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KATA PENGANTAR 

Puj i  syukur kam i  panjatkan ke had irat Tuhan Yang Maha Kuasa laporan kegiatan Tahunan 

Kementerian Koordinator B idang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai salah 

satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 te lah selesai 

d isusun. Penyusunan laporan ini d idasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 dan laporan 

dari setiap unit kerja yang ada d i  l ingkungan Kementerian Koord inator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

Laporan kegiatan ini d isusun untuk memberikan informasi kepada para p impinan sebaga i  

sa lah  satu bahan pengambi lan keputusan dan  penentuan kebijakan berikutnya . Tit ik berat 

laporan Tahunan in i  adalah hasi l  koordinasi  kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang 

tertuang 2 program yaitu koordinasi  pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat dan 

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis la innya . Seja lan dengan 

perubahan komenklatur Kemenko kesra menjadi  Kemenko PMK d isampaikan pula capaian 

Kemenko PMK selama Oktober - Desember 2014. 

Semoga Laporan Kegiatan Tahun 2014 ini bermanfaat bagi p ihak-pihak yang berkepentingan 

dalam rangka meningkatkan k inerja pemerintah pada umumnya dan d i  bidang-bidang yang 

d ikoord inasi oleh Kementerian Koord inator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  

pada khususnya. 

Kepada seluruh unit kerja di l ingkungan kantor Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun pihak-pihak la in yang te lah bekerja sama 

membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan laporan kegiatan Tahunan 

in i, kami  ucapkan terima kas ih .  

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

Sugihartatmo 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 

PMK) adalah Kementerian yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi, sinkron isasi, 

dan pengendal ian perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan 

manusia dan kebudayaan.  Mengingat banyaknya Kementerian dan Lembaga yang terka it 

dengan mengupaya ka n  peningkatan kesejahteraan rakyat tentunya membutuhkan 

koordinasi yang kuat, yang mampu mengoptimalkan  penggunaan setiap sumberdaya 

untuk mencapai hasi l  yang optimal,  dengan meminimal isasi berbagai tumpang tindih 

p rogram dan kegiatan, mensinergikan program l intas sektor. 

Pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Susi lo Bambang Yudhoyono kepada 

Presiden Joko Widodo membawa perubahan yang cukup sign ifikan pada struktur 

Kementerian/Lembaga Negara .  Beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami 

restrukturisasi dan perubahan nomenklatur, termasuk Kementerian Koord inator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat yang berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tantang Kementerian Koord inasi Bidang Pembangunan  

manusia dan  Kebudayaan.  Namun demikian, semangat dan  tujuan yang ingin dicapai 

tetap sama, yakni  mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Secara substansial, kesejahteraan memi l iki makna yang sangat luas, tidak hanya terka it 

dengan kemiskinan, pendid ikan,  bencana semata, namun terkait juga dengan persoa lan 

perl indungan perempuan, kesejahteraan anak, kesejahteraan manula, sampai pada 

pembinaan generasi muda, pembangunan keolahragaan, dan pengembangan 

kebudayaan.  Dalam konteks in ipun  kesejahteraan memang benar-benar ditangan i  secara 

komprehensif dan sinergis l intas Kementerian dan Lembaga . 

Pen ingkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah,  yang mel iputi 5 ( l ima) sasaran pokok, yaitu :  pengurangan kemiskinan 

dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kual itas 

manusia, perba ikan mutu l ingkungan h idup dan pengelolaan sumberdaya a lam serta 

peningkatan i nfrastruktur. 

Dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta menyinkronkan 

pelaksanaan keb ijakan d i  b idang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan 

maka per lu  d isusun pelaporan kegiatan yang menyajikan gambaran  tentang berbagai 

capaian kegiatan yang te lah d i laksanakan. Pelaporan kegiatan ini d i lakukan untuk 
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memberi ka n  informasi kepada p impinan sebagai salah satu dasar untuk pengambi lan 

keputusan da lam menentukan kebijakan. 

B. Dasar Hukum 

1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

2 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) ;  

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional ( RPJM N )  2010 - 2014; 

5. Peraturan Presiden R l  Nomor 24 Tahun 2010 tentang Keduduka n, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara �epub l ik  Indonesia 

sebagaimana te lah beberapa ka l i  d iubah  terakh i r  dengan Peraturan Presiden Nomor 

67 Tahun 2010; 

6.  Peraturan Menteri Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 

24/PER/M EN KO/KESRA/VI I/2010 tentang Organ isasi dan Tata Kerja Kementerian 

Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Pasa l 14 ayat 3 yang menyatakan dalam 

melaksanakan tugasnya Kemenko PMK menggunakan sumber daya ekz Kemenko 

Kesra . 

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koord inator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

C. Maksud dan Tujuan 

1.  Maksud 

Untuk mengetahu i  capaian rea l isasi a nggaran dan program kegiatan bidang kesra 

se lama kurun waktu setahun, ya itu dari bu lan Januari sampai dengan Desember 2014. 

2. Tujuan 

Memberikan gambaran berbagai program/kegiatan yang te lah d i la ksanakan d itahun 

2014 sehingga program/kegiatan yang telah d ija lankan dapat terpantau dan dapat 

d ijadikan sebaga i bahan acuan untuk perbaikan program kerja/kegiatan pada tahun

tahun berikutnya . 
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BAB II 

RENCANA KERJA TAHUN 2014 

A. Rencana kerja Tahunan (RKT) Kemenko PMK Tahun 2014 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun  2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 

( Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2010-2014. Oleh 

karena itu, RKT tahun 2014 memuat langkah-langkah pelaksanaan secara deta i l guna 

mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis yang te lah diteta pkan dida lam Renstra 

Kementerian Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

RKT tahun 2014 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan permasa lahan dan 

tantangan pada tahun 2013, yang diperkirakan akan terjadi pada ta hun 2014. 

Selanjutnya perumusan rencana a ksi in i lah digunakan sebaga i pelaksanaan pencapaian 

sasaran Prioritas Pembangunan Nasional  yang te lah d itetapkan didalam RPJMN tahun 

2010-2014 serta sasaran prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Ta hun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .  

RKT Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat d isusun sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas koord inasi, adapun tema pembangunan tahun 2014 sebagaimana 

yang d itetapkan oleh pemerintah adalah"Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk 

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan". Artinya, membangun sumberdaya 

manusia Indonesia; menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran; dan 

melaksanakan mitigasi bencana. Sedangkan prioritas pembangunan nasional, diarahkan pada: 

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola .  

2 .  Pendidikan. 

3 .  Kesehatan .  

4 .  Penanggulangan Kemiskinan.  

5 .  Ketahanan Pangan .  

6.  l nfrastruktur. 

7.  lk l im lnvestasi dan l kl im Usaha. 

8 .  Energi .  

9 .  Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana .  

10 .  Daerah  Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konfl ik .  

11 .  Kebudayaan, Kreativitas dan l novasi Teknologi . 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan 

Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang N asional 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". 

U ntuk mewujudka n  visi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Tahun 2010-2014, maka d itetapkan misi sebaga i beri kut : 

1. Meningkatkan mekan isme koordinasi kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. 

2. Men ingkatkan ·koordinasi pengenda l ian dan pengawasan dalam pelaksanaan 

kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. 

3 .  Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, ana l is is, dan eva luasi kebijakan 

bidang kesejahteraan rakyat. 

4. Men ingkatkan kual itas aparatur Kementerian Koord inator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai da lam koordinasi pembangunan kesejahteraan 

rakyat adalah "Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat mela lu i  Koordinasi Kebijakan, 

Sinkron isasi Pelaksanaan Kebijakan, serta Pengendal ian dan Pengawasan yang 

Efektif dan Efisien". 

2 .  Sasaran Strategis 

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat ada lah :  "Terimplementasikannya kebijakan K/L d i  b idang 

kesejahteraan rakyat yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan 

kesejahteraan rakyat mela lu i  3 pi lar koordinasi :  

I.  Penanggu langan Kemiskinan dan Penguranga n  Pengangguran : 

• Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) 

• Pengembangan Penghidupan Penduduk M iskin dan Rentan 

• Penyiapan Pelaksanaan SJSN 

2. Penanggulangan, Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesejahteraan Rakyat 

• Pengendal ian perubahan ik l im; 

• Peningkatan kual itas l i ngkungan; 

• Kesiapan infrastruktur dan kelembagaan penanganan bencana - mitigasi 

bencana. 

Laporan Tahunan 20 14 



3. Pengemba ngan lnvestasi Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan : 

• Pendidikan Agama : 

� Peningkatan akses pendidikan dasar dari ke luarga miskin; 

� Pelaksanaan kuriku lum baru pendidikan 2013/2014; 

� Pelaksanaan pendidikan menengah universal; 

� Peningkatan kerukunan umat beragama. 

• Kesehatan : 

� Penurunan Angka Kematian Jbu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); 

� Peningkatan akses air minum & sanitasi layak; 

� Penurunan & pencegahan penyakit (HIV/AIDS & Malaria); 

� Peningkatan akses & kual itas pelayanan KB yang merata. 

• Olahraga : 

� Peningkatan budaya & prestasi olahraga d i  tingkat regiona l  & internasional .  

Peningkatan kesejahteraan rakyat mela lu i  3 ( tiga) p i lar tersebut diatas, d iukur dari 

ind ikator utama yaitu : 

1. Tingkat kemiskinan Indonesia; 

2. lndeks Kesejahteraan Rakyat ( l kra R); 

3. N i la i/Peringkat lndeks Pemba ngunan Manusia (IPM); dan 

4. Jumlah kebijakan tanggap cepat penyelesaian permasa lahan kesejahteraan 

rakyat. 

Guna mendukung arah kebijakan koord inasi pembangunan bidang keseja hteraan 

rakyat dan pencapaian ta rget indikator tahunan, maka ditetapkan 2(dua) program 

dan kegiatan-kegiatan pokok koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat 

tahun 2014. Program dan kegiatan pokok in i lah selanjutnya akan dijabarka n sebagai 

rencana program/kegiatan operasional Kementerian Koord inator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2014 sebagaimana nanti ya ng akan 

tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA

KL). Dalam pelaksanaannya, program/kegiatan yang te lah d i rencanakan akan dibagi 

menjad i  2 (dua)  hal ,  yaitu generik dan teknis. Penjabaran program dan kegiata n 

pokok diura ikan sebaga i berikut : 

1. Progra m D u ku ngan M anajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis La in nya 

Kementerian Koordi nator Bidang Kesejahteraan Ra kyat. 

Progra m i n i  d i l a ksa n a k a n  u n t u k  me mayungi kegiatan - kegiata n yang 

be rsifat support i ng/d u k u nga n ,  fas i l itas i ,  pe laya n a n  ya ng d i l a ks a n a k a n  

o l eh  u n it kerja  d i  l i n g k u p  Se kreta r iat dan  Staf A h l i .  
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2 .  Program Koord inasi  Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat .  

Progra m i n i  d i l a ksa n a k a n  u n t u k  memayungi kegiatan -kegiatan  ya ng  

b e rs ifat tekn i s  d a n  merupakan  pe l a ksanaan  d a ri business process atau 

tugas d a n  fungsi  Keme nter ia n Koord i n ator  B i d a ng Kesej a htera a n  Ra kyat. 

Te rda pat 3 business process utama,  yaitu koord i n a s i ,  s i n kron isas i ,  se rta  

penge n d a l i a n  dan pengawasa n .  Kegiata n-kegiata n d a l a m  program i n i  

d i l a ksanakan  o l e h  u n it kerja Deput i .  

Rencana Kerja Tahun 2014 in i  sebaga i  pedoman bagi seluruh unit kerja d i  
l i ngkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan da lam penyusunan rencana kerja dan anggaran .  

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra 

Peningkatan dan Pengelolaan Urusan lnformasi dan 6.351.500.000 
Persidangan 

• Terwujudnya bahan persidangan, pencatatan persidangan 

dan pelaporan hasi l  persidanga n  yang cepat saji, lengkap 
dan menyeluruh 

• Terisolasi dan terdokumentasikannya kebijakan/kegiatan 

Kemenko Kesra dengan tepat waktu 

• Terwujudnya dokumen hukum, perangkat organisasi dan 

tata laksana dengan tepat waktu 

• Terwujudnya pengelolaan data dan sistem informasi 

bidang kesra 

Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, 5 . 145.000.000 
Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi KLN 

• Terwujudnya perencanaan program/kegiatan dan 
anggara n yang berkua litas d i  l ingkungan Kemenko Kesra 

• Terwujudnya peningkatan hasi l  monitoring & eva luasi d i  
l ingkungan Kemenko Kesra 

• Terwujudnya peningkatan & pengembangan kerjasama 
luar negeri .  

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum 

• Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan 
• Peningkatan penatausahaan Barang Mi l ik  Negara (BMN)  

• Terselenggaranya layanan perkantoran 
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Pengawasan dan Peningkatan Akuntabi l itas Kemenko Kesra 

• Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kemenko 
Kesra 

• Terciptanya lnspektorat yang profesional dan handal  

mendukung terlaksananya wi layah bebas dari korupsi dan 

wi layah b i rokrasi bersih dan melayani  di  l ingkungan 

Kemenko Kesra 

Penyelenggaraan Pembinaan Korpri Kemenko Kesra 

• Meningkatnya pemahaman 

kewirausahaan, perl indungan 

pengembangan potensi d i ri 

Koordinasi Kajian Bidang Kesra 

pegawai terhadap 

hak-hak sipi l serta 

• Terwujudnya hasi l  kajian bidang kesejahteraan rakyat. 

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan 

Prasarana 

• Terwujudnya sarana & prasarana perkantoran guna 

mendukung tugas & fungsi Kemenko Kesra 

835.200.000 

529.400. 

2 .918.800. 

