h ingga anak berusia 2 tahun .  

Hasi i/Capaian 
1 .  Rekomendas i  perba ikan penanganan gerakan 1 000 hari .  
2 .  Membentuk tim Percepatan Perbakan Giz i  d i  NTT. 
3 · Perlu d i l akukan koord inas i  memperoleh dana mela lu i  Bappenas .  

Kendala/Hambatan 
1 .  Be lum ada payung hukum khusus untuk d i  NTT. 
2. Dana dari Kemenkes dan PU masih da lam proses pengurusan .  

3 ·  Penanganan Masalah Bencana khususnya Bidang Kesehatan Tanggal 14  
Februari 2014 
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis bidang kesra sesua i  dengan 3 
p i lar yaitu Penanggu langan Kemiskinan dan Pengurangan 
Pengangguran, Pengembangan dan l nvestasi Sumberdaya Manusia, dan 
khususnya Tanggap Cepat Masa lah Kesejahteraan Rakyat. Pada tangga l 
1 6-1 8 Februari 2014, Kedeputian Bidang Koordinas i  Kesehatan, 
Kependudukan dan KB melakukan kegiatan koordinas i  Pasca 
Penanganan Pengungsi Erups i  Gunung S inabung di Sumatera Utara 
didampingi o leh Tim BPBD propins i  Sumatera Utara dan Tim BN PB.  

Hasii/Capaian 
1 )  Rekomendasi perbaikan sarana M C K  dan a ir bers ih komuna l .  
2)  Mengefektifkan penggunaan truk a ir untuk mendistribus ikan a ir  

bersih ke lokasi pengungsi .  
3) Penambahan tandon a ir. 
4) Diperlukan lokasi penempatan kembal i  pengungsi  yang tidak dapat 

pu lang (radius 0-5 km dari puncak gunung). 

Kendala/Hambatan 
1 )  Be lum ada payung hukum re lokasi  rumah penduduk yang tidak 

dapat pu lang. 
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2) Dana dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian PU masih 
dalam proses pengurusan. 

4· Koordinasi Kesiapan personil Tenaga Gizi dan Kesehatan Lingkungan 
dalam rangka mendukung BP JS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
di Bandung tanggal 27 sampai dengan 29 Februari 2014 

Untuk mendukung program pemerintah, serta untuk menyikapi 
pertambahan penduduk yang makin tahun makin meningkat dengan 
tajam dalam periode 10 - 15 tahun terakhir, Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Sektor terkait, sejak tahun 2011  
telah mulai  menyusun suatu Grand Design Pembangunan Kependudukan 
(GD PK). 

Pada tahun 2012 dokumen GDPK telah selesai disusun dan telah di
launching oleh Bapak Menko Kesra pada tanggal 26 Desember 2012. Saat 
ini jajaran Kemenko Kesra, melalui pertemuan Regional dan Nasional 
telah mensosial isasikan GDPK tersebut kepada Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Kabupaten-Kota, agar mereka juga menyusun suatu Grand 
Design Pembangunan Kependudukan-Daerah (GDPK-D). 

Hasii/Capaian 

Dari perspektif Penetapan kinerja, sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 
2014, Draft Perpres GDPK sudah melewati tahapan Harmonisasi di Kumham. 
Sementara hasi l  monitoring, masih dalam tahapan pengumpulan 

permasalahan. Dari perpektif penyerapan anggaran, baru mencapai 3%. 
Analisis capaian kegiatan koordinasi asisten deputi urusan kependudukan 
dan keluarga berencana, sebagai berikut: 

Ta e 3.10 Penetapan KmerJa As ep Kepen u u an an K b l  d d d k d B 

Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target 
Capaian 

1 2 3 4 
Mengoptimalkan penyiapan % efektifitas 100 % -

sinkronisasi dan koordinasi sinkronisasi dan 

perencanaan, penyusunan, dan koordinasi kebijakan 

pelaksanaan kebijakan, di  bidang 

pemantauan, analisis, evaluasi, kependudukan dan 

dan pelaporan tentang masalah KB 

atau kegiatan di  bidang J umlah rekomendasi 2 -

kependudukan dan KB kebijakan di bidang Dokum 

kependudukan dan en 
KB 
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Masalah/Hambatan 
Kenda la  yang d ihadapi  ba ik interna l  maupu eksterna l  da lam pe laksanaan 
kegiatan se lama triwulan 1 tahun anggaran 2014  ada lah sebagai berikut: 
a. Turunnya anggaran ( U P) baru ada d i  bu lan Februari 2014; 

b.  Terdapatnya kesa lahan akun da lam dokumen rencana kegiatan 
kementerian dan lembaga (RKAKL) sehingga penggunaan anggaran 
kegiatan t idak optimal ;  

c .  Masih bervarias inya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah  
da lam merespon permasa lahan kependudukan dan ke luarga berencana 
d i  daerah mas ing-masing. 

5· Koordinasi Peningkatan Pembudayaan Kreativitas Masyarakat 
(BAKSYACARAKA) 
Sebagai  upaya implementasi I N PRES No .  6 Tahun 2009 tentang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif d ipandang perl u  untuk mengambi l  
l angkah-l angkah koordinas i  terhadap berbagai langkah yang d iambi l  
berbagai instansi  terka it da lam menindak lanjuti IN PRES tersebut. 
U ntuk meningkatkan fungsi koordinas i  dalam bidang in i, Kemenko Kesra 
fokus pada pengembangan budaya kreatif d i  masyarakat, dengan 
mengembangkan sistem penganugerahan puncak budaya kreatif untuk 
Kabupaten dan Kota yang dianggap pa l ing baik dalam menciptakan ik l im 
budaya kreatif. 

Hasii/Capaian 
1 .  Ditetapkannya buku pedoman Anugerah Baksyacaraka, 
2. Ditetapkannya Tim Pelaksana Anugerah Baksyacaraka,  
3 ·  Ditetapkannya T im Pen i la i  Anugerah Baksyacaraka, 
4·  Pelaksanaan Sosia l isas i  Anugerah Baksyacaraka kepada se luruh 

Provinsi, 

Kendala/Hambatan 
1 .  Komitmen berbagai p ihak terkait pengembangan ekonomi kreatif. 
2. Masih min imnya dukungan Pemerintah, Swasta dan Perbankan 

da lam mengembangkan industri kreatif. 
3· Masih min imnya insan- insan kreatif yang produknya dapat 

d ijadikan komoditas industri .  
4·  Masih be lum je lasnya urusan ke lembagaan pengembangan 

ekonomi kreatif d i  daerah .  