17.944.798 

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 

Koordinasi Kebijakan U rusan Adaptasi dan Mitigasi 1.561.700.000 

Perubahan lk l im 

• Terwujudnya komitmen kebijakan pengendal ian 

perubahan ik l im d itingkat pusat dan daerah 

• Terwujudnya kebijakan adaptasi dan pengurangan 

dampak perubahan ik l im 

Koordinasi Kebijakan U rusan Lingkungan 

• Terwujudnya usulan kebijakan bidang pelestarian dan 

pemul ihan l i ngkungan hidup 

Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama 

• Terwujudnya pemaduan program pemberdayaan 

ekonomi umat mela lu i  produk  pesantren 

• Terwujudnya peningkatan kerukunan umat beragama 

Koordinasi Kebijakan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan 

Agama, dan Keagamaan 

• Terwujudnya rekomendasi kebijakan b imbingan umat 

beragama, pendid ikan agama, dan keagamaan 

3.466.400.000 

1. 165 .500.000 

1.321.000.000 
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Koord inasi Kebijakan U rusan Bencana 

Terwujudnya rekomendasi keb ijakan penanganan 

kebencanaan 

Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial 

• Terwujudnya draft peraturan perundangan terkait SJSN 

Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan 

• Terwujudnya kebijakan pengelolaan warisan budaya 

indonesia 

• Terselenggaranya Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 

dan sosial isasi Pekan Produk Kreatif Daerah  (PPKD) 

• Men ingkatnya apresiasi musik indonesia 

Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan 

• Terwujudnya pengembangan kemitraan dan ke lembagaan 

penanggulangan kemiskinan 

• Terselenggaranya ekspedisi Bhakesra Nusantara 

Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan 

Penanggulangan Kemiskinan 

• Terwujudnya penguatan ke lembagaan da lam mendukung 

TN P2K (Pokja PNPM) 

2 .246.000.000 

1.899.600.000 

3.368.000.000 

11.024.100.000 

1.410.300.000 

Koord inasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan 1.719.055.000 

Kesejahteraan Anak 

• Terwujudnya peningkatan ketahanan ke luarga dan 

kesejahteraan anak 

Koord inasi Kebijakan Kependuduka n  dan KB 1.242.400.000 

• Terwujudnya usulan rekomendasi kebijakan bidang 

kependudukan dan KB 

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja 2.725.145.000 

Perempuan dan Ekonomi Ke luarga 

• Terwujudnya peningkatan kesem patan kerja perempuan 

dan ekonomi ke luarga 

Koord inasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Penguatan TTG 

• Terwujudnya fasi ltasi a kses kred it mikro untuk ke lompok 

usaha PN PM Mandiri 

• Terwujudnya penguatan 

masyarakat PNPM Mandiri 
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• Terwujudnya fasi l itasi akses produk teknologi tepat guna 

bagi ke lompok masyarakat PNPM Mandiri 

Koordinasi U rusan Kompensasi Sosial 4.752.000.000 

• Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan urusan 

kompensasi sosia l  dan efektifitas penyaluran raskin 

Koordinasi Kebijakan U rusan Konfl i k  Sosia l 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijakan urusan konfl ik  

sosial 

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kua litas Hidup Perempuan 

• Terwujuqnya draft rekomendasi kebijakan peningkatan 

kua l itas hidup perempuan 

2 .302.200.000 

1. 796.800.000 

Koord inasi Kebijakan Penguatan Ketahan Gizi dan Kesehatan 1 .212.000.000 

Lingkungan 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijakan penurunan 

reva lansi kurang gizi, berat bayi lahir rendah, kurus, kurus 

pendek, pendek dan anak gemuk mela lu i  seribu HPK serta 

ketersediaan a i r  bersih dan berkual itas, sa nitasi h igenis, 

serta keamanan makanan 

Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga 

• Terwujudnya peningkatan budaya & prestasi o lah raga di 

t ingkat regional & internasional 

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Dampak Pariwisata 

• Terwujudnya pembudayaan kreatifitas masyarakat d i  

berbagai sektor untuk peningkatan kesra 

• Terwujudnya pemberdayaan masyarakat disekita r 

destinasi pa riwisata 

• Terlaksananya sai l  raja ampat 

Koord inasi Kebijakan Penguatan Pelayanan Kesehatan 

• Terwujudnya penurunan morbiditas dan mortal itas pada 

ibu, bal ita dan bayi mela lu i  penguatan manajemen 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penguatan 

sistem pembiayaan kesehatan dan pengelolaan obat 

bermutu yang terjangkau oleh masyarakat 

Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lansia 

• Terwujudnya peningkatan pemahaman, komitmen dan 

1.656.400.000 

4.49 1 .000.000 

1 . 131.600.000 

1.057.500.000 
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a ksi pemangku kewajiban dan stake holder pusat I daerah 

dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan 

perl indungan sosia l  penyandang cacat dan lansia 

Koordinasi Kebijakan Pembinaan Generasi Muda 

• Terwujudnya pengembangan potensi pemuda 

• Terwujudnya pengembangan pemberdayaan pemuda 

1 .006.800.000 

Koord inasi Kebijakan Pendid ikan Dasar Paud dan Pend idika n  2 .129.600.000 

Masyarakat 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijakan peningkatan 

a kses PAUD 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijaka n  peningkatan 

akses dan mutu pendidkan dasar 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijakan pendidikan 

masyarakat 

• Terwujudnya rekomendasi kebijakan perkuatan jatid i ri 

bangsa mela lu i  sinergitas dan koordinasi 

Koordinasi Kebijakan Pendid ikan Menengah dan Tinggi 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijakan pendidikan 

menengah dan tinggi 

1 .167.600.000 

Koord inasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan 1 .740.000.000 

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 

• Terwujudnya integrasi kebijakan dan anggaran program 

penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat 

Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan 

• Terwujudnya perintisan model koordinasi, integrasi dan 

desentralisasi program pemberdayaan masyarakat di daerah  

• Terwujudnya penguatan kelembagaan kemiskinan dan 

pemberdayaan masyarakat 

1.652.  700.000 

Koord inasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan 5 .233.500.000 

Penanggulangan Penyakit 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijakan penguatan 

pencegahan dan penanggulangan penyakit 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 14.500.000.000 

• Terwujudnya peningkatan respon penanggulangan HIV/AIDS 
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Koordinasi Kebijakan Perl indungan Perempuan dan Anak 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijakan perl indungan 

perempuan dan anak 

1.236.200.000 

Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan 1.465.300.000 

Permukiman 

• Terwujudnya peningkatan kapasitas koordinasi antar 

pemangku kewaj iban dalam tata kelola Pembangunan 

Perumahan dan Permukiman 

Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Bidang 9. 746.700.000 

Kesra 

• Terwujudnya draft rekomendasi kebijakan penanganan 

masalah-masalah strategis bidang kesra 

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosia l  (SJSN) 

• Terselenggaranya Jaminan Sosial berbasis asuransi bagi 

seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas 

utama asuransi kesehatan .  

• Tersusunnya Peraturan Per-U U-an pelaksanaan UU SJSN 

dan U U  BPJS 

• Meningkatnya efektivitas hasi l  studi dan kaj ian d i  bidang 

Jaminan Sosia l  untuk memperkuat pelaksanaan SJSN 

• Meningkatnya efektivitas hasi l  monitoring dan eva luasi  

program jaminan sosial  d i  da lam negeri 

• Meningkatkan efektivitas penyebar l uasan informasi 

mengenai  penyelenggaraan sistem jaminan sosia l  nasional 

JUMLAH BELANJA 

B. Tugas Strategis kemenko PMK Tahun 2014 

19.784.600.000 

218.362.698.000 

Terkait masa pera l ihan dan menunggu tersusunya Renstra Kemenko PMK Tahun 2015-

2019, Kemenko PMK mendapat.tugas untuk mengawal program prioritas pemerintahan 

Presiden Joko Widodo sesuai tugas dan fungsinya yang tertuang dalam lnstruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun  2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, 

Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga 

produktif. 
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BAB Ill 

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2014 

A. PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Koordinasi Bidang Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran 

Pada tahun 2014 bidang urusan pengarusutamaan kebija kan dan anggara n telah 

melakukan berbagai kegiatan .  Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai 

berikut: 

• Program Pengembangan IKraR 

Program IKraR merupakan sa lah satu instrumen dari program SAPA. Program SAPA 

ada lah a l iansi sejumlah organ isasi masyarakat s ip i l  di tingkat nasional dan 

daerah,serta pemerintah daerah memulai  suatu progra m kerjasama yang 

berbentuk kemitraan da lam penanggulangan kemiskinan .  Program SAPA berfokus 

pada upaya mendorong integrasi PNPM mandiri atau progra m penanggu langa n 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat la innya di daerah  yang menjadi 

sasaran program SAPA. Kegiatan program SAPA adalah membangun model 

penguatan kapasitas daerah da lam pelembagaan penanggu langan kemiskinan atau 

untuk memperkuat desentra l isasi da lam penanggulangan kemiskinan.  

Telah d i lakukan percobaan untuk membuat penyesuaian data da lam perhitungan 

IKraR sampai ditingkat Kecamatan dan Desa yang akan mula i  dir intis di Kabupaten 

Wonogiri, Badung, kota Tenggarong dan Jambi .  Dasar perhitungan IKraR sesuai 

dengan Nota "Kesepahaman Bersama" antara Kemenko Kesra dengan Badan Pusat 

Statisti k (BPS) dengan Nom or: 09/MOU/KMK/SES/V /2013 dan Nom or: 25/KS/27-

V /2013 tentang penyed iaan dan Pemanfaatan Data Pengukuran Kesejahteraan 

Rakyat tertanggal 27 Mei 2013, sehingga dapat menjadi pegangan bagi seluruh 

kementeria n dan lembaga untuk menggunakan  data IKraR.  

U ntuk menyia pkan kapasitas daerah da lam pengolahan data I Kra R dan data 

kemiskinan yang la in  agar terwujud integrasi data kemiskinan didaerah, maka 

dikembangkan Poverty Resource Center (PRC) di 32 kabupaten kota di 9 provinsi 

daerah SAPA. Kepada daerah-daerah tersebut se lama tahun  2014 telah diberikan 

bantuan hardware, software dan pelatihan untuk ap l ikasi pusat data kemiskinan .  

Namun da lam menjalankan kegiatan tersebut, d i rasakan adanya beberapa kendala 

dan hambatan sebaga i  berikut: 
- Belum tersosial isasi dengan baik di daerah .  
- Belum memi l iki payung hukum yang kuat. 
- SDM belum banyak mendapat pelati han-pelatihan teknis. 
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• Program KUR 

Pelaksanaan progam KUR d ifokuskan pada program kredit usaha dan upaya-upaya 

pemberdayaan usaha mikro dan kecil la innya. Sasaran KUR adalah pelaku U M KM 

dan koperasi yang merupakan usaha produktif yang layak. Perkembangan real isasi 

pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat sampai dengan bulan Desember 2014 yaitu dari 

sejumlah plafon yang disediakan Rp. 178.846.946 juta, outstanding sebesar 

Rp. 49.546.266 juta telah mencapai jumlah debitur 12.475.927. rata-rata kred it 

sebesar Rp 14.3 juta dan Rata-rata N PL 3 .3  %. 

Beberapa kendala dan hambatan yang dia lami adalah sebagai berikut: 
- Belum tersosia l isasi dengan baik di ti ngkat daerah .  

- Kebijakan KUR dipersoa lkan oleh pemerintah daerah  dan masyarakat karena su l it 

diakses serta model pelaksana yang d it_unjuk berbeda dengan informasi yang 

diterima oleh pemerintah daerah atau masyarakat. 

• Kegiatan Lainnya 

F i l ipina, 14 - 21 Juni  2014 diadakan pertemuan dengan negara-negara ASEAN dalam 

rangka kegiatan ASEAN Forum The Third on Rural Development and Poverty 

Eradication, SOMRDPE Meeting dan SOMRDPE plus three Meeting tentang 

kerjasama negara-negara ASEAN dibidang pembangunan dan kesejahteraan sosia l .  

2.  Koordinasi Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat mela lu i  Program Nasional Pem berdayaan Masyarakat 

(PNPM merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan.Program ini te lah 

dikembangkan dengan menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 

(SN PK} dan membentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

(TKPKD}.  TKPKD in i  kemudian dirubah dalam PerPres 15 tahun 2010 menjadi Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN P2K}. Kemenko Kesra selaku 

Sekretariat Pokja Pengendal i  PN PM bersama TN P2Kdan berbagai kementerian/ 

lembaga telah melaksanakan penjabaran dan penda laman terhadap Peta Ja lan PN PM 

Mandiri 

Daerah-daerah yang dimekarkan akan diberikan penanganan tersendiri yang 

memungkinkan wilayah tersebut s iap mengelola bantuan dengan pola PN PM, 

setidaknya sete lah dua tahun sejak pemekaran .  

Pelaksanaan integrasi program dengan berbagai p ihak, khususnya untuk penguatan 

pemerintah daerah dalam koordinasi dan kendal i  TKPKD telah menjadi  muatan dari 

Petunjuk Teknis dari program PNPM Perkotaan yang d ikembangkan dengan program 

penguatan PNPM dengan nama PLP-BK ( Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis 

Komunitas}, yang kegiatannya menjangkau tingkat ke lurahan. Setiap ke lu rahan terpi l ih  

mendapatkan bantuan BLM sebesar Rp. 1 mi lyar sebagai i nsentif atas pelaksanaan 
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PNPM Perkotaan yang berhasil dengan baik dan dana in i  dapat dipergunakan untuk 

apa saja, khususnya penataan sosia l  ekonomi di kawasan permukiman.  

Pada PNPM Mandiri Perdesaan te lah mengembangka n program PNPM l ntegrasi, yang 

saat ini telah  di l aksanakan di 83 ka bupaten. PN PM lntegrasi ini mendorong terjadinya 

integrasi perencanaan pembangunan dari ti ngkat desa sampai di ti ngkat keca matan, 

untuk kemudian d it ingkatkan lagi agar berintegrasi sa mpai d i  ti ngkat kabupaten .  

Perencanaan pembangu nan yang di lakukan masyarakat secara partisi patif dikemas 

sampai di  ti ngkat kecamatan dalam forum BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), dan 

d ikoordinasikan ditingkat Kabupaten dan diatur tenta ng pembiayaan kegiatan nya, 

disambungkan  dengan d i integrasika nnya kegiata n yang aka n di lakukan oleh yang ada 

di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). 

Gambar 3.1. Kegiatan Workshop peningkatan peran daerah dalam 

penanggulangan kemiskinan, september 2014 

• Program PNPM Pusaka 

Merupakan kegiata n pelesta rian dan pengem bangan pusaka (heritage) untuk 

pemberdayaan masyarakat mandiri, peningkatan keseja hteraan rakyat dan 

persatuan bangsa . Kegiatannya adalah melengkapi pembangunan fisik dengan sosia l  

budaya dan ekonomi .  Keanekaragaman budaya dengan lebih dari 500 suku yang 

berbeda.  Tiap suku mempunyai keunikan bahasa, kebijakan, tradisi, ka rya seninya . 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan flora dan 

fauna yang beraneka rupa.  "Pusaka Bahari sebagai Jeja k Kekayaan  Bangsa 

I ndonesia", sebagai pusaka yang harus diteruskan dari generasi kegenerasi sebagai 

pondasi penting bagi pembangunan manusia Indonesia. Untuk itu seluruh 
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pemangku kepentingan program in i  telah melakukan deklarasi sebagai bentuk 

komitmen bersama da lam upaya pelestarian pusaka indonesia. Adapun isi dari 

deklarasi adalah sebagai berikut : 

Deklarasi Pelestarian Pusaka Indonesia (Serang, 18 Apri l 2014) 

- Pengembangan Kemitraan 

);;- Kemitraan dapat dikembangkan diantara dua pihak atau lebih.  

);;- Kemitraan perlu dikembangkan pada ti ngkat usaha besar, usaha menengah, 

dan usaha keci l .  

);;- Kemitraan dikembangkan dengan prinsip sal ing mengisi, sa l ing memajukan 

dalam kerjasama yang berkelanjutan .  

);;- Kemitraan dikembangkan dalam posisi kesetaraan  tanpa tekanan.  

);;- Kemitraan dikembangkan_ berangsur-angsur, sesuai dengan kesiapan  kedua 

pihak. 

);;- Kemitraan dapat dikembangkan dalam satu daerah atau l intas daerah sesuai 

dengan potensi dan kebutuhannya . 

- Peran Pemerintah 

>- Mengembangkan kebijakan serta menguatkan koordinasi program dengan 

integrasi perencanaan, sinkronisasi pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku 

pelestarian  pusaka. 

>- Mengembangka n ikl im  yang kondusif dengan peraturan yang mendukung, 

serta apresiasi dan fasi l itasi pada kegiatan pelestarian pusaka . 

>- Mendorong peningkatan kualitas pelestarian pusaka agar mencapai standar 

nasional  dan internasiona l .  

- Peran Masyarakat (antara l a i n  organisasi masyarakat, perguruan tinggi, 

komunitas, pemil ik, pengelola, dan pemerhati pusaka ) 

>- Mengembangka n prakarsa, kreativitas, dan inovasi masyarakat dalam 

pelestarian pusaka . 

-,. Mengembangka n gerakan masyarakat yang luas dengan tata kelola  yang baik. 

-,. Mendayagunakan kekuatan sosial budaya masyarakat untuk pelsta rian 

pusaka. 

- Peran dunia usaha 

-,. Membantu pendanaan pelestarian pusaka mela lu i  CSR atau kegiatan 

fi lantrofi. 

-,. Mema nfaatkan kekuatan investasi untuk pengembangan usaha pelestarian .  

);;- Memanfaatkan kepekaan bisn is, kemampuan manajerial dan  pemasaran 

untuk pelestaria n pusaka 
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Berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan dunia usaha, bersama-sama 

bertekad membangun kemitraan guna mengembangkan dan memperkuat pelestarian 

pusaka indonesia. Saat ini berbagai kementerian/lembaga berupaya mengembangkan 

program yang mendorong lembaga pemerintah dan masyarakat,secara aktif i kut 

berperan dalam pelestarian pusaka indonesia .  

Namun, dalam upaya melestarikan pusaka indonesia mengalami berbagai kendala dan 

hambatan diantaranya : 

- Aset-aset pusaka belum di kelola secara optimal untuk di jadikan sebagai aset 

bangsa . 

3. Koordinasi Bidang Urusan Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan 

Pada tahun 2014 bidang urusan pengembangan kemitraan dan ke lembagaan telah 

melakukan berbagai kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai 

berikut: 

• Program SAPA (TKPKD) 

Kegiatan progra m SAPA adalah membangun model penguatan kapasitas daerah 

dalam pelembagaan penanggu langan kemiskinan dengan melakukan upaya 

penguatan kapasitas Tim Koord inasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), 

yaitu dalam hal sebagai berikut : 
- lntegrasi perencanaan (potitis, teknokrasi, partisi patif); 

- Koord inasi program dan anggaran (pusat, daerah, masyarakat); 

- Unifikasi data kemiski nan dan sistem informasi; 
- Penguatan ke lembagaa n pemerintah; 

- Penguatan pendampingan (masyarakat); 
- Penguatan kemitraan multipi hak; 

- Pengelolaan yang baik dengan pengendal ian yang memadai 

Pada tahun 2014 Bidang U rusan Tim Koordinasi Penanggu langan Kemiskinan 

Daerah (TKPKD) memiliki 2 (dua) fungsi yaitu melakukan koordinasi kebijakan dan 

program penanggulangan kemiskinan serta melakukan pengendal ian terhadap 

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan .  Namun dalam menja lanka n 

kegiatan tersebut, d irasakan adanya beberapa kendala dan hambatan sebaga i  

berikut : 

- bentuk ke lembagaan yang hanya "tim" d iangga p tidak sebanding dengan isu 

kemiskinan yang memi l iki tingkat kepelikan dan kompleksitas yang tinggi . 
- Ke lembagaan bersifat sementara dan kurang memi l iki pengaruh dalam 

melakukan perubahan perencanaan dan kebijakan. 

- Bersifat menumpang pada d inas atau badan di daerah, maka perannya sangat 

bergantung dengan ke lembagaan tersebut. 
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- Tidak ada a lokasi anggaran operasional o leh pemerintah daerah.  

• Program Gema Mitra 

Pengembangan kemitraan mela lu i  program Gema Mitra di daerah uji coba, telah 

masuk dalam proses tahap ke-2 (dua} yaitu proses lanjutan dan penguatan .  Menuju 

tahap ke-3 (tiga} atau proses berkelanjutan membutuhkan pendampingan dan 

fasi l itasi pemerintah pusat. 

Namun da lam menja lankan kegiatan tersebut, d i rasakan adanya beberapa kendala 

dan hambatan sebagai berikut : 

- Belum memi l iki tenaga ah l i  dan staff khusus da lam Sekretariat Bersama 

Kemitraan .  

- Belum optimal  da lam hal kerjasama dengan CFCD. 

- Tidak opti malnya sinergi dan integrasi antara kedeputian kesra . 
- Masyarakat daerah banya k yang tidak mengerti dan memahami maksud dan 

tujuan gema mitra. 

• Program Kebijakan Pelayanan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan 

Pulau Terpencil, Terluar, dan Tertinggal 

Pada akhir tahun 2014 telah d i laksanakan kunju ngan ekspedisi ke- 3 pulau terl uar, 

terpenci l  dan terisolir yaitu Pu lau Buton, Pu lau Obi, dan Pulau Waigeo. 

Kegiata n ekspedisi bha kesra disetiap pu lau, dengan melakukan kegiatan interaksi 

dengan masyarakat dan kegiatan pemberian bantuan sosial , seperti 

penyelenggaraan pasar murah, pelati han ketrampi lan, pengobatan gratis, 

penyul uhan, h iburan masyarakat, penukaran  uang yang tidak layak edar, serta 

mel ihat potensi dan pel uang pengembangan daerah yang dikunjungi .  Namun 

progra m kebijakan pemberian pelayanan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat 

di daerah terpencil, terl uar, dan terti ngga l serta terisol ir memi l iki kendala terkait 

situasi dan kondisi serta ke lancaran da lam pelaksanaan kegiatan di daerah tersebut, 

yaitu: 
- Belum cukup tersedia sumber energi l istri k yang baik. 
- Kondisi infrastruktur yang tidak bai k. 
- Sul itnya a lat transportasi dan pembangunan jaringan l istrik antar pemukiman .  

4.  Koordinasi Bidang Urusan Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna 

Pada tahun 2014 bidang urusan pengembangan keuangan mikro dan pemanfaatan 

teknol ogi tepat guna telah  melakukan berbagai kegiatan .  Adapun pelaksanaan 

kegiatannya adalah sebagai berikut : 
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• Program Pengembangan Keuangan Mikro 

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan 

menengah serta pemberdayaan usaha ska la mikro sangat penting untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha 

ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih 

berstatus ke luarga miskin .  

Kegiatan kebijakan pengembangan keuangan mikro dibagi dalam tiga kegiatan meliputi : 
- Lembaga Keuanga n Mikro ( Lembaga DAPM) yaitu dengan melakukan rapat 

koordinasi baik di pusat maupun di daerah bekerja sama dengan Tim Teknis 

Pokja Pengendal i  PNPM-Mandiri d idampingi oleh Konsultan Lega l .  Dengan 

kesimpulan terdapat tiga badan bentuk hukum yaitu : 

);;> Koperasi d id irikan dan dioperasikan berdasarkan U ndang-Undang No.  25 

Tahun 1992 tentang Koperasi 

);;> Perkumpulan berbadan hukum didirikan dan dioperasi ka n berdasarkan 

staatsblad 1870 No. 64 dan U ndang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan dan PerMen Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2014 

tentang Pengesahan Berbadan H ukum Perkumpulan .  

);;> PT.  Lembaga Keuangan Mikro ( LKM) didirikan dan dioperasi kan berdasarka n 

U ndang-U ndang No.  40 Tahun 2007 tentang Perseroa n Terbatas dan Undang

U ndang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 
- Akses pembiayaan yaitu dengan melakukan rapat koord inasi dengan hasi l  

bahwa sudah ada kerjasama atau l inkage keuangan antara Pengelola DAPM 

PNPM Mandiri dengan lembaga keuangan formal serta menyediakan layanan 

kredit bagi masyarakat berpenghasi lan rendah yang memil ik i  akses terbatas atau 

tidak memi l iki akses terhadap kredit dari lembaga keuangan formal seperti KUR. 
- Pengembangan Usaha Mikro, melalui  program pemberdayaan masyarakat PNPM 

Mandiri, dengan kegiatan dana bergu l i r  yang saat ini  disebut Dana Amanah 

Pemberdayaan Masyarakat (DAPM}. 

Beberapa kendala dan hambatan sebagai berikut : 

- Tidak merata nya peningkatan kual itas U MK. 

Rendahnya kua litas SDM U M K  dalam ma najemen, organisasi, penguasaan  

teknologi, dan  pemasaran .  
- Lemahnya kewi rausa haan para pelaku U M KM .  
- Terbatasnya akses permoda lan, informasi, teknologi dan pasar. 

- Bagi usaha mikro dan kecil, t idak memil iki jaminan untuk menda pat p injaman 
- Besarnya biaya transaksi . 
- Kelangkaan bahan baku. 
- Tingginya biaya da lam mengurus perizinan .  
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• Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

Pembangunan Pos Pelayanan teknologi ( Posyantek) ditargetkan dibangun secara 

nasional d ibeberapa lokasi di  indonesia di setiap kecamatan .  Sejak tahun 2013, 

koordinasi pemanfaatan teknologi tepat guna (TIG) berupaya meningkatkan 

pemanfaatannya oleh masyarakat. Posyantek merupakan lembaga penyedia jasa, 

a lat, maupun pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima 

manfaat PNPM Mandi ri .  

Namun, Pada tahun 2014, pembangunan Posyantek mengalami beberapa kendala 

dan hambatan diantaranya : 
- Kual itas Posyantek tidak seragam. 
- Sumber dana operasional t idak terpenuhi .  

- Keterbatasan akses dalam menjangkau m_asyarakat luas. 

5. Koordinasi Bidang Urusan Kompensasi Sosial 

Kegiatan tahun 2014 secara intensif d i laksanakan dengan tujuan untuk mendukung 

pelaksanaan Program Raskin yang d i lakukan oleh K/L terkait, mela lu i  proses 

pengintegrasian, harmon isasi dan sinergisme kegiatan.  

Meningkatnya koordinasi antar stakeholder baik di pusat maupun di daerah, serta 

secara vertikal  antara pemerintah pusat dan daerah da lam pelaksanaan program 

Raskin sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin guna 

memenuhi kebutuhan pangan (beras), Bidang Urusan Kompensasi Sosia l ,  telah  

melaksanakan berbagai kegiatan komponen input, sebagai berikut : 

• Program Koordinasi Kompensasi Pangan dan Non Pangan 

Raskin, sebagai sa lah satu Program Penanggulangan  Kemiskinan yakni Program 

bantuan sosia l berbasis ke luarga sudah berja lan secara ruti n sejak tahun 1998, 

merupakan program pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan: kuantum 

15 Kg/RTS/bulan, durasi: 12 bulan (tahun 2014 selama 12 bulan), Harga Tebus 

Raskin (HTR): Rp1.600,-/kg di titi k distribusi (TD) .  Pada tahun 2014, Raski n telah 

disalurkan secara serentak di seluruh Indonesia. Adapun kendala dan hambatan 

diantaranya : 

- Di beberapa daerah masih ada yang terlambat dalam pendistribusian dan belum 

mencapai daerah yang dituju. Hal in i  akibat adanya kondisi  cuaca, geografis, 

serta permasalahan interna l di daerah .  