6. Koordinasi Sail Raja Ampat 2014 Januari - Maret 2014 
Sai l  Raja Ampat Tahun 2014 dise lenggarakan da lam rangka 
meningkatkan citra I ndonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan 
laut, budaya, dan pariwisata yang dimi l ikinya. Disamping itu juga 
merupakan sa lah satu upaya untuk mendorong percepatan 
pembangunan wilayah kepulauan secara terpadu sehingga pada 
akh irnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menggal.ang 
keterpaduan program/kegiatan, Kementerian/Lembaga terkait, dan 
swasta, mela lu i  peningkatan ekonomi loka l .  

Hasii/Capaian 
Sampai dengan Bu lan Maret 2014, terdapat beberapa hal yang telah dicapai 
da lam pers iapan penyelenggaraan Sai l  Raja Ampat 2014, diantaranya sebagai 
berikut: 
1 . Ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2014, tentang 

Pan itia Nas ional  Penye lenggara Sai l Raja Ampat 2014, 
2 .  Rangakain Rakor Tingkat Menteri, Tingkat Ese lon I ,  dan Tingkat Ese lon I I  

terkait pers iapan penyelenggaraan Sai l  Raja Am pat 2014, 
3 · D itetapkannya tema, logo, dan lokas i  acara puncak, 
4 · Proses rapat-rapat kesiapan anggaran bersama Kementerian dan 

Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Keuangan .  

Kendala/Hambatan 
Keterbatasan sarana prasarana yang d imi l iki, dan su l itnya akses menuju 
lokasi  kegiatan .  

7 ·  Penyelenggaraan Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (BHAKESRA) 
Masyarakat di pu lau-pu lau  keci l ,  terpenci l  dan terluar, pada umumnya 
kondis i  kesejahteraannya masih memperihatikan .  Disatu sisi masyarakat 
di daerah-daerah tersebut be lum banyak mendapat perhatian dari 
berbagai p ihak, namun d i  s is i  la in keberadaan mereka sangat diperl ukan 
untuk menjaga Negara Kesatuan Republ ik I ndonesia .  Se la in masih 
banyak penduduk misk in pada umumnya masyarakat d i  daerah tersebut 
juga kurang informasi, h iburan, dan berbagai kekurangan la innya . 
Disamping itu, harga bahan pokok juga lebih maha l  d iband ingkan d i  
ibukota provins i  atau kabupaten/kota. 
Oleh karena itu, sesuai dengan tugas Kementerian Koord iantor Bidang 
Kesejahteraan Rakyat ( Perpres No. 47 tahun 2009, pasa l  6 ) .  D ipandang 
perl u  untuk mengkoord inasikan dan mensinergikan berbagai progam 
dan kegiatan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat di 
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pulau-pulau terluar dan terpencil melalui kegiatan Ekspedisi Bhakti Kesra 
Nusantara ( Ekspedisi Bhakesra) IV tahun 2014 .  Kegiatan tersebut telah 
dilaksanakan sejak tahun 201 1 .  

Hasii/Capaian 
Masih dalam tahap survey kedaerah daerah tujuan dan pelaksanaannya akan 
dimulai tanggal 6 Juni 2014 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat 
terhadap kebutuhan bahan pokok, meningkatkan akses terhadap pelayanan 
kesehatan dan pendidikan, meningkatkan akses terhadap sarana dan 
prasarana, memberikan hiburan kepada masyarakat, memperbaharui uang 
yang sudah tidak layak edar dengan uang baru, mengetahui potensi sumber 
daya daerah masing-masing. 

Kendala/Hambatan 
Kegiatan ini memerlukan dana yang besar, namun sayang dikarenakan ada 
pemotongan anggaran yang semula kegiatan Bhakesra Rp.1 1 .ooo.ooo.ooo,
(sebelas milyar rupiah) sekarang menjadi Rp.g .ooo.ooo.ooo,- (Sembilan 
milyar rupiah), jadi sangat berpengaruh terhadap semua kegiatan termasuk 
jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan Bhakesra ini . 

I. Koordinasi Urusan Pengembangan Keuangan M ikro Dan Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 
Kegiatan koordinasi kebijakan pengembangan L KM (Lembaga Keuangan 
Masyarakat) adalah sebagai langkah kelanjutan kebijakan penanggulangan 
kemiskinan dan pelaksanaan Peraturan Presiden R l  No. 1 5  Tahun 2010 
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, lnstruksi Presiden No. 1 
tentang Percepatan Pembangunan Nasional serta lnstruksi Presiden No. 3 
tahun 201 0 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. 

Hasii/Capaian 
Dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut diatas, 
Keasdepan Urusan Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna telah melaksanakan Koordinasi Kebijakan Lembaga 
Keuangan Mikro di Jakarta yang pada akhirnya menghasilkan Surat Edaran 
Menko Kesra tentang Pemilihan Badan Hukum bagi kelompok masyarakat 
PNPM Mandiri yang bergerak dalam kegiatan simpan-pinjam atau dana 
bergulir . Surat Edaran tersebut dimaksud untuk memberikan arahan pilihan 
bagi pelaku dana bergulir agar melegalisasi kegiatan lembaga masyarakat 
yang mereka naungi. 



Kendala/Hambatan 
Tidak ada kenda la/hambatan da lam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

9· Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 
Dalam rangka mengimplementasi jaminan sosia l bagi sel uruh rakyat 
I ndonesia telah d itetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang S istem Jaminan Sosia l  Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 201 1 tentang Bad an Penye lenggara Jaminan Sosia l  (BP JS). 