• Program Sosial isasi Raskin 

Program Raskin tahun 2014 sudah berjalan, serenta k di seluruh Indonesia sejak 

bulan Januari 2014. Luasnya jangkauan sasaran penerima manfaat di 34 provinsi, 

511 kabupaten/kota, 6600 kecamatan, dan sekitar 78 ribu desa/kelurahan yang 
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di layani oleh jaringan gudang Perum BULOG dengan kapasitas 4 juta ton yang 

tersebar di seluruh Indonesia.,. 

• Monitoring dan Evaluasi Program Raskin 

Rapat Koord inasi Terbatas ( Rakortas) tentang Kebijakan Program Raskin dengan 

Pemerintah Daerah, d i lanjutkan dengan monitoring dan eval uasi pelaksa naan 

program Raskin d i  daerah sehingga d ikeluarkannya kebijakan Operasi Pasar Khusus 

(OPK) beras dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada bulan 

Desember 2014, sebagai pengganti Alokasi Penya luran Raskin ke-13 bagi 15,5 juta 

RTS-PM di seluruh Indonesia sebanyak 2. 774.869 ton beras. Luasnya jangkauan 

sasaran penerima manfaat d i  34 provinsi, 511 kabupaten/kota, 6600 kecamatan, 

dan sekitar 78 ribu desa/kelurahan yang d i layani o leh jaringan gudang Perum 

BULQG dengan kapasitas 4 juta ton yang tersebar di seluruh .Indonesia, menjadikan 

Raskin sebagai network yang dapat diandalkan oleh pemerintah .  

Adapun besar penerimaan Raskin tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut :  

Raskin telah disa lurkan secara serentak d i  seluruh Indonesia. Di beberapa daerah 

penya luran Raskin sudah berja lan baik dan sesuai target. Akan tetapi, di  beberapa 

daerah masih ada yang terlambat dan belum mencapai sasaran daerah yang dituju. 

Hal ini akibat adanya beberapa kendala, seperti: kondisi cuaca, geografis, serta 

permasalahan interna l di daerah .  

Beberapa hal terkait program Raskin yang di laksanakan selama tahun 2014 antara lain: 

- Sosial isasi Program Raskin guna menyamakan persepsi antar stakeholder terka it, 

baik di pusat maupun di daerah, khususnya sosia l isasi Pedoman Umum (Pedum) 

penya lu ran Raskin .  

- Sebagai upaya meredam gejolak harga beras di lapangan (stabi l isasi harga), dan 

meresponse masa pacekl i k  akibat bencana alam. Di beberapa wilayah produsen 

beras melakukan kebijakan percepatan penyaluran raskin pada bulan November 

- Desember 2014 ke bulan Februari - Maret 2014 dalam bentuk penyal uran 

raskin 2 (dua) bulan berturut-turut pada bulan Februari dan Maret 2014. 

- Dalam rangka menyusun pedoman umum Raskin d i lakukan koordinasi dengan 

stakeholder terkait. Berbagai usulan tersebut diakomodasikan dan dipergunakan 

sebagai masukan untuk menyusun Pedoman Umum (Pedum).  Pedum Raski n 

tahun 2015 d ituangkan da lam bentuk format Keputusan Menko Kesra Nomor: 54 

Tahun 2014 sebagai acuan penya luran Raskin tahun 2015 . 

- Pengembangan Kebijakan Program Raskin mela lui Expert Meeting da lam rangka 

Redesign dan Redefin isi Kebijakan Program Raskin mel i puti eva luasi kebijakan 

guna meningkatkan efektifitas program Raskin agar sesuai yang diharapkan dari 

program Raskin .  
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• Program Keluarga Harapan (PKH) 

PKH adalah program penanggulangan kemiskinan mela lu i pemberian bantuan tunai 

bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).  Program in i  d imaksudkan 

untuk membangun sistem perl indungan sosia l  kepada rakyat miskin .  PKH d iberikan 

kepada RTSM dan diwajibkan bagi RTSM tersebut untuk menyekolahkan anaknya, 

melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeri ksaan gizi dan imunisasi bal ita, 

serta memeriksakan kandungan bagi ibu hami l .  ProgramPKH d iarahkan untuk 

menekan angka kematian ibu melah irkan, kematian bal ita dan mengurangi jum lah 

pekerja anak.  

Cakupan kepesertaan  RTSM/KSM peserta PKH mengalami peningkatan setiap 

tahunnya sejak. Pada tahun 2014 a lokasi dana Program Keluarga Harapan ( PKH) 

adalah sebesar Rp 5,2 tri l iun, cakupan PKH ditingkatkan menjadi 3,2 juta rumah 

ta ngga dari 2,4 juta rumah tangga pada 2013 serta bantuan PKH juga dinaikan 

menjadi Rp 1,8 juta /ru mah tangga sangat miskin/Tahun dari Rp 1,4 juta d i  2013. 

Pencapaian Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.871.827 rumah tangga 

dengan tambahan peserta 71 .827 di 34 Provinsi dengan cakupan 4.871 Kecamatan 

dan 430 Kab/Kota pada tahun 2014. 

• Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

Bantuan BSM, melalui  institusi sekolah juga di kucurkan dana BOS. BOS adalah 

program pemeri ntah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personal ia 

bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Secara 

umum program BOS bertujuan untuk meri ngankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun .  

Alokasi dana bantuan siswa miskin pada tahun 2014 ada lah sebesar Rp 9,2 tri l iun, 

dengan cakupan BSM sebanyak 15,4 juta siswa dan BSM dibayarkan dua kal i  

setahun yaitu bulan Maret dan Apri l  serta Agustus dan September. 

Penyal uran BSM kepada siswa sekolah umum dan mahasiswa PTA terus d iupayakan 

secara kontinyu untuk mencapai sasaran yang d itargetkan.  Cakupan Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) pada tahun 2014 meningkat signifikan dari cakupan tahun 2009 yaitu 

sekitar 4,4 juta siswa/mahasiswa menjadi 11,1 juta siswa/mahasiswa seperti terl i hat 

pada tabel 3.5 

6. Koordinasi Bidang Urusan Jaminan Sosial 

Pemerintah Rl mela lu i  Kemenko Kesra telah melahirkan Undang-U ndang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosia l  Nasional (SJSN )  

Pada Pasa l 5 ayat (3 )  yang d imaksud dengan BPJS adalah : 

Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosia l  Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 
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Perusahaan Perseroan ( Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 

(TASPEN), termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan atau jasa yang telah  atau akan d i lakukan. 

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi sosia l  Angkatan Bersenjata Republ ik  

Indonesia (ASABRI), dan 

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) 

Dengan demikian, pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai  terbentuk dan 

beroperasional, sementara i tu  BPJS Ketenagakerjaan d ibentuk pada tanggal 1 Januari 

2014 dan beroperasional selambat- lambatnya 1 Ju l i  2015. Bidang U rusan Jaminan 

Sosial, telah melaksanakan koordi nasi kegiatan sebagai berikut : 

Telah d i laksanakan beberapa rakor teknis t ingkat eselon I, antara la in : 

Nota Dinas Asisten Deputi U rusan Jaminan Sosial kepada Deputi Perl indungan Sosial 

dan Perumahan Rakyat tentang Peningkatan lnsentif Dokter dan Tenaga Kesehatan 

serta Penggunaan Langsung Kapitasi, tanggal 16 Januari2014; diti ndaklanjuti dengan 

Nota Dinas Deputi Perl indungan Sosia l  dan Perumahan Rakyat kepada Menko Kesra 

tentang Peningkatan l nsentif Dokter dan Tenaga Kesehatan serta Penggunaan 

Langsung Kapitasi, tanggal 16 Januari 2014; dit indaklanjuti dengan 

- Rakor Menteri tentang Kesiapan Farmasi dan Penyediaan Obat Untuk JKN; 

- Nota Dinas Asisten Deputi U rusan Jaminan Sosia l  kepada Deputi Perl indungan Sosia l  

dan Perumahan Rakyat tentang Laporan Hasi l  Rapat tentang Program Kartu 

I ndonesia Sehat, tanggal 30 Oktober 2014; 

- Nota D inas Deputi Perl indungan Sosia l  dan Perumahan Rakyat kepada Menko PMK 

tentang Laporan Hasi l  Rapat tentang Program Kartu Indonesia Sehat, tanggal 30  

Oktober 2014; 
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Gambar 3.2 Rakor Menteri Finalisasi Penyusunan RPP JKK dan JKm 

Serangkaian kegiatan yang telah d i laksanakan da lam rangka pencapaian target jumlah 

rekomendasi kebijakan di bidang jaminan sosia l  sebanyak 4 dokumen, antara la in 

sebagai berikut: 

• Dokumen Kumpulan Peraturan Perundangan dengan judul  Peraturan Pemerintah 

Republ ik Indonesia dan Peraturan Presiden Republ ik Indonesia, d ihas i lkan mela lu i  

serangkaian kegiatan koordinasi yaitu : 
- Penyusunan Program dan Kegiatan 

� Rakor tindak lanjut Tingkat Eselon d i  lstana Bogor tentang Pelaksanaan BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 

� Rakor Tingkat Eselon I Pembahasan Jaminan Pemel iharaan Kesehatan Menteri 

dan Pejabat Tertentu Dalam l mplementasi JKN; 

� Rakor Tingkat Eselon I Pembahasan Kesiapan lndustri Farmasi da lam 

Penyediaan Obat untuk Program JKN. 
- Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan SJSN 

� Rakor Tingkat Eselon I tentang Perpres 105 Tahun 2013 dan Perpres 106 

Tahun 2013; 

� Rakor Tingkat Eselon I Pembahasan Penyusunan RPerpres pengganti PerPres 

Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemel iharaan Kesehatan Menteri 

dan Pejabat Tertentu dan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Pemel iharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, 

BPK, KY, Hakim MK dan Hakim Agung MA; 

Laporan Tahunan 2014 



)> Rakor Tingkat Eselon I Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem 

Jaminan Sosial Nasiona l  Dalam Rangka Revisi PerPres 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan;  

)> Rakor Tingkat Eselon I Penyusunan Peraturan Perundang-U ndangan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional da lam Rangka Progress Peraturan Pelaksanaan BPJS 

Ketenagakerjaan; 

)> Rapat koordinasi ti ngkat eselon I tentang lmplementasi Perpres Nomor 68 

Tahun 2014 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan 

Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim M K, H akim Agung, Menteri, Wamen dan 

Pejabat Tertentu; 

)> Rapat koordinasi F inal isasi Penyusunan RPP JKK dan J Km; 

)> Rapat koordinasi Tingkat Eselon I membahas Perpres tentang Tata Cara 

Pemi l ihan dan Penetapan · Anggota Dewas, Anggota Direksi serta Ca Jon 

Anggota Pengganti Antar Waktu Dewas dan Direksi BPJS; 

)> Rapat koordinasi Tingkat Eselon I membahas Perubahan atas PerPres 110 

Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat la innya serta l nsentif bagi 

Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS; 

)> Rapat koordinasi Tingkat Eselon I membahas Perpres tentang Tata Cara 

Pemi l ihan dan Penetapan Anggota Dewas, Anggota Direksi serta Ca Jon 

Anggota Pengganti Antar Waktu Dewas dan D ireksi BPJS; 

)> Rapat koordinasi Tingkat Eselon I F inal isasi Penyusunan RPP JKK dan JKm; 

)> Rapat koordinasi Tingkat Eselon I Tindak lanjut Pembahasan PerPres tentang 

Tata Cara Pemil ihan dan Penetapan Anggota Dewas, Anggota Direksi serta 

Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewas dan D ireksi BPJS; 

)> Rapat koordinasi Tingkat Eselon I Tindak lanjut Pembahasan RPP J P; 

)> Rapat koordinasi Tingkat Eselon I Tindak lanjut Pembahasan RPP J KK dan JKm. 

- Ana/isis Kebijakan SJSN di lakukan melalu i  kerjasama dengan Perguruan Tinggi 

Negeri ( U N  PAD), yang dimula i  sejak bulan Juni  sampai dengan Oktober 2014; 
- Penyusunan Usulan Rekomendasi Kebijakan Jaminan Sosia/ Nasional 

)> Sarasehan Nasional lsu Jaminan Sosial Dalam Pi l pres 2014 "Platform 

Capres/Cawapres Terhadap Keberlanjutan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia. 
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Gambar 3.3 Sarasehan Nasionai "Piatform Capres/Cawapres Terhaap 

Keberlanjutan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

);- Seminar Nasional Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesiapan Menghadapi 

lmplementasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Rangka Meningkatkan 

Kesejahteraan Rakyat. 

Gambar 3.4 Seminar Nasional BPJS Ketenagakerjaan 

);- Perjalanan Dinas ke Jerman, memenuhi undangan kantor FES Indonesia, 

dalam rangka Working Visit to FES Headquarters di Berlin, terkait kerjasama 

yang berkelanjutan dan ke Kantor BMAS; 
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Gambar 3.5 Perjalanan Dinas ke Genewa-Swiss, dalam rangka menghadiri 

The 322nd Session of Governing Body di Swiss. 

• Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Jaminan Sosial 

Dengan beroperasinya program JKN dan BPJS Kesehatan tanggal 1 Jan·uari 2014, 

serta kesiapan implementasi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Jul i  2015, dalam 

kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014, Bidang Koordinasi Urusan 

Jaminan Sosial telah melakukan monitoring dan eva luasi kebijakan jaminan sosia l ,  

antara la in mela lu i :  

Lokakarya di Bandung-Jawa Barat, dengan tema Peningkatan Kapasitas Layanan 

· Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional di  Provinsi Jawa Barat. 

Gambar 3.6 Lokakarya di Bandung 

Lokakarya di Pontianak - Kalimantan Barat mengangkat tema Eva luasi Pelaksa naan 

Program Jaminan Kesehatan 

Gambar 3.7 Lokakarya JKN di Pontianak 
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• Workshop tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Banten 

Bekerjasama dengan F ES menyelenggarakan workshop tentang Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) di Provinsi Banten {24 September 2014), dengan peserta perwaki lan 

Kepala RSUD dan RS Swasta seluruh Indonesia, Perwaki lan BPJS Kesehatan seluruh 

Indonesia dan para Kepala Dinas se-provinsi Banten, di lanjutkan dengan kunjungan 

ke RSU An N isa Tangerang yang telah sukses menerapkan INA CBG's. Pembiayaan 

pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Friedrich Ebert Stiftung ( FES) sesuai 

dengan MoU antara Kementerian Koordi nator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Republ ik I ndonesia dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) tentang Program Kerja Sarna 

Pembangunan berkelanjutan yang ditandatangani di Jakarta pada tangga l 5 

Desember 2012. 