· 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 201 1  d itetapkan dua BP JS, yaitu: 
1 .  BP  JS  Kesehatan merupakan transformasi  dari PT. Askes (Persero) 

dan menye lenggarakan program Jaminan Kesehatan; 
2. BP JS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT. Jamsostek 

( Persero) dan menyelenggarakan program Jaminan Kece lakaan 
Kerja, Jaminan Hari Tua,  Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. 
Menteri Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengawal i  
proses implementasi BPJS  dengan membentuk Tim Penyiapan 
Pe laksanaan BP JS. Tim in i  bertugas untuk menyiapkan regu las i  yang 
d ibutuhkan BP JS Kesehatan  dan BP JS Ketenagakerjaan mela lu i  
Keputusan Menteri Koordinator B idang Kesejahteraan Rakyat R l  
Nomor  17  Tahun 2012  tentang Tim Penyiapan Pe laksanaan Badan 
Penye lenggaran Jaminan Sosia l  (tangga l 23 Februri 201 2) 
sebagaimana te lah d iubah dengan Keputusan Menteri Koord inator 
B idang Kesejahteraan Rakyat Rl N omor 22 Tahun 201 2 .  
Untuk mewujudkan penye lenggaraan sistem jaminan sos ia l  sesuai 
amanat U ndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang
Undang N omor 24 Tahun 201 1 ,  perl u  d i lakukan langkah- langkah 
koordinas i  dan s ikron isasi  dan pada tahun 2013 telah  d i laksanakan 
kegiatan koordinas i  pengembangan regu las i  s istem jaminan sosia l  
nasional dengan pertimbangan antara la in sebagai berikut: 
a .  Da lam mengimplementas ikan  s istem jaminan sosia l  nas iona l  

d ibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan .  O leh 
karena itu, kegiatan koordinas i  penyusunan peraturan 
perundang-undangan s istem jaminan sosial nas ional  telah  
d i l aksanakan .  

b .  Da lam pe laksanaan jaminan sos ia l  sebagaimana d iamanatkan 
da lam Undang-Undang N omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosia l  N as iona l  tentu d ibutuhkan kebijakan-kebijakan 
terkait pe laksanaan s istem jaminan sosia l  nas ional dan te l ah  
d i l aksanakan  me la lu i  serangka ian koordinas i  penyusunan 
kebijakan jaminan sosia l .  
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c. Mensos ia l isas ikan program jaminan sos ia l  sebagai amanat 
U ndang-Undang N omor 40 Tahun  2004 tentang S istem 
Jaminan Sosia l Nas iona l  (SJSN )  dan Undang-U ndang N omor 24 
Tahun  2011 tentang Badan Penye lenggara Jaminan Sos ia l  
( BP  JS) da lam rangka menyamakan  perseps i  tentang 
penyelenggaraan program Jam inan Kesehatan dalam kerangka 
S istem Jaminan Sos ia l  Nas iona l  d isamp ing me lakukan 
s inkron isas i  dan koordinas i  penye lenggaraan program jaminan 
kesehatan d i  pusat dan daerah serta memastikan komitmen 
para pemangku kepentingan tentang kesiapan implementasi 
program Jaminan Kesehatan Nas iona l  yang d imu la i  tanggal 1 
Januari 2014, d i l akukan  serangkaian kegiatan sos ia l i sas i  dan 
pemantauan program jaminan sos ia l. 

Hasii/Capaian 
1 .  Rakor Tingkat Eselon I tindak Lanjut Ratas di lstana Bogor tentang 

Pelaksanaan BP JS Kesehatan dan BP JS Ketenagakerjaan ( 10 Januari 
2014 ), dengan kesimpulan dan rekomendasinya adalah: 

a. Saat ini sudah 268 RSU D  yang menjad i  BLUD; 
b. 168 Puskesmas sudah menjadi BLU D dan 1 01 Puskesmas 

da lam pers iapan menjadi  B LU D; 
c. Beberapa daerah sudah membentuk U PTD yang membawah i  

beberapa puskesmas (antara la in  Jawa Barat); 
d. Kondis i puskesmas di Jakarta sudah s iap bertransformas i  

menjadi  Rumah Sakit, seh ingga pelayanan d i  PPK I I  sudah 
dapat d ilakukan d i  PPK I ;  

e. Akan d itetapkan surat edaran  untuk DK I  Jakarta yang 
mengatur  USG, Radiologi, apakah akan menjadi  beban B PJS 
Kesehatan atau Pemda; 

f. Untuk insentif dokter/tenaga kesehatan masih perl u  
d i l akukan kaj ian leb ih lanjut dan  t idak d i lakukan secara 
tergesa-gesa dan da lam waktu 6 bu lan akan d i lakukan 
eva luasi ;  

g. Perlu d i lakukan sosia l isas i  guna meningkatkan pemahaman 
terkait I NA CBG's; 

h. lnfrastruktur  regu las i  terkait pencairan anggaran  tahun 2014 
sudah siap; 

i. Pekerja non-PNS yang d ipekerjakan di Kantor Pemerintah, 
jaminan kesehatannya dianggarkan da lam D I PA masing
masing K/L; 
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j. Rakor tingkat Menteri d ijadwalkan tanggal 17 Januari 2014 
pukul  09.00 WI B. 

2. Rakor tentang Dampak Positif Ekonomi dari Penyelenggaraan SJSN ( 13 
Januari 2014), kesimpulan hasil rapat: 

a. Penyelenggaraan sistem jaminan sosia l  nasional d i  t iap 
negara membawa dampak positif bagi perekonomian suatu 
negara. Hal in i  tergambar dari meningkatnya produktivitas 
masyarakat d i  Eropa Barat da lam kegiatan perekonomian 
secara umum dan khusus, ha l  in i  d imungkinkan karena 
terl indunginya masyarakat dari risiko-ris iko kesehatan dan 
ekonomi yang b isa datang secara tiba-t iba. Jaminan sosial 
yang pruden menjadi bagian penting dalam menjaga 
ketahanan ekonomi suatu negara; 

b. Kemampuan negara da lam mengelo la fiskal dan mengelo la  
dana jaminan sos ia l  secara akuntabel dan profesional bisa 
menjad i  n i l a i  tambah ketahanan suatu negara da lam 
menghadapi berbagai macam ris iko, ba ik kris is kesehatan, 
bencana dan resesi ekonomi yang membutuhkan dana besar 
d ida lam pemul ihannya. Dana jaminan sosia l  yang d ikelo la  
dengan  ba ik, b i sa  menjad i  cadangan fiskal yang bisa 
d igunakan sewaktu-waktu bi la d ibutuhkan; 

c. S istem jaminan sosia l  nas ional ada lah sebuah sistem yang 
d i landas i  o leh semangat kebersamaan dan gotong royong. 
Modal sosia l  in i  menjad i  dasar identitas kebangsaan yang 
kuat guna men ingkatkan persatuan dan kesatuan suatu 
bangsa. 

3 · Rakor dalam rangka Pembahasan Rencana Sosialisasi JKN-BP JS 
Terintegrasi (23 Januari 2014), kesimpulan dan rekomendasinya 
adalah:  

a. Kegiatan sosia l isas i  jaminan kesehatan nas iona l  harus 
d i laksanakan secara mas if yang menjangkau sel uruh l apisan 
masyarakat. Perlu s inkron isasi perencanaan dan rencana 
aks i  yang terintegras i  an  tara stakeholder terka it; 

b. Pada tahun 2014, i su  utama yang akan d iangkat ada lah tata 
cara pendaftaran untuk menjadi peserta B P  JS Kesehatan 
dan perl uasan kepesertaan; 

c. Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan 
l nformatika, serta BPJS Kesehatan akan menyusun rencana 
aksi nas ional bersama terkait jadwal sos ia l isas i  BP  JS 
Kesehatan. 
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4. Rakor dalam rangka Pembahasan Jaminan Pemel iharaan Kesehatan 
Menteri dan Pejabat Tertentu Dalam lmplementasi JKN (12 Februari 
2014 ), dengan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Rancangan Perpres mengenai Pencabutan Peraturan 
Presiden Nomor 1 0 5  Tahun 201 3 tentang Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu dan 
Peraturan Presiden Nomor 1 06  Tahun 2013 tentang Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota 
DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK dan Hakim Agung MA sudah 
diajukan ke Presiden; 

b. Pengganti Perpres 1 05 dan Perpres 1 06  dibuat dalam satu 
Perpres yang isinya mencakup Jamkesmen dan Jamkestama 
tanpa ada kata pelayanan kesehatan paripurna dan 
pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri; 

c. Kata "paripurna" diganti dengan " berdasarkan indikasi 
medis" dan "luar negeri" diganti dengan "berdasarkan 
rujukan/rekomendasi tim medis/RS lain"; 

d. Substansi Perpres 1 05  dan Perpres 1 06  tetap bisa digunakan 
untuk membuat Perpres pengganti (baru), dengan harapan 
Jamkesmen dan Jamkestama tetap dapat digunakan lagi 
dengan Perpres baru; 

e. Ada dua pendekatan yang harus dilakukan terkait dengan 
permasalahan Perpres 1 05 dan Perpres 1 06 :  

( 1 )  Pendekatan jangka pendek: 
Menghidupkan kembali Perpres Jamkesmen/ Jamkestama, 
dengan pertimbangan antara lain pihak ketiga (pemenang 
lelang sudah ditujuk = Jasindo ), anggaran untuk pelayanan 
kesehatan sudah ada; 
Yang diperlukan adalah kemauan politik; 
Jangan dibedakan lagi antara Jamkesmen dan Jamkestama, 
cukup Jamkes. 

( 2) Pendekatan jangka panjang: 
Kombinasi iuran yaitu para pejabat ikut asuransi swasta lain 
untuk mendapatkan pelayanan premium (tidak ada pola 
rujukan, dapat fasilitas WI P, mendapatkan pelayanan di atas 
standar); 

5· Rakor dalam rangka Pembahasan Kesiapan lndustri Farmasi Dalam 
Penyediaan Obat Untuk Program JKN (19 Februari 2014). 
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10. Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat Dan Lanjut 
Usia 
Pada dasarnya, pemerintah memandang upaya untuk meningkatkan 
keberdayaan penyandang cacat dan lanjut usia harus dilihat dari tiga sisi, 
yaitu: (1 ) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
penyandang cacat dan lanjut usia dapat berkembang; (2) memperkuat 
potensi atau daya yang dimiliki penyandang cacat dan lanjut usia serta; 
(3) melindungi penyandang cacat dan lanjut usia agar terhindar dari 
persaingan yang tidak seimbang, perlakuan diskriminasi dan tindakan 
eksploitatif. 

Capaian/Hasil 
1 )  Komunitas Netra sepanjang memenuhi data kriteria program P4S 

(data PPLS 201 1 )  sudah pasti akan tercover oleh program P4S 
terse but; 

2) Mengingat 200 anggota komunitas dimaksud tidak termasuk data 
penerima program P4S maka diperlukan verifikasi lapangan. 

3) Penambahan dan pengurangan daftar penerima manfaat program 
P4S idealnya dilakukan dengan melakukan pendataan ulang dan 
prosedur proxy means testing untuk mengetahui urutannya. Namun 
pengusulan daftar rumah tangga baru dikhawatirkan menjadi tidak 
terkendali karena karakteristik rumah tangga yang hampir sam a; 

4) Khususnya mengenai komunitas netra yang nota bene tidak 
termasuk dalam data PPLS-201 1  namun bila kondisinya benar-benar 
miskin dapat dibantu melalui program penanggulangan kemiskinan 
perkotaan sepanjang ada Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan 
setempat. 

5) Dari Pemprov DK I  dan Pemkot Jakarta Timur menyatakan 
pemberian program diluar P4S seperti KUBE dan UEP  yang 
notabene program pusat juga dimungkinkan sepanjang ada 
instruksi dari Pemerintah Pusat (Kemsos). Disampiang itu harus 
dipastikan anggota komunitas netra tersebut memiliki KTP DKI .  

1 1 .  Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa dalam 10  
tahun mendatang, sangat penting bagi Bangsa Indonesia untuk 
melakukan penataan dalam bidang perumahan dan kawasan 
permukinan. 

43 



Masalah/Hambatan 
1 .  Penyed iaan rumah yang masih terbatas; 
2 .  Mas ih terdapat rumah tangga yang menempati rumah t idak layak 

hun i; 
3· Jaminan kepastian bermukim (secure tenure) be lum optima l ;  
4 .  Semakin meluas permukiman kumuh.  