�"'"� l'l" .. � fl,�l;'JII"T.1��·:1!f.· · . ' �� "'"' � 
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Gambar 3.8 Workshop tentang Jaminan Kesehatan Nasional {JKN) 

Menghadiri Conference On Measuring And Achieving UHC With ICT In Asia And The 

Pacific, di  Mani la yang diselenggarakan oleh ADB 

Gam bar 3.9 Menghadiri Conference On Measuring And Achieving UHC With ICT 

In Asia And The Pacific, di Manila yang diselenggarakan oleh ADB 
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Gambar 3.10 Menghadiri pertemuan ASEAN Inter-Sectoral Consultation on the 

Development of A Plan of Action for the Implementation of the ASEAN 

Declaration on Strengthening Social Protection, di Siem Reap, Kamboja 

Beberapa hambatan dan kendala yang d ihadapi antara la in adalah : 

- Pembahasan antar kementerian/lembaga yang berlarut-la rut; 

- Penetapan besaran iuran yang tidak menemukan kesepakatan menjadikan 

rancangan peraturan melampaui  ta rget waktu; 

Materi peraturan perundang-undangan sistem ja minan sosia l nasional 

merupakan subtansi yang sal ing terkait dan mencakup kewena ngan beberapa 

kementerian/lembaga; 

- Advokasi kebijakan jaminan sosial masih dirasakan kurang; 

- Sosia l isasi BPJS yang d i lakukan oleh kementerian/lembaga bel um memi l iki 

format yang baku; 

- Sosia l isasi BPJS belum dilakukan secara merata sehingga masih ditemukan 

daerah yang belum mengenal BPJS; 

- Banyak daerah yang t idak memi l iki anggaran untuk sosia l isasi BPJS. 

7. Koordinasi Bidang Urusan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 

Pada tahun 2014 bidang urusan pemberdayaan penyandang cacat dan lanjut usia telah 

melakukan beberapa kegiatan antara la in : 

• Rakor Pembahasan Initia l Report Konvensi EkoSosBud yang diin1siasi Dit HAM dan 

Kemanusiaan Kemlu 

- Mem bahas Tanggapan Pemerintah Rl atas list of Issues Komite EkoSosBud; 

secara khusus Kedeputian II menyampaikan tanggapan mengenai kondisi  faktual  

implementasi pasal  28 H ayat 2 U U D  1945 :" setiap orang berhak menda pat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapai persamaan dan kead i lan ." 

- Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kebijakan yang pro 

disabi l itas di refleksikan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabi l itas, l npres Nomor 1 
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Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pem bangunan Nasional 

dan lnpres No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadi lan.  

- Deputi Bidang Perl indungan Sosial .dan Perumahan Rakyat Kemenko Kesra turut 

mendorong implementasi kebijakan yang terkait dengan upaya promosi dan 

perl indungan hak penya ndang disabi l itas 
- Rakor Penyusunan RAN lansia 2015-2019 

• Rakor Penyusunan RAN Lansia 2015-2019 

Pada rapat persiapan pertama, peserta rapat sepakat bahwa Rencana Aksi Nasional 

( RAN) lanjut Usia merupakan komitmen dalam pemenuhan dan perl indungan 

lansia, tentunya hal  ini merupakan bagian dari komitmen nasional dan lnternasional 

yang d iharapkan mampu menjawab semua isu nasional untuk lansia serta 

kebutuhan strategis secara komprehensif. 

9 faktor permasalahan lanjut usia di Indonesia, yang perl u dipertimbangkan dalam 

RAN, yaitu 

- Jumlah dan proporsi l ansia semakin meningkat, 

- Tingkat pendidikan tergolong rendah, 

- Tingkat kesehatan rendah, 

- Masih banyak lansia yang bekerja mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, 

- Masih banyak lansia terlantar belum tersentuh program, 

Banyak lansia berada disektor i nformal yang umumnya t idak mempunyai 

jaminan pensiun, 

- Belum adanya jaminan sosial bagi l ansia, 

- Aksesbi l itas lansia masih rendah, 
- lansia masih dianggap  sebagai beban. 

Beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan RAN lansia 2009-2014, yakni : 

- RAN tidak bersifat mengikat K/l karena tidak ditetapkan diaturan yang menjadi 

payung h ukum dalam pelaksanaannya; 
- RAN sul it dipahami karena tidak d i lengkapi matri ks yang memuat langkah 

pelaksanaan setiap butir rencana a ksi dan peran masing-masing K/l 

• Rapat Koordinasi Dukungan Penerima Bantuan luran (PBI) untuk Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan 

- Upaya memberikan dukungan Penerima Bantuan lu ran ( PBI )  untuk Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) yang non register da lam Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosia l  ( BPJS) Kesehatan; 
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Gambar 3.10 Menghadiri pertemuan ASEAN Inter-Sectoral Consultation on the 

Development of A Plan of Action for the Implementation of the ASEAN 

Declaration on Strengthening Social Protection, di Siem Reap, Kamboja 

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara la in adalah : 

- Pembahasan antar kementerian/lembaga yang ber_larut-la rut; 

- Penetapan besaran iuran yang tidak menemukan kesepakatan menjadikan 

rancangan peraturan melampaui target waktu; 

Materi peraturan  perundang-undangan sistem jaminan sosia l nasional 

merupakan subtansi yang sal ing terkait dan mencakup kewenangan beberapa 

kementerian/lembaga; 

- Advokasi kebijakan jaminan sosia l masih dirasa kan kurang; 

- Sosia l isasi BPJS yang di lakukan oleh kementerian/lembaga bel um memi liki 

format yang baku; 

- Sosia l isasi BPJS belum dilakukan secara merata sehingga masih ditemukan 

daerah yang belum mengenal BPJS; 
- Banyak daerah yang tidak  memil iki anggaran untuk sosia l isasi BPJS. 

7. Koordinasi Bidang Urusan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 

Pada tahun 2014 bidang urusan pemberdayaan penya ndang cacat dan lanjut usia telah 

melakukan beberapa kegiatan antara la in : 

• Rakor Pembahasan Initial Report Konvensi EkoSosBud yang diinisiasi Dit HAM dan 

Kemanusiaan Kemlu 

- Membahas Tanggapan Pemerintah R l  atas List of Issues Komite EkoSosBud; 

secara khusus Kedeputian II  menyampaikan tanggapan mengenai kondisi faktual 

implementasi pasal 28 H ayat 2 U U D  1945 :" setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapa i  persamaan dan kead i lan ." 

- Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan  kebijakan yang pro 

disabi l itas d i refleksikan antara la in dalam U ndang-U ndang Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disa bil itas, lnpres Nomor 1 
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Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pem banguna n  Nasional 

dan lnpres No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadi lan.  

- Deputi B idang Perl indungan Sosia l  dan Perumahan Rakyat Kemenko Kesra turut 

mendorong implementasi kebijakan yang terka it dengan upaya promosi dan 

perl indungan hak penya ndang disabi l itas 
- Rakor Penyusunan RAN Lansia 2015-2019 

• Rakor Penyusunan RAN Lansia 2015-2019 

Pada rapat persiapan pertama, peserta rapat sepakat bahwa Rencana Aksi Nasional 

(RAN) Lanjut Usia merupakan komitmen dalam pemenuhan dan perl indungan 

lansia, tentunya hal ini merupakan bagian dari komitmen nasional dan lnternasional 

yang diharapkan mampu menjawab semua isu nasional untuk lansia serta 

kebutuh!'ln strategis secara komprehensif. 

9 faktor permasa lahan lanj ut usia d i  Indonesia, yang perlu d ipertimbangkan dalam 

RAN, ya itu 

- Jumlah dan proporsi lansia semakin meningkat, 

- Tingkat pendidikan tergolong rendah, 

- Tingkat kesehatan rendah, 

- Masih banyak lansia yang bekerja mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, 

- Masih banyak lansia terlantar belum tersentuh program, 

Banyak lansia berada disektor i nformal yang umumnya tidak mempunyai 

jaminan pensi un, 

- Belum adanya jaminan sosia l  bagi lansia, 

- Aksesbi l itas lansia masih rendah, 
- Lansia masih dianggap sebagai beban.  

Beberapa kendala dan hambatan da lam pelaksanaan RAN Lansia 2009-2014, yakni : 

- RAN tidak bersifat mengikat K/L karena tidak d itetapkan d iaturan yang menjadi  

payung hukum dalam pelaksanaannya; 

- RAN sul it dipahami karena tidak di lengkapi matri ks yang memuat langkah 

pelaksanaan setiap  buti r rencana aksi dan peran masing-masing K/L 

• Rapat Koordinasi Dukungan Penerima Bantuan luran (PBI) untuk Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan 

- U paya memberikan dukungan Penerima Bantuan luran ( PBI) untuk Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosia l (PMKS) yang non register dalam Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan; 
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- Mengeva luasi kemajuan pelaksanaan t indak lanjut hasi l kesepakatan Rakor 

Dukungan PBI Jamkes bagi PMKS dan Penghuni  Lapas yang belum teregister 

dalam BPJS Kesehatan; 

- Merumuskan a lternatif usulan solusi guna meningkatkan akses masyarakat 

miskin termasuk PMKS dan Penghuni  Lapas yang belum teregister terhadap 

pelayanan kesehatan .  

Kendala yang d ihadapi dalam proses rekonsi l iasi data PMKS PB I-Jamkes, adal ah :  

- Data kepesertaan PBI Jamkes yang dimi l iki Pusdatin Kemensos sebanyak 

244.512 jiwa yang tidak di lengkapi dengan data wi layah : Kecamatan dan Desa . 

- Ketidaksesuaian data di PBI Jamkes, misa lnya Kecamatan A harusnya ada d i  

Kabupaten B akan tetapi ada di Kabupaten C. Contoh Peserta di Kota Sabang 

masuk di Kabupaten Pidie, 

- Nama Kecamatan tertukar dengan nama Desa. 

- Adanya nama yang sama dalam kartu keluarga sehingga saat di maching 

dianggap nama yang sama. 

- Tidak semua data PMKS di lengkapi dengan data wilayah Kecamatan dan Desa . 

Ka laupun ada, data wilayah tersebut di singkat sehingga sul it difahami .  Kemudian 

belum di lengkapi dengan Nomor Kartu Keluarga . Sehingga proses matching sul it 

d i laksanakan.  

- Program Pandu Gempita merupakan upaya untuk membangun kolaborasi l intas 

sektor dan pi lar-p i lar  pembangunan kesejahteraan rakyat. Kolaborasi in i  

diperlukan mengi ngat upaya pembangunan keseja hteraan sosia l atau upaya 

mengungkit dan mengangkat kondisi sosia l  ekonomi I kesejahteraan masyarakat. 

• Rakor Pembahasan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

beberapa kenda la  yang dihadapi mel iputi : 

- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosia l Masyarakat (TKSM) Lanjut Usia hanya 2% 

dari jumlah TKSM; 

- Tenaga pendamping lanjut usia jumlahnya terbatas; 

- Belum ada pelatihan bagi pendamping kerabat. Kesenjangan in i  dapat di l i hat 

mela lu i  banyaknya Lanjut Usia yang terlanta r. Mereka mengemis, 

menggelandang, korban kekerasan d l l, 

• Rakor Terbatas Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Cacat dan 

Lanjut Usia dengan Pemkab Garut. 

Rakortas bertujuan  meningkatkan komitmen pemerintah pusat, daerah dan 

stakeholders untuk mewujudkan kebijakan dan program yang pro perl indungan 

sosia l .  
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Beberapa kendala da lam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan dan Perl indungan 

Sosia l  bagi Penyandang Cacat/Disabi l itas dan Lanjut Usia, a ntara lain : 

- Cakupan pelayanan penyandang cacat/disabi l itas dan lanjut usia masih terbatas; 
- Masih terdapat permasalahan terhadap penanganannya seperti : masih banyak 

penyandang cacat/disabi l itas yang disembunyikan keluarganya, penanganan 

masih kurang, tempat t inggal yang jauh dari tempat layanan, kemampuan 

anggaran terbatas dan SDM masih kurang 

- Pemberdayaan dan perl indungan sosial bagi penyandang cacat/disabi l itas dan 

lanjut usia belum menjadi isu prioritas seh ingga berdampak pada dukungan 

APBD yang terbatas; 
- lmplementasi peraturan perundang-undangan belum optimal ;  

- Fasi l itas berupa aksesib i l itas fisik  dan non fis ik  yang d iberikan negara untuk 

penyandang cacat/disabi l itas dan lanjut usia relatif sangat
"terbatas. 

• Rakor Persiapan Lokakarya Hari Lanjut Usia Nasional 2014 

Mengundang kurang lebih ± 70 peserta yang terdiri dari Perwaki lan Kementerian/ 

Lembaga, Perwaki lan dari Organisasi Sosia l  Pedu l i  Lanjut Usia seperti DN IKS, 

PEPABRI, PWRI, G NLP, Komnas Lansia, Yayasan Emong Lansia, LLI, Perempuan 

Pedu l i  Kesehatan Usia Lanjut, Senior Club Indonesia, l katan Purna Tugas Pegawai 

Kemenko Kesra, serta Internal dari Kementerian  Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

• Koordinasi Kerjasama Pembangunan dan kesejahteraan sosial dalam kerangka 

kerjasama ASEAN + 3rd Meeting of the ASCC,The 17th Meeting of The Senior 

Officials Committee for ASCC (17th SOCA Meeting) dan The 12th ASEAN Socio

Cultural Community Council (ASCC Council), di Bagan, Myanmar. 

Rangkaian pertemuan The 3rd Meeting of the ASCC Work G roup to Fol low-U p  on 

the Recommendations of the ASCC Blueprint Mid Term Review and Coordinate 

Post-2015 Vision, (3rd ASCC-WG), The 17th Meeting of The Senior Officials 

Committee for ASCC (17th SOCA Meeting) dan The 12th ASEAN Socio-Cultura l 

Community Counci l (ASCC Counci l ), telah dise lenggarakan pada tanggal 28-30 

September 2014 di Bagan, Myanmar. 

Delegasi Indonesia pada pertemuan The 12th ASEAN Socio-Cultural Community 

Counci l (ASCC Counci l )  d ipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Armida 

S. Alisjahbana, sedangkan pada pertemuan 17th SOCA, delegasi I ndonesia d ip impin 

oleh Drs.  Sugihartatmo, MPIA, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, dengan anggota Delr i  terd iri dari perwaki lan Kementerian 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bappenas dan Kementerian Luar Negeri 

(D i rektorat Kerjasama Fungsional ASEAN dan PTRI ASEAN) .  Pertemuan menyepakati 
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Vision Statement dan Centra l Elements dari ASEAN Socio-Cultural Community Post 

2015, yakni sebagai berikut: 

- Vision:  An ASEAN Socio-Cultural Community that is inc lusive, susta inable, 

resi l ient, dynamic and engages and benefits the people. 

- Central E lements: 

� Enhanced commitment, participation and social responsibility of ASEAN 

peoples through an accountable and inclusive mechanism for the benefit of all 

� Equal access and opportunity for all, and promotion and protection of human 

rights 

� Balanced social development and sustainable environment that meet the 

current and future needs of the people 

� Enhanced capacity and capability to collectively respond and adapt to 

emerging trends and challenges 

� Strengthened ability to continuously innovate and be a proactive member of 

the global community 

The 17th Meeting of the Senior Officials Committee for ASCC (17th SOCA Meeting}, 

29 September 2014Pertemuan ke-17 SOCA telah  di laksanakan di Bagan, Myanmar, 

pada tanggal 29 September 2014. Pertemuan d ip impin oleh Ms. Nanda Hmun, 

Di rektur Jendera l  H istorical Research Department. 

Gambar 3.11 The 12th ASEAN Socio-Cultural Community Council Meeting 

(12th ASCC Council), 30 September 2014 

- Pertemuan ke-12 ASCC Council telah di laksanakan di Bagan, Myanmar, pada tanggal 

30 September 2014. Dipimpin oleh U Aye Myint Kyu, Union Minister, Kementerian 

Kebudayaan Myanmar dan dihadiri oleh para Menteri Koordinator Pi lar Sosial 

Budaya dari negara-negara Anggota ASEAN. Delegasi R l  pada pertemuan in i  

d ip impin oleh Menteri PPN I Kepala Bappenas, Prof. Armida S. Alisjahbana .  

- Pertemuan melakukan pembahasan mengenai : Lapora n  Ketua SOCA tentang 

hasi l  pertemuan 17th SOCA; (Status implementasi ASCC B lueprint (2009-2015}; 

Area prioritas dan del iverable issue,s Myanmar tahun 2014 yaitu Joint Statement 

on Climate Change; ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the 

Laporan Tahunan 2014 



Rights of Migrant Workers; (ASEAN Framework on Social Protection; dan ASEAN 

Virtual Learning Resource Centre (AVLRC); Elemen utama Visi Komunitas ASEAN 

Post-2015; Persiapan p i lar  Sosial  Budaya ASEAN menuju KTI ke-25 ASEAN serta 

Laporan ASCC. 

• Sosialisasi dan Pemantauan kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial 

bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di beberapa daerah. 

Sosia l isasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang d i lakukan oleh Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosia l  (BPJS) Bidang Kesehatan dengan melakukan 

kegiatan sosia l isasi JKN bagi seluruh jajaran Kemenko Kesra, 
- Prinsip kegotong royongan, merupakan sa lah satu prinsip penting yang harus 

di informasikan kepada masyarakat sehingga golongan mampu dapat membantu 

masyarakat yang kurang mampu, dan mereka yang sehat dapat membantu 

mereka yang sakit melalui kontribusi pembayaran iuran untuk menopang 

kesinambungan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat 

Indonesia; 

- Lingkup kepesertaan JKN di laksanakan melalui  dua tahap antara la in :  Tahap 

pertama, mula i  Januari 2014 terkait PBI -Jamkesmas; TN I/Pol ri dan Pensiunan; 

PNS dan Pensiunan; J PK Jamsostek, dan tahap selanjutnya, pal ing lambat 1 

Januari 2019 yaitu dengan mewaj ibkan seluruh penduduk yang belum masuk 

BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan d i ri .  

• Sosmonev Kebijakan Pemberdayaan Pencalansia ke Provinsi Kalimantan Barat. 

Kendala yang dihadapi da lam pelayanan pendidikan terhadap penyandang cacat, 

yaitu : 

- Sikap orang tua, 
- distribusi/ penyebaran siswa penyandang cacat, dan 
- terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan khusus dan 

inklusi .  

Tim Penggerak PKK Provinsi Ka l imantan Barat berperan da lam pelayanan lanj ut usia 

sesuai dengan l ingkup tugas Pokja I danPokja IV PKK Provinsi ( khusus Posyandu) .  

Program kerja yang di laksanakan antara la in menyelenggarakan : 
- Lomba lanjut usia berprestasi setiap Hari U lang Tahun PKK yang jatuh pada 

tanggal 27 Desember. Lomba d i laksanakan d i  tingkat Kabupaten/Kota dan 

Provinsi .  
- Melaksanakan medical check up setiap 3 bulan dengan b iaya semampunya 

( Rp.2.0oo�Rp.3.000) yang digunakan untuk penyediaan makanan tam bahan bagi 

lanjut usia. 
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- Ruang l ingkup tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Provinsi lebih mengarah  pada 

peran koordinatif dan fasi l itatif karena tugas-tugas teknis operasional lebih 

tertumpu pada Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota . 

• Sosmonev Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia ke Provinsi Jawa Tengah, 

Magelang 

- Program Disnakertransos merupakan Pemberdayaan penca, pelatihan 

kewirausahaan bidang penjah itan peserta sebanyak 35 orang, b imbingan 

pemantapan dan ketrampi lan praktis peserta 45 orang, Jumlah penyandang 

cacat yang terdata d i  Kabupaten Magelang sejumlah 6.330 orang. Program 

bantuan sosia l  (bansos) di Disnakertransos Kabupaten Magelang ada (dalam 

proses rekapitulasi)  dan bantuan Panti ASPACA Panti Maarif (Menta l ), Panti Dian 

Sukma (Jiwa) dan Panti Rindang Kasih (Menta l ) .  Program pelat ihan yang 

d i lakukan adalah Pelatihan operasional computer, pelatihan Sablan, pelati han 

Management, dan pelatihan Handy Craft 
- Program APBD untuk penca d i  Kabupaten Magelang berupa unit pelayanan sosia l  

kel i l i ng dan pemberian bantuan kepada penca. Baru ada 50 penyandang cacat 

berat yang menerima padahal  di Magelang ada 6.330 orang penyandang cacat d i  

mana 300 diantaranya cacat berat atau cacat ganda.  Di Kabupaten Magelang ada 

Paguyuban Penyandang D ifabi l itas Warsa Mundung, Warsa Mundung diambil 

dari nama kecamatan asal anggota dari kelompok tersebut yaitu Ngluwar, 

Salam, Muntilan, Mungkid dan Srumbung dan sekarang anggotanya semakin 

bertambah dari kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Magelang. 

• Sosmonev Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia di Prov. Jatim 

- Agenda RPJMD 2009-2014 khususnya agenda yang kedua, yakni memperluas 

lapangan kerja, meningkatkan efektivitas, penanggulangan kemiskinan dan 

memberdayakan ekonomi rakyat, terutama "wong ci l ik", meningkatkan 

kesejahteraan sosial rakyat. Agenda 

tersebut tercermin dalam program Pro 

Rakyat Provinsi Jatim, yakni : 

� Program Jolin Kesra Rumah Tangga 

Sangat Miskin (RTSM). Pada tahun 

2012 program Jolin Kesra telah 

mencapai 263.913 RTSM (53,53%} 

dari target 493.004 RTSM; RTSM 

Jompo dan Cacat 13.007 rumah 

tangga. 
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� Bantuan Operasianal Sekolah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Besar 

bantuan 15 rb/ bulan untuk tingkat SMP dan 25 rb/bulan untuk tingkat SMA. 

Total penerima manfaat 917.626 untuk siswa SMP dan 185.486 untuk siswa SMA 

� Jamkesda dan Ponkesda 

� Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dukungan APBD untuk RTLH tahun 2009-

2014 adalah 71.049 rumah. 

� Rumah Hijau 

• Program Prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2014 

- Respon cepat atas perkembangan permasalahan, khususnya PMKS Jalanan, yaitu 

Tuna Susila, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan Psikotik. 
- Program Percepatan penanganan d ifokuskan pada 4 Kota dan 1 Kabupaten, yaitu 

Kota Surabaya, Kotct Madiun, Kota Kedi ri, Kota Malang dan Kabupaten Jember. 

- Kepada masing-masing PMKS d iberikan bantuan stimulan peralatan, yakni : anak 

ja lanan berupa pelat ihan dan pemberian pera latan otomotif dan tata boga, 

Wanita Tuna Susi la pelat ihan dan pemberian peralatan tata boga, Reintegrasi 

(pemulangan), dan Pengemis, Gelandangan dan eks Psikotik  : reintegrasi 

(pemulangan), pelayanan sosial dasar di UPT. 

• Sosmonev kebijakan pemberdayaan Penca dan Lansia ke Kab. Sukabumi 

- Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Sukabumi  tercatat 12.000 orang {2008); 

Penerima JS-Paca (ASODK) sampai 2014 in i  tercatat baru 94 orang dari 600 

orang yang te lah terdapat by name by address. Mereka tersebar di 17 

Kecamatan .  
- Jumlah  lanjut usia di Kabupaten Sukabumi tercatat lebih dari 400 ribu orang 

(2013); Sampai saat ini telah d i lakukan pemutahiran data by name by address 

lanjut usia di 11 Kecamatan .  Penerima JS-LU dari tahun 2014 sampai sekarang 

tercatat 99 orang yang tersebar d i  8 desa dan 3 Kecamatan dengan jumlah 

pendamping 7 orang. 

• Sosmonev Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia di Kab. Garut 

- Komitmen Pemkab  Garut da lam upaya 

pemberdayaan penyandang cacat dan 

lanjut usia tercermin dari salah satu 

visinya yakni : "Memberdayakan dan 

memul i hkan kembal i  fungsi sosial para 

penyandang masalah kesejahteraan 

sosial ,  termasuk di da lamnya 

penyandang cacat yang saat in i  tercatat berjumlah 8.275 jiwa dan lanjut usia 

terlantar 33.029 jiwa. 
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- Beberapa landasan legislasi di level provinsi dan Kabupaten yang menjadi  

rujukan da lam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat dan 

lanjut us ia,  yakn i :  Perda Jabar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan 

Perl indungan Penyandang Cacat, dan Perda Kab. Garut No. Tahun 2014 tentang 

RPJMO Kab.  Garut Tahun 2015 - 2019. 

• Program peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas yang sudah 

dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan 2014 

- Pelatihan keterampi lan dan praktek belajar kerja bagi 75 orang penyandang 

cacat dalam bidang perbengkelan, cuci steam dan olah pangan yang d idukung 

dana APBD I I ,  dan b imbingan sosial  dan keterampi lan bagi 120 penyandang cacat 

yang d idukung APBD I ;  

- Rehabi l itasi vqkasional BBRVBD di  Cibinong untuk 4 orang penyand.ang cacat 

dengan program penjangkauan Tim Reaksi Cepat yang di a lokasikan dari dana 

APBN. Bentuk usaha yang d iberikan mel iputi usaha warungan, bengkel sepeda 

dan bantuan kursi  roda .  

- Program penjangkauan bagi 55 orang penyandang cacat yang d idukung dana 

APBN. Bentuk usaha yang d iberikan mel i puti menjahit, tata boga dan warungan; 
- Program rujukan pelayanan rehabi l itasi ke BBRVBD Cibinong bagi 18 orang 

penyandang cacat untuk bidang penjah itan, komputer, perbengkelan (otomotif) 

dengan dukungan APBN; 

- Program ASODK Berat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang diperuntuka n 

bagi 104 orang penyandang cacat berat yang dia lokasi kan dari dana APBN; 
- Program rujukan ke lembaga pelayanan BBRSBD Prof. Or. Soeharso Surakarta bagi 

15 orang penyandang cacat mela lu i  dukungan APBD untuk mengikuti rehabi l itasi 

sosial  dan keterampi lan bidang penjah itan, komputer, perbengkelan, fotografi 

dan handicraft. 

- Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 4 Lembaga K�sejahteraan Sosia l  

penyandang cacat; 

- Program rujukan pelayanan ke Bala i  Rehabi l itasi Sosia l  Penyandang Cacat 

Bandung bagi 64 orang penyandang cacat dengan dukungan APBN, APBD, UCP, 

LSM H ian An Pedul i .  Sebagian dari mereka juga d iberikan a lat bantu berupa kursi 

roda, alat bantu dengar, tongkat putih dan tongkat ketiak. 
- Program rujukan ke PSBN Wiyata Guna Bandung bagi 18 orang penyandang cacat 

netra untuk mengikuti program pendidikan (sekolah formal)  dan keterampi lan 

memijat; 

- Kegiatan penjangkauan dari BBRVBD Cibinong bagi 50 orang penyandang cacat 

yang akan d iberikan pelayanan menjahit dan pengenalan huruf Bra i l le; 
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- Melaksanakan bimbingan teknis pembekalan penempatan tenaga kerja 

disabi l itas kepada 20 orang disabi l itas melalui  pelat ihan menjahit dengan 

dukungan dana APBN; 

- Kegiatan unit pelayanan sosia l  kel i l ing ( U PSK) bagi 200 orang penyandang 

cacat/disabi l itas dengan dukungan APBN . Kegiatan yang d i lakukan mel iputi 

deteksi d in i  kecacatan/kedisabi l itasan, pelatihan penggunaan a lat bantu dan 

pelatihan keterampi lan.  