Adapun sasaran  strategis, ind ikator kinerja dan target kinerja untuk 
tahun 2014 ada lah sebagai berikut: 

SASARAN STRATEGIS I N D I KATOR KINERJA TARGET 

Mengoptima lkan 
penyiapan s inkronisasi  
dan koordinasi  
perencanaan,  
penyusunan, dan Jumlah rekomendasi  
pelaksanaan kebijakan, kebijakan d i  bidang 

2 
pemantauan,  ana l is is, perumahan dan 

dokumen 
eva luasi ,  dan pelaporan  permukiman 
tentang masalah atau 
kegiatan d i  bidang 
perumahan dan 
permukiman 

Capaian/Hasil 
Pembahasan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Berdasarkan 
koordinas i  antar Kementerian terkait yang d i laksanakan mela lu i  rapat 
koordinas i  tingkat eselon I, rapat koordinas i  tingkat Menteri, serta rapat 
koordinas i  d i  t ingkat Wakil Presiden, telah d icapai kesepakatan sementara d i  
l i ngkungan Pemerintah untuk beberapa i su  pokok, antara la in :  
1 .  Bentuk Kelembagaan Badan Pengelo la Tapera ada lah badan hukum 

pub l ik  (non profit/n irlaba) 
2 .  Skema mekanisme pengelo laan dana Tapera d irumuskan dengan 

mempertimbangkan skema kelembagaan Badan Pengelo la Tapera .  
3· Besaran iuran peserta tidak d itentukan da lam RUU Tapera, akan 

d itentukan kemudian dalam Peraturan Pemerintah .  
4.  Modal awal badan pengelo la Tapera setinggi- tingginya sebesar Rp 1 

tri l iyun. 
5· Kepesertaan Tapera bers ifat waj ib bagi se luruh masyarakat yang 

memenuhi  persyaratan yang d itentukan.  
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6.  Manfaat bagi peserta Tapera bersifat pasti ( untuk mendapatkan akses 
kepemilikan rumah) berdasarkan persyaratan tertentu. 

7. Lembaga penyedia perumahan akan diatur tersendiri dalam Peraturan 
Pemerintah (dalam RUU dapat dimuat pada ayat tertentu). 

8 .  Kemenakertrans bersama Kemenpera dan Kemenkeu akan melakukan 
pertemuan dengan LKS Tripnas (lembaga tripartit nasional) untuk 
membahas kesepakatan kontribusi pemberi kerja pada pelaksanaan 
Tapera. 

12.  Program Penyediaan Rumah Khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (Direktif Presiden) di Provinsi NTT 
Dari hasil koordinasi terakhir yang dilakukan bersama 
Kementerian/Lembaga terkait tentang Program Penyediaan Rumah 
Khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR (Direktif 
Presiden) di Provinsi NTI, diperoleh isu pokok yang perlu mendapatkan 
perhatian untuk penyelesaiannya, yakni: 
1 .  Program pembangunan rumah baru untuk warga di NTI mengalami 

kendala sehingga kegiatan ini belum dapat diselesaikan. 
2 .  Pengalokasian rumah bagi warga baru asal Timor Timur (WBATI), 

akan diprioritaskan pada warga yang masih bertempat tinggal di 
kamp (di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu). 

3 · Berdasarkan hasil pendataan BPS pada bulan April 2013 Masih 
terdapat 8.820 keluarga WBATI yang belum memiliki rumah di 8 
Kabupaten/kota. 

4· Belum tersedianya lahan sebagai calon lokasi pembangunan rumah 
khusus (khususnya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi 
penyediaan lahan yang clear and clean) 

Kesimpulan: 
1 .  Telah dialokasikan anggaran tahun 2013 namun belum dapat 

di laksanakan yang disebabkan terutama karena persetujuan 
penggunaan anggaran baru diperoleh pada awal November 2013 

2.  Sebaiknya pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah daerah 
yaitu Pemerintah Provinsi NTI. 

3· Per lu ada kepastian anggaran dari Pemerintah terkait pengadaan 
tanah tersebut, jika memungkinkan pengalokasian anggaran 
melalui dana kotingensi atau pada mata anggaran 99 · 
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13. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat {P4B) 
Berdasarkan koord inas i  antar Kementerian/Lembaga terka it (yang juga 
mel ibatkan U P4B) yang d i l aksanakan me la lu i  rapat koord inas i  d iperoleh 
beberapa catatan has i l  pembahasan sebagai berikut: 
1 . PerPres 65 Tahun  2011 tentang P4B dan PerPres 66/201 1 tentang 

un it P4B te lah d it indaklanjuti o leh Kemenko Kesra dengan 
pembentukan DESK P4B Bidang Koord inas i  Kesra se lanjutnya 
disebut DES K  PAPUA. 

2. Perlu segera d ikoord inas ikan tentang berbagai usu lan program 
pembangunan dari Pemkab dan Pemkot d i  Provins i  Papua dan 
Papua Barat termasuk usu lan pembangunan 
perumahan/permukiman. 

3 · Kebijakan P4B be lum d idukung o leh a lokasi anggaran dari 
kementerian teknis untuk program pembangunan d i  Provins i  
Papua dan Papua Barat. 

4· Permenko Nomor 1 7  Tahun  2013 tentang Desk P4B Bidang 
Koord inas i  Kesra agar d irevisi , mempertimbangkan adanya 
beberapa hal yang be lum masuk seperti perumahan dan 
permukiman. 

5· Perlu segera d i lakukan  koordinas i  ba ik l ingkup interna l  Kemenko 
Kesra maupun l intas sektor terkait sesuai  amanat PerPres 65/201 1 .  

14. Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun 
Dalam rangka pelaksanaan koord inas i  percepatan pembangunan rumah 
susun, telah d iterbitkan Keputusan Presiden Republ ik I ndones ia N omor 
31 Tahun 2013 tentang Tim Koordinas i  Percepatan Pembangunan Rumah 
Susun. 
Maksud/tujuan dari adanya tim koord inas i  in i  antara la in ada lah :  
1 )  Merumuskan strategi dan kebijakan umum dalam rangka 

percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun 
khusus; 

2) Mengordinasikan percepatan pelaksanaan, pembangunan 
pengendal ian termasuk pemantauan dan eva luas i  atas 
pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus untuk 
mengurangi angka ketidaktersediaan (baklog) perumahan; dan 

3) Menetapkan l angkah-langkah fas i l itas i periz inan, perpajakan, 
penyediaan tanah, dan pendanaan yang terkait dengan  
percepatan pembangunan rumah susun umum dan  rumah susun 
khusus sesua i  peraturan perundang- undangan. 