- Bimbingan sosia l  dan latihan keterampi lan menjah it bagi 30 orang penyandang 

cacat/disabi l itas dengan dukungan APBN; 
- Kegiatan penjangkauan yang di lakukan Panti Sosia l  B ina Rungu Wicara (PSBRW) 

Melati Jakarta terhadap 30 orang penyandang rungu wicara, untuk d iberikan 

pembeka lan keterampi lan tata boga, menjahit dan usaha warungan. 

• Program peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang sudah dilaksanakan dari 

tahun 2009 sampai dengan 2014 

- Pelatihan keterampi lan bagi lanjut usia potensial yang d idukung dana APBD I I  

Garut untuk 25 orang (tahun 2009), 25 orang (2010), 24 orang (2011), 45 orang 

(2012) , 18 orang (2013) dan 172 orang (2014) 

- Pemberian ASLUT bagi lanjut usia terlantar yang didukung dana APBN untuk 72 

orang (tahun 2009), 72 orang (2010), 72 orang (2011), 102 orang (2012) , 102 

orang (2013) dan 102 orang (2014) 

• Sosmonev Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia di Kab. Temanggung 

Dalam rangka Hari Disabi l itas lnternasional tahun 2014 dengan tema internasional 

HD I  2014: Sustainable Development; the promise of techlogy; Dari tema tersebut 

diturunkan kedalam tema nasional HD I  2014, yakni :  Pembangunan Berkelanjutan 

melalui Aksesibilitas, Rekayasa Teknologi lnovatif. Acara yang dihad iri oleh Wal ikota 

Surabaya diramaikan dengan karnaval kel i l ing kota Temanggung yang menampi lkan 

berbagai atraksi yang d i lakukan o leh para kaum disabi l itas. Atraksi yang ditampi lkan 

mula i  dari kuda lumping, barongsai, belad iri, h ingga drumband. 

Pada acara in i  diadakan juga "Temanggung Fair" berupa pameran yang d i  is i  

berbagai macam ketrampi lan, aneka kul iner, dan bazaar. Pameran in i  d i i kuti 

beberapa panti sosia l  mi l ik  Kementerian Sosial, kementerian Perdagangan, D inas 

Sosial se-Jawa tengah, pemda-pemda dan beberapa Kelompok Usaha Bersama, dan 

la in-la in .  Kegiatan la innya yang d i lakukan da lam H DI 2014: expo dan bursa kerja, 

penghargaan bagi perusahaan pedul i  naker disabi l itas, penghargaan bagi Kab/Kota 

pedul i  program inklusif, Pos B indu bidang kesehatan, Semi loka dengan mengundang 

Perusahaan pedul i  naker disabi l itas, pengembangan prototipe kendaraan roda 3 

untuk disabi l itas, Turnamen Olahraga disabi l itas dan Family Health Forum. Pada 
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acara puncak HO I  2014 d i lakukan penandatanganan piagam kesepakatan ATM 

Akses Bagi Penyandang Disabi l itas Netra in i  atas kerjasama Kementerian Sosia l  R l  

dengan Bank Indonesia, BRI,  BN I, Bank Mandiri dan BCA. Dip i l ih  Temanggung 

karena pada tahun ini berhasil mendapatkan predikat kota inklusi .  

8. Koordinasi Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman 

Pada tahun 2014 Pelaksanaan Koordi nasi Kebijakan Umum Perumahan dan 

Permukiman membahas masalah-masalah yang d ihadapi masyarakat miskin dan/atau 

masyarakat berpenghasi lan rendah (MBR) .  Dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

rumah layak hun i  dan permukiman serta l ingkungan yang sehat. Koordinasi yang 

d ilakukan antara la in  : 

• Koordinasi terkait peta jalan/ Roadmap permukiman kumuh 

Roadmap permukiman kumuh disusun sebagai pedoman penanganan permukiman 

kumuh, serta untuk mewujudkan permukiman yang sehat, aman, ha rmonis dan 

berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati d iri, kemandirian, dan 

produktivitas masyarakat. 

Sampai saat in i  regulasi terkait penanganan permukiman kumuh masih da lam 

proses harmonisasi yang nantinya akan segera diterbitkan.  

• Rapat koordinasi evaluasi dan capaian perumahan dan permukiman tahun 2014 

Beberapa hasi l  pembahasan sebagai berikut: 

- Pembangunan PSU ( Prasarana, Sarana, Util itas Umum) kawasan perumahan dan 

permukiman 38.179 unit. 

- Penataan l i ngkungan permukiman kumuh 180 Ha (hektar) 

- Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pe laksanaan Kebijakan Pengembangan 

Kawasan d isediaka n  dana 40 juta rupiah. 

Gambar 3.12 Pembahasan policy paper bersama dengan tim ahli dari Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta 
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• Koordinasi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan 

Rakyat (TAPERA) 

H ingga akh ir  tahun 2014, koordinasi terkait RUU TAPERA belum mencapai kata 

sepakat a ntara Kementerian Keuangan dan Eks Kementerian Perumahan Rakyat 

khususnya da lam hal  i uran dan kelembagaan.  

• Koordinasi terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Tabungan Perumahan 

Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM) 

Telah berulangka l i  d ikoordinasikan namun h ingga akhir tahun 2014 RaPerPres 

Taperum PNS tersebut belum mencapai kata sepakat antara Kementerian Keuangan 

dan Eks Kementerian Perumahan Rakyat utamanya dalam hal i u ran dan 

kelembagaan.  

KoordinC!si B idang Perl indungan Sosia l  dan Perumahan Rakyat . merupakan upaya 

kemenko PMK untuk mengurangi resiko dan melakukan penanggulangan terhadap 

berbagai permasa lahan gangguan kesejahteraan rakyat yang terkait dengan 

koordinasi perencanaan, penyusunan kebijakan dan s inkronisasi pelaksanaan 

kebijakan d ib idang perl indungan sosial  dan perumahan rakyat. Pengoptimalan 

pengendal ian masalah b idang perl indungan sosial dan perumahan rakyat yang 

tanggap dan cepat di masyarakat melalu i  serangkaian kegiatan s inkronisasi 

perencanaan dan penyusunan kebijakan, pengendal ian, evaluasi dan pela poran 

terhadap pelaksanaan kebijakan. 

Pada tahun 2014, tanggap cepat permasalahan bidang kesejahteraan rakyat bidang 

perl indungan sosial  d idasarkan kepada pengumuman kena ikan BBM pada tanggal 

17 November 2014. Dampak dari kenai kan tersebut membuat naiknya harga -

harga barang d ipasar. Kenaikan BBM berkontribusi sekitar 15% kenaikan harga yang 

pasti akan memperberat masyarakat miskin .  Dari data BPS tercatat 11,46% 

penduduk yang miskin dan d ipastikan tidak dapat memenuhi kebutuhan h idupnya 

dan negara telah memutuskan 40% dari jumlah penduduk d iperkirakan t idak 

mendapatkan hak dasar h idupnya 86,4 juta orang, karena itu negara waj ib  

memberikan perl indungan dengan meluncurkan program keluarga sejahtera 

melalu i  pembagian 3 kartu KIS, KI P, KKS sebaga i  bagia n  dari kewaj iban negara 

memenuhi kebutuhan h idup dasar bagi orang miskin. 

Dalam kaitannya dengan lnd i kator k inerja utama Kemenko Kesra tanggap cepat 

gangguan kesejahteraan rakyat maka berdasarkan lnstruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program 

Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk memba ngun keluarga 

produktif, maka d i lakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian terkait untuk 

melaksanakan operasi pasar khusus terkait dengan kena ikan harga barang d i  pasar. 
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Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat 

berpendapatan rendah. 
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Gambar 3.13 Surat Menko PMK terkait pelaksanaan Operasi Pasar Khusus 

Dengan adanya surat Menko PMK Nomor B-06/Menko/PMK/XII/2014 dan 

terlaksananya operasi Pasar khusus (OPK) menggunakan Cadangan Beras 

Pemerintah (CBP) maka, kinerja tanggap cepat permasalahan bidang perlindungan 

sosial sudah terpenuhi. 

9. Koordinasi Bidang Urusan Kebudayaan 

Pada tahun 2014 bidang urusan kebudayaan telah melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

• Pertemuan sesi ke- 9 Komite Antar Pemerintah 

Guna melindungi warisan budaya tak benda, maka di adakan lntergovermental 

Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultura/Heritage (ICH) di Kantor 

Pusat UNESCO, Paris, Perancis, tanggal 24-28 November 2014 yang dipimpin oleh 

Jose Manuel Rodriguez Cuadros (Wakil Tetap Peru untuk UNESCO) dan dihadiri 

oleh peserta dari 130 negara dan wakil NGO yang terakreditasi oleh UNESCO 

membahas TMII untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Negara 

Indonesia serta pada tahun sebelumnya ditetapkan/diakui pula beberapa warisan 

dunia salah satu diantaranya adalah Tenun (ikat) sumba. 

Beberapa kendala dan hambatan sebagai berikut : 

- Terkait dengan TMII, kurangnya peran pemberdayaan masyarakat dalam 

pelestarian kebudayaan daerah. 

- Terkait dengan Tenun (ikat) sumba dikarenakan adanya perubahan 

kementerian/lembaga yang menangani penelitian, pendokumentasian dan 
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penyusunan dokumentasi rekomendasi/usulan ke U N ESCO untuk warisan dunia 

budaya tak benda dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi  

Kementerian Pendid ika n  dan Kebudayaan.  

- Setiap  tahun U N ESCO sela lu mengeluarkan peraturan yang berubah-ubah 

mengenai persyaratan dan cara-cara pengusulan warisan dunia .  

- Kebijakan pimpinan yang menghendaki untuk mengusulkan warisan budaya 

dan atau a lam serta budaya tak benda tertentu yang belum direncanakan 

sebelumnnya. 

- Kepatuhan stakeholders/kementerian/lembaga untuk sela lu  mel i batkan 

Kelompok Kerja atau Dewan Komisi Warisan Dunia yang sudah d itetapkan oleh 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam setiap tindakan baik 

dalam pelaporan dan penyusunan usulan (penel it ian, pendokumentasian, 

pen-ul isan) proposal be lum d ipenuh i .  

- Be lum terli bat tokoh/ah l i  yang te lah berpengalaman dalam ha l  penelitian, 

penulisan dan penyusunan dokumen proposal untuk pengusulan  warisan dunia 

ke U N ESCO. 

• Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI} 

Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI )  untuk pertama kal inya d i laksanakan d i  luar 

Jakarta, yaitu di dataran Is lamic Center, Engku Putri Kota Batam, Kepulauan Riau.  

Penyelenggaraan PPKI 2014 disi nergikan dengan pelaksanaan Musabaqah Ti lawati l 

Qur'an ( MTQ) Tingkat Nasional ke XXV dan beberapa pameran, antara la in : 

Pameran Peradaban Is lam, Pameran lnvestasi Daerah, Kepri Ekonomi syariah 

Expo, Bazar U KM, dan Wonderfood Kepri . PPKI 2014 menampi l kan 15 sub sektor 

ekonomi kreatif yaitu arsitektur, desa i n, fash ion, fi lm, video dan fotografi, 

keraj inan musik, teknologi informasi, permainan interaktif, seni rupa, percetakan 

dan penerbitan, seni pertunjukkan, periklanan, penelitian  dan pengembangan, 

ku l iner, serta televisi dan radio.  

Beberapa kendala dan hambatan sebagai beri kut : 

- Tidak adanya sekretariat tetap yang secara berkelanjutan mempersiapkan 

kegiatan PPKI .  

- Persiapan konsep, kepastian tempat dan waktu kegiatan yang mema kan waktu 

lama. 

- Lambatnya pelaksanaan tender. 
- Tidak semua pemerintah daerah dan kementerian terl ibat. 
- Lokasi penyelenggaraan terbatas. 

- Sering terjadinya perubahan anggaran .  
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10. Koordinasi Bidang Urusan Pariwisata 

Terdapat 2 ( Dua) usulan rekomendasi yang d ihasi lkan pada tahun 2014 yaitu terka it 

dengan peni la ian dan  pemenang anugerah Baksyacaraka dan yang terkait dengan 

terselenggaranya Sail Raja Ampat 2014, serta ada 1 (satu) rekomendasi strategis 

la innya yaitu terbitnya KepPres Sa i l  Tomin i  tahun 2015. 

• Penilaian dan Pemenang Anugerah Baksyacaraka 

Sejak d itetapkannya lnpres Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi 

Kreatif. Menteri Koordi nator Kesejahteraan Rakyat d itugaskan untuk memimpin 

koordi nasi pengembanga n  ekonomi kreatif. Kegiatan pemberian anugerah 

Baksyacaraka tahun 2014 lebih d iorientasikan pada pengembangan "peri laku 

kreatif" masyarakat. 

Beberapa tahap peni la ian untuk pemenang anugerah Baksyacaraka tahun 2014, 

diantaranya tahap admin istrasi, tahap presentasi, dan tahap verifi kasi lapangan .  

Dan pada tahun 2014 i ni, Kabupaten dan Kota yang mendapat anugerah 

Baksyacaraka yaitu Kota Makasar dan Kabupaten Pasuruan, pemberian Piala 

Anugerah Baksyacaraka tersebut a kan di laksanakan d i  Kota Batam bertepatan 

dengan kegiatan Pekan Produk Kreatif Indonesia, Acara PPKI d ibuka oleh Menteri 

Koordinator Bidang Kesra serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

• Terselenggaranya Sail Raja Ampat Tahun 2014 

Sail Raja Ampat 2014 terlaksana dengan sukses, dengan 19 rangkaian kegiatan 

yang tersebar dan memi l iki penanggung jawab masing-masing l intas kementerian 

dan lembaga, yang semuanya secara terpadu, terencana dan sistematis terlaksana 

d ibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Secara legal formal, Menke Kesra memegang peranan penting, yaitu sebaga i  Ketua 

Panitia Pengarah sebagaimana yang termaktub dalam KepPres Nomor 10 tahun 

2014, tentang Panit ia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat. 