Pilar I l l  
Penanggulangan, Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesejahteraan 

Rakyat 

1 .  Koordinasi Kebijakan Tanggap Darurat Bencana 
a. Tanggap Darurat Bencana Banjir di Cirebon, lndramayu 14 sampai 

dengan 16 Januari 2014 
Sebagai tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang 
Kesra da lam pencapaian sasaran strategis bidang kesra sesuai dengan 
3 (tiga) pi lar yaitu Penanggu langan Kemiskinan dan Pengurangan 
Pengangguran, Pengembangan dan l nvestasi Sumberdaya Manusia, 
serta Tanggap Cepat Masalah Kesejahteraan Rakyat. Khususnya 
penanganan Tanggap Darurat Bencana banjir yang terjadi  di Cirebon 
Jawa Barat pada bulan Januari 2014, Kedeputian bidang Koordinas i  
Kesehatan, Kependudukan dan KB melakukan koord inasi l intas sektor 
dengan instansi terkait. Me lakukan identifikasi, inventarisasi data, 
ana l is is terutama bidang kesehatan dan l ingkungan.  

Hasii/Capaian 
1) Dipero lehnya informasi tentang kesiapan proses penanggulangan dan 

masa lah yang d ihadapi  daerah bencana, khususnya b idang kesehatan 
l ingkungan dan gizi . 

2) Diperlukan rapat koordinas i  teknis guna antar l intas sektor sehingga 
penanganan korban bencana dapat d i lakukan dengan menye luruh, 
saat terjad i  dan sete lah bencana.  

Kendala/Hambatan 
Sistem penganggaran penanganan bencana terutama o leh Satuan 
Perangkat Daerah agar dapat d irencanakan dengan baik .  Sehingga dapat 
cepat digunakan dan sesuai  dengan aturan yang berlaku j ika terjadi  bencana 
a lam.  

b. Tanggap Darurat Bencana Banjir d i  Jepara, Pati dan Kudus Jawa Tengah 
pada tanggal 28 sampai dengan 30 Januari 2014 
Sebaga i  tugas pokok dan fungsi Kementerian Koord inator Bidang Kesra 
da lam pencapaian sasaran strategis b idang kesra sesuai  dengan 3 (tiga) 
p i lar  yaitu Penanggu langan Kemiskinan dan Pengurangan 
Pengangguran, Pengembangan dan l nvestasi Sumberdaya Manusia dan 
Tanggap Cepat Masa lah Kesejahteraan Rakyat. Khususnya penanganan 
Tanggap Darurat Bencana banj i r  yang terjad i  d i  Jepara, Pati dan Kudus 
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Jawa Tengah pada bu lan Januari 20 14, Kedeputian b idang Koord inas i  
Kesehatan, Kependudukan dan KB melakukan koord inas i  l i ntas sektor 
dengan instansi terkait. Melakukan identifikas i, inventarisas i  data, 
anal is is terutama bidang kesehatan dan l ingkungan .  

Hasii/Capaian 
1 )  Dipero lehnya informasi  tentang kesiapan proses penanggu langan  dan 

masa lah yang d ihadapi  daerah bencana, khususnya b idang kesehatan 
l ingkungan dan gizi .  

2) Diperl ukan rapat koordinas i  teknis guna antar l intas sektor sehingga 
penanganan korban bencana dapat d i l akukan dengan menye luruh,  
saat terjad i  dan sete lah bencana .  

c .  Tanggap Darurat Bencana Gunung Sinabung pada tanggal 1 6  sampai 
dengan 18 Februari 2014 

Hasi i/Capaian 
1) Pengungsi dampak letusan Gunung S inabung berasa l  dari 4 

kecamatan, 32 Desa dan 2 Dusun, yaitu Kecamatan Payung (8 Desa), 
Kecamatan Simpang Empat (7 Desa), Kecamatan Namantran ( 13 
Desa), dan Kecamatan Tiganderket (6 Desa) .  Pengungsi in i  d itampung 
da lam 45 titik pengungsian.  

2) Fasi l itas Kesehatan Lingkungan berupa fas i l itas a ir  bersih, MeK, dan 
tempat pembuangan sampah te lah  d ibangun o leh berbagai p ihak 
terkait baik tingkat pusat, daerah  maupun swadaya masyarakat. 

3) Bantuan Pemerintah Pusat da lam penyediaan Fas i l itas Kesehatan 
Lingkungan mela lu i  Dirjen eipta Karya, Kementerian PU berupa H idran 
Umum (1 23 Un it), We Knock Down (76 Un it / 1 55  Pintu). 

4) Jumlah fas i l itas kesehatan l ingkungan yang te lah terpasang dan 
d imanfaatkan oleh pengungsi ada lah H idran Umum (1 1 8  Un it), We 
Knock Down (70 Unit / 143 Pintu), Jerigen (520 buah) .  

5) Da lam membantu pemenuhan sarana kesehatan l ingkungan, langkah 
langkah darurat yang telah d i lakukan ada lah mengoperasikan 17  (tujuh 
be las)  un it Mobi l  Tangki Air, 1 (un it) Dump Truck, dan 1 (un it) Toi let 
Mobi le untuk melayan i  kebutuan a ir bersih dan MeK d i  25 Lokasi 
pengungsi . 

6)  Dari Tota l 32 Desa dan 2 Dusun yang mengungsi, pada saat in i  te lah 
d i lakukan pemulangan ke desa masing-masing (Desa berlokasi d i luar 
kawasan 5km dari puncak) sebanyak 1 1  Desa, yaitu Desa eimpang, 
Ujung Payung, Rimo Kayu, Batu Karang, Tiga Pancur, Naman, 
Kutambel in, Gung Pinto, Sukandebi, Tj . Merawa, Tiganderket. 



Masalah/Hambatan 
1. Pengungsi dari daerah asal dengan radius dari puncak Gunung 

kurang dari 5 km (sebanyak sekitar 300 KK), menurut rencana akan 
direlokasi keluar kawasan. Pada saat ini belum diperoleh lokasi 
yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi. Demikian pula 
dengan fasilitas kesehatan lingkungan, untuk lokasi penampungan 
baru tersebut harus telah direncanakan dengan baik. 

2 .  Pemulangan pungungsi ke desa asal telah dilakukan, kondisi 
fasilitas kesehatan lingkungan di desa asal pengungsi tersebut 
perlu mendapat perhatian, kebutuhan akan air bersih menjadi hal 
yang penting. 

3 · Komponen penganggaran pada untuk perencanaan dan 
pembangunan dalam rangkat rehab dan rekon di Kementerian 
terkait saat ini dalam proses pembukaan bintang (blokir 
anggaran). 

4· Proses Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pol lution 
Dalam rangka mengefektifkan Hanoi Plan of Action, dilakukan 
pembahasan terhadap proses Ratifikasi ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution. 

Capaian/Hasil 
1. Dalam setiap pertemuan AATHP  Indonesia hadir sebagai pengamat 

(observer). 
2 .  Pemerintah melakukan sosialisasi AATHP  secara berkelanjutan kepada 

K/L terkait, Pemerintah Daerah di daerah rawan kebakaran hutan 
dan/atau lahan, kalangan dunia usaha, masyarakat dan LSM. 

3· Dalam rangka tindakan pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, 
telah dilakukan kegiatan koordinasi baik antar-kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah maupun dengan masyarakat seperti:  Pemetaan 
daerah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan; Penguatan data dan 
informasi terkait dengan hot-spot, persebaran asap, pemetaan daerah 
terbakar, fire danger rating system (sumber data diperoleh dari 
Kementerian Kehutanan, LAPAN, dan BMKG) dan Penguatan dan 
peningkatan kapasitas masyarakat peduli a pi ( dilakukan melalui 
sosialisasi, kegiatan pencegahan dini maupun pelatihan). 
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4· Penanggu langan bencana asap yang d ikoord inasikan o leh Kemenko 
Kesra dan d ip impin o leh Badan Nas iona l  Penanggu langan Bencana 
(BN PB) mela lu i  operas i  modifikas i  cuaca yang d i l aksanakan o leh BPPT. 

Hambatan/Kendala 
1 .  Dapat menunda proses ratifikasi ASEAN Agreement o n  Transboundary 

Haze Pol l ution terkait proses pemi l ihan umum.  
2 .  I ndonesia kerap ka l i  d ianggap kurang memi l iki kepedu l ian  terhadap 

penye lesa ian kebakaran  hutan dan/atau lahan serta masa lah asap 
l intas batas karena be lum meratifikas i  Persetujuan AATH P. 

3· Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Ekspedisi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (N KRI) 2014: Koridor Maluku dan Maluku Utara 
Maksud pelaksanaan ekspedis i  in i  ada lah untuk pengena lan wi layah, 
pendataan potensi  sumber daya a lam, pene l itian i lmiah,  pen ingkatan 
akses perhubungan dan komunikas i, peningkatan kesejahteraan rakyat 
dan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan nas iona l  d i  
daerah terpenci l  dan teriso l ir  d i  wi layah Provinsi Ma luku dan Ma luku 
Utara .  

Capaian/Hasil 
a .  Kegiatan ekspedis i  N KR I  koridor Ma luku dan Ma luku Utara 2014 berja lan 

dengan lancar, ha l  in i  dapat d i l ihat dengan banyaknya temuan has i l  
penel it ian dari bid kehutanan, flora fauna, sosbud,  geologi dan potens i  
bencana,  serta komunikas i  sosia l  yang perl u  ditindaklanjuti .  Kegiatan in i  
juga berfungsi sebagai bentuk menjaga kelestarian a lam dengan turun 
langsung mencari data semua potensi yang ada d i  wi layah Ma luku dan 
Ma luku Utara serta memberikan kete ladanan kepada masyarakat untuk 
menjaga ke lestarian l ingkungan mela lu i  program green, clean dan 
healthy. 

b. Kegiatan ekspedis i in i  dapat membangkitkan kesadaran teritoria l  untuk 
mengelo la  keunggulan teritoria l  dengan baik, memberikan kete ladanan 
kepada masyarakat untuk menjaga ke lestarian hutan dan membantu 
mengatasi kesu l itan rakyat da lam pembangunan sarana dan prasarana 
umum. 

Hambatan/Kendala 
Persoa lan yang d ihadapai ada lah K/L tidak dapat mensinergikan kegiatan 
yang ada untuk mendukung kegiatan ekspedisi N KR I  koridor Ma luku dan 
Ma luku Utara 2014 karena kegiatan yang ada te lah diprogramkan sejak awa l 
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Ju l i  2013, sehingga su l it untuk di lakukan revisi kegiatan ke lokasi kegiatan 
ekspedisi. Sebagai so lus i  akan d i lakukan rapat koordinasi lanjutan untuk 
mensinergikan kegiatan K/L untuk mendukung ekspedis i N KRI koridor 
Ma luku dan Ma luku Utara 2014 . 

4· Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 
Untuk mengatasi masa lah kebakaran hutan dan lahan yang sela lu  beru lang 
setiap tahun dan menimbu lkan berbagai dampak yang merugikan terhadap 
ekosistem maupun masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangan 
bencana harus d i lakukan. Dalam rangka itu, Kemenko Kesra akan melakukan 
koordinas i  antar K/L terkait. 