Koordinasi  ini berlangsung sejak akhir  tahun 2013, h ingga pelaksanaan acara 

puncak pada tanggal 23 Agustus 2014 d i  Pantai Waisa Torang Cinta (WTC), d ihadiri 

oleh Presiden Rl bersama lbu Negara dan Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 

I I ,  Warga Waisai, serta seluruh tamu undangan termasuk Para Duta Besar Negara 

terse but. 
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11. Koordinasi Bidang Urusan Pemuda 

Pada tahun 2014 bidang urusan pemuda telah  melakukan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

• Terselenggara Penyusunan Rekomendasi Pengembangan Taman Rekreasi 

Wiladatika (TRW) Cibubur 

Telah d i lakukan sejak tahun 2012, d imana isu yang muncul dianggap strategis bagi 

pembangunan karakter bangsa dan isu penyelenggaraan kepemerintahan yang 

bers ih .  Menko Kesra merespon dengan membentuk Tim Penyusun Rekomendasi 

Pengembangan TRW Cibubur yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga terkait 

agar tersusun rekomendasi yang komprehensif dan objektif, untuk kemudian 

diserahkan kepada Presiden. 

Pada awal tahun 2013 rekomendasi sudah disampaikan kepada Presiden, namu.n 

karena berbagai pertimbangan Presiden belum menginstruksikan ha l  apapun 

terkait pengembangan TRW. Dan kemudian pada awal  tahun 2014, terdapat 

pembahasan kembal i  antara Menko Kesra dan Presiden R l  untuk melengkapi 

rekomendasi yang telah  disusun.  Dan kemudian pada Februari 2014 rekomendasi 

tersebut d ibicarakan kembal i  oleh Menko Kesra dan Presiden, sete lah 

disempurnakan o leh has i l  kaj ian Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemuda 

dan Olahraga yang terus d i lakukan sejak isu perkembangan TRW cibubur ini 

muncu l .  

12. Koordinasi Bidang Urusan Olah Raga 

Pada tahun 2014 bidang urusan olah raga telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

• Penyelenggaraan Tour De Khatulistiwa 

Pada tahun 2014 penyelenggaraan kejuaraan balap sepeda Tour De khatul istiwa d i  

Provinsi Ka l imantan Barat, di i kuti o leh  9 (sembi lan)  team dari luar negeri dan 11 

(sebelas) team loka l  dari I ndonesia .  Negara yang ikut berpartisipasi antara la in  

Indonesia, Ma laysia, Brunei Darussalam, Thai land, Japan, Kenya, Singapore, I ran, 

Austra l ia, USA, Hol land, Denmark, Canada, New Zea land, Timor Leste, Laos, India, 

dan France. 

Team asing yang diundang merupakan team/club yang memi l iki jam tinggi dan 

seorang ridernya sebagai pemegang white jersey (juara Asia - Pishgaman Yazd 

Cycl ing Team l ran-Zargary Amir), jawara di Asia Tenggara juga turut 

berpartisipasi yaitu Anwar Manan mewaki l i  Terengganu .  

Team-team asing tersebut yaitu : 

1) I nfin ite Singha Tha i land; 
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2) Pishgaman Yazd Cycling Team I ra n; juara nasional yaitu : 

3) CCN Cycling Team; 1) Pengprov ISSI Kalbar Ban k  Kalbar; 

4) Eddy Holland Bike Service Austra lia; 2) U n ited Bike Kencana; 

5) Persatuan Lumba Basukal 3) Pengkab ISSI Kutai Kartanegara; 

Terengganu; 4) Poligon Sweet N ice; 

6) Ekipa Timur Leste; 5) Pegasus Continenta l Cycling Tea m; 

7) Malaysia Nasional Team; 6) M ilagro Racing Team; 

8) Kenyan Rider; 7) Kentucky Friend Chicken Bike Team; 

9) Brunei Nationa l  Team.  8)  Customs Cycling Club; 

9) Bumi Sia k Pusako; 

10) BRCC; 

11) Pengprov ISSI DKI.  

Total uang tunai yang d iperebutkan para rider/pembalap sejumlah Rp. 710.000.000,

(tujuh  ratus sepuluh  juta rupiah) .  

13. Koordinasi Bidang Urusan PendidikanDasar, PAUD, dan Pendidikan Masyarakat 

Pada tahun 2014 beberapa kegiatan telah  d i lakukan oleh Bidang U rusan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan Pendid ikan Masyarakat. Adapun kegiatannya sebagai berikut : 

• Program PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) 

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkual itas sudah harus 

d imula i  sejak anak usia d in i  (0-6 tahun), a rtinya sejak anak masih da lam 

kandungan h ingga memasuki us ia sekolah .  

Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat telah dikembangkan pu la  berbagai 

p rogram untuk pengasuhan, perawatan, dan  pendidi kan anak usia dini da lam 

bentuk program seperti  Usaha Perbai kan G izi Keluarga ( U PGK), Posyandu, B ina 

Keluarga Bal ita, dan Pendid ikan Anak Us ia Din i .  

Namun, sampai  saat in i  masih banyak permasa lahan yang di hadapi dalam 

melaksanakan berbagai upaya pengembangan anak usia d ini, antara la in  : 

- Rendahnya derajat kesehatan dan gizi; 

- Rendahnya keSTapan anak bersekolah;  

- Belum optimalnya pengasuhan dan perl i ndungan anak; 

- Pada Tah un 2014 d iperkirakan anak usia 0-6 tahun mencapai 33 juta j iwa 

namun baru 15 juta anak (45%) yang hanyaterlayani  PAU D; 

- Rendahnya gizi buruk pada bal ita; 

- Rendahnya program pengembangan anak usia d in i  ( pendid ika n, perawatan, 

dan pengasuhan) 

- kurangnya kesadaran para orang tua a kan pentingnya pendidikan anak usia 

d in i .  
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Penyelenggaraa n  pelayanan, sudah ada d iberbagai lembaga pelayanan, seperti 

Posyandu, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pendid ika n  Ana k  Usia Dini ,  

B ina Keluarga Bal ita, Taman Kanak Kanak, dan sejenisnya. Kegiatan in i  

d i laksanakan oleh masing-masing sektor terkait seperti  kesehatan/gizi oleh 

Kementerian Kesehatan, layanan pendidikan oleh Kementerian Pendid ika n  dan 

Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial ,  dan program pengasuhan 

anak oleh B KKBN. 

Pada tahun 2014 da lam ha l  pendidikan bagi anak us ia d in i  kegiatan d iarahkan 

kepada koordi nasi dan sosia l isasi, namun beberapa kendala dan hambatan di 

antara nya : 

- Orang tua merasa bahwa anaknya belum perlu mengikuti layanan pendidikan 

( PAUD), mela inkan cukup dididik d i  rumah. 

- Orang tua belum menyadari pentingnya stimu lasi d in i  untuk melej itkan 

kecerdasan anak.  

- Ora ng tua belum memahami manfaat bermain dan bersosia l isasi bagi 

perkembangan a na k. 

- Kesibukan bekerja mencari nafkah seringkal i  menjadi  a lasan orang tua tida k  

bisa mengantarkan anaknya mengikuti kegiatan PAU D  ( Pos PAUD) walaupun 

hanya seminggu sekal i .  

- Kesadaran sebagian masyarakat a kan pentingnya PAU D  masih rendah. 

- Ketersediaan program layanan PAU D  ( KB/TK) yang hampir seluruhnya 

d iselenggarakan oleh masyarakat (99%) belum menjangkau seluruh wilayah .  

- Partisipasi masyarakat dalam membayar i uran PAU D  masih rendah (mengingat 

SD dan SMP saja gratis), seh ingga memberatkan beban penyelenggara. 

- Ketersediaan BOP PAU D  baru menjangkau 25% dari lembaga PAU D  yang ada, 

dengan besaran bantuan hanya sekitar 25% dari kebutuhan. 

Beberapa substansi permasalahan kebijakan D ikdas, PAU D, dan D ikmas adalah 

sebagai berikut. 

- Pelaksanaan kuriku lum 2013 d i l ingkungan Kementerian Agama baru mula i  

tahun aja ran 2014/2015 sedangkan d i l i ngkungan Kementerian  Pend idi kan dan 

Kebudayaan sudah mula i  sejak tahun ajaran 2013/2014 maka penerapan soal 

uj ian berdasarkan kuriku lum 2013 d i l ingkungan Kementerian Agama ditunda 

juga menjadi  tahun ajaran 2016/2017. 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas t idak s inkron dengan 

Permen Dikbud, a ntara la in :  
- Penjelasan Pasa l 37 U ndang-Undang Sisdi knas t idak sesuai dengan Permen 

Dikbud Nomor 66,67,68 tahun 2013. Dalam penjelasan pasal 37 d isebutkan 
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bahwa bahasa daerah  bukan kategori mulok tetapi masuk da lam rumpun 

bahasa sedangkan dalam permen Dikbud bahasa daerah masuk kategori mulok 

yaitu masuk dalam rumpun SBK yang seharusnya hanya mel iputi melukis, tari 

dan musik. 

- Nomenklatur Prakarya sebagaimana d iatur dalam permen Dikbud t idak d ikenal  

da lam U ndang-Undang Sisdiknas yang hanya mengenal isti lah keterampi lan .  

- Penerapan kuriku lum tahun 2013 terkesan buru-buru. 

- Tantangan la in kuri ku lum 2013, adalah persoalan paradigma di level guru dan 

sekolah secara kese luruhan.  D i  guru masih menempatkan guru sebagai center 

pengetahuan.  

- Peni la ian kuriku lum terla lu  rumit bi la dengan saintifiknya 

- Kepala sekolah tidak pernah mendapat pelat ihan kuriku lum 2013, sedangkan 

guru sudah.  

Masa lah kesiapan implementasi kurikulum 2013, terletak pada : 

- Guru yang t idak s iap; 

- Fasi l itas, fasi l itas penting untuk menja lankan kuriku lum 2013. Baga imana 

mengajarkan sain yang membutuhkan a lat, kemudian d i lakukan tanpa alat; 

- Cara sosia l isasi yang sama pada level-level yang strategis, namun perlu 

pelaksanaan. Proses belajar-mengajar adalah masalah otonomi, tidak boleh 

diatur o leh yang la in .  Karakterist ik mengajarkan pengetahuan berbeda-beda. 

• Koordinasi Pendidikan Dasar 

Pada tahun 2014 Koordinasi di  b idang pendidikan dasar d i lakukan melalu i  

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

dan Tunggakan Tunjangan Profesi Guru. Dalam hal  koordinasi penyelesa ian 

tunggakan tunjangan profesi guru d i laksanakan untuk penyelesaian 

tunggakan/utang tunjangan profesi guru mula i  tahun 2010-�013 yang t imbul 

akibat: 

- Alokasi a nggaran yang tidak  mengikuti percepatan proses sertifikasi guru 

karena amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005 jo peraturan pemerintah 

Nomor 74 tahun 2008 tentang guru; 

- Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tunjangan profesi 

tersebut ( U U  Nomor 14 tahun 2005 dan PP Nomor 74 tahun 2008) yang 

menentukan besarnya tunjangan sertifi kasi sama dengan gaj i yang diterima. 

- Adapun terkait BOS dan BSM telah  d ijelaskan sebelumnya pada ind ikator 

kinerja tingkat kemiskinan di Indonesia .  
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14. Koordinasi Bidang Urusan Pendidikan Menengah dan Tinggi 

Pada tahun 2014 beberapa kegiatan telah d i lakukan oleh b idang urusan pendidikan 

menengah dan tinggi. Adapun kegiatannya sebagai berikut : 

• Program Pendidikan Menengah Universal (PMU} 

Dalam rangka perluasan akses dan mutu pendidikan menengah, Pemerintah telah 

meluncurkan progam Pendid ika n  Menengah Universal (PMU) .  Program ini 

merupakan kelanjutan dari progam Waj ib  Belajar 9 tahun.  Koordinasi  PMU 

d i laksanakan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dalam 

mendukung keberhasi lan PMU.  

Beberapa permasalahan/kendala pendid ikan menengah adalah sebagai berikut. 
- Penguasaan materi beberapa mata pelajaran yang di U N  masih rendah.  

- Permasa lahan implementasi kuriku lum · 2013, yaitu buku belum tersedia d i  

sekolah sehingga guru sebagian besar belum di lati h  tentang kurikulum 2013 

dan buku kompetensi kejuruan belum tersedia .  

- Pengadaan buku berdampak pada pelatihan guru di kelas. 

- Masih sangat kurang guru pada SMA/SMK yang mempunyai kompetensi. 

- Penyebaran guru yang t idak merata sehingga layanan pendid ikan juga tidak  

merata . Pada suatu wi layah tertentu, sangat kekurangan sementara d i  daerah 

la in berlebihan.  

- Kewenangan pemerintah provinsi selama in i  masih kurang karena otonomi 

terjadi d i  tingkat kabupaten/kota . 
- Kual itas guru masih kurang meskipun mereka sudah mendapat tunjangan 

sertifikasi guru. 

• Program Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa 

Koordinasi b idang pembangunan karakter bangsa tahun 2014 diarahkan kepada 

koordinasi dan sosia l isasi .  Dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan dapat 

disimpulkan adanya beberapa hambatan dan kendala, yaitu :  
- Banyaknya kasus korupsi d i  Indonesia, menjadi ind ikator h i langnya karakter 

pemimpin bangsa, 

- Saat ini generasi muda mula i  kehi langan karakter, sehingga sangat rentan 

meniru apa yang d i lakukan pemimpin saat in i .  

- Para guru bukan hanya untuk mentrasfer i lmu