Capaian/Hasil 
1. Rapat tanggal 17 Februari 2014 : 

a. Kondis i  cuaca d i  bu lan April dan Mei 2014 akan sangat kering, 
untuk itu d iperlukan t indakan pencegahan berupa Patrol i  
bersama (TN I/Polri dan Polhut) pada daerah rawan kebakaran 
hutan. 

b. B N PB se laku Komando di Tingkat Nasional akan mendukung 
me la lu i  dana s iap pakai untuk operas i  pemadaman darat 
maupun udara (mela lu i  hujan buatan dan water bombing), 
melakukan Pendampingan Posko Kedaruratan Bencana Asap d i  
Provins i  Prioritas, memberikan dukungan yang d iperlukan 
terhadap daerah, mengkoordinasikan pengerahan potensi 
nasional bi la d iperlukan. 

c. Adanya pen ingkatan hotspot perl u  d i lakukan operasi 
pemadaman. Diketahu i  bahwa masyarakat melakukan 
pembakaran hutan, untuk itu d ibutuhkan  upaya Pemadaman 
t it ik api, Penegakan Hukum, pencegahan secara kontinyu dan 
upaya preventif serta sosia l isas i  perlu segera d i lakukan secara 
s inergi, terintegrasi , dan berkesinambungan. 

d. B N PB akan melaksanakan  Strategi Penanganan Bencana Asap, 
akibat kebakaran  hutan dan lahan,  sebagai berikut: 
1 ) Penegakan hukum oleh Polri, Kejaksaan dan PPNS. 
2) Pemadaman kebakaran hutan dan lahan (asumsi April -

Agustus 1 50 hari). 
e. Menurut Kemlu  Ada 3 isu yang menjadi perhatian pada t ingkat 

regiona l  ASEAN da lam menangan i  asap, yaitu:  
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1 )  Ratifikasi AATHP  harus segera direalisasikan oleh 
Indonesia, sehingga tidak menjadi observer, tapi menjadi 
decision dalam pertemuan tingkat ASEAN. 

2)  Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan yang 
telah dilakukan oleh Kementerian/ lembaga. 

3) Upaya penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran 
hutan dan lahan. 

2. Rapat tingkat Menteri tanggal 27 Februari 2014 : 
a.  Prakiraan cuaca: Diperkirakan 70 % wilayah Indonesia akan 

memasuki musim kemarau pada bulan April dan Mei. 
Untuk daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di 
Sumatera dan Kalimantan musim kemarau terjadi pada 
April, Mei dan Juni 2014 .  

b .  Sebagian besar Karhutla yang terjadi karena dibakar dan 
bukan karena alam. Dengan demikian Penegakan Hukum 
menjadi solusi utama. Aparat penegak hukum adalah dari 
Polri, Kejaksaan, PPNS Kemenhut, PPNS Kemtan, PPNS 
KLH dan PPNS Pemda. 

c .  Pemda sebagai penanggung jawab atau responder 
terdepan dalam penanggulangan Karhutla yang didukung 
oleh Pemerintah Pusat. Di tingkat pusat pemegang 
komando operasional adalah BNPB  yang didukung oleh 
K/L terkait . Kemenkokesra sebagai Koordinator. 

d. Pemerintah Pusat menyiagakan: TMC, Water Boombing 
dari Udara, Manggala Agni dan TN I-Polri. 

e .  Upaya pemadaman dilakukan oleh Satgas 
penanggulangan bencana asap yang terdiri dari: Satgas 
darat, Satgas Udara, Satgas Penegakan Hukum dan 
Komandan Korem sebagai Incident Commander. 

f .  Upaya pencagahan dilakukan dengan mengintensifkan 
sosialisasi dan meningkatkan patroli bersama. 

g.  Kementerian Pertanian akan segera membentuk brigade 
pemadaman kebakaran lahan pada bulan maret 2014 dan 
mengembangkan sistem deteksi dini. 

h. BNPB menyiapkan anggaran dana siap pakai dengan 
jumlah Rp 100  M dan bila dibutuhkan dapat ditambah 
sampai Rp 500 M.  
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Hambatan/Kendala 
Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan, sulitnya 
mendapatkan air di sekitar lokasi kebakaran, mengingat terjadi pada awal 
tahun anggaran, maka terkendala dalam pendanaan dan areal yang terbakar 
sebagian besar berupa lahan gambut, sehingga jika tidak tuntas dalam 
pemadaman akan menimbulkan kabut asap. 

5· Penyusunan Standard Operation Procedure (SOP) Pencegahan 
Kebakaran Hutan dan Lahan 
Pencegahan kebakaran merupakan kegiatan yang terpenting dalam 
pengendalian kebakaran dan merupakan pekerjaan yang harus 
dilakukan secara terus menerus. 

Hasii/Capaian 
Telah disusun Draft Standard Operation Procedure (SOP) Pencegahan 
Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Hambatan/Kendala 
1. Masing-masing Kementerian Lembaga telah memiliki SOP sendiri, 

untuk itu perlu adanya sinergitas dari masing-masing SOP yang 
dibuat K/L. 

2 .  Waktu yang sangat singkat untuk menyusunan SOP karena pada 
awal Mei harus sudah selesai. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Laporan Triwulan I pada Kementerian Koord inator B idang Kesejahteraan 
Rakyat Tahun  2014 in i  merupakan laporan kerja atau kegiatan yang 
merupakan penjabaran dari 7 (tujuh)  bidang koord inas i  pembangunan 
kesejahteraan rakyat, yaitu : 

1 )  B idang koord inas i  l ingkungan  h idup dan  kerawanan sos ia l  
2)  Bidang koord inas i  perl indungan sos ia l  dan perumahan rakyat 

3) Bidang koordinas i  kesehatan, kependudukan dan ke luarga berencana 
4) Bidang koordinas i  pend id ikan dan agama 
5) Bidang koordinas i  kebudayaan, pariwisata, pemuda dan o lah  raga 
6) Bidang koord inas i  pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak 
7) B idang koordinas i  penanggu langan kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat 

Laporan ini d imaksudkan untuk mengetahu i  sampai  sejauh  mana pe laksanan 
kegiatan kerja yang te lah d i l aksanakan o leh se luruh un it kerja yang berada 
d i l ingkungan Kementerian Koord inator B idang Kesejahteraan Rakyat se lama 
kurun waktu 3 (tiga) bu lan, yaitu dari bu lan Januari sampai dengan bu lan 
Maret 2014, dan apa saja kenda la yang d itemukan da lam pelaksanaan 
kegiatan. 

Demikian Laporan Triwulan Kementerian Koord inator B idang 
Kesejahteraan Rakyat in i  d ibuat dengan harapan dapat d ijad ikan sebagai 
bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan pe laksanaan program dan 
kegiatan kesejahteraan rakyat pada waktu mendatang sehingga dapat 
d i laksanakan secara leb ih efektif dan efis ien. 
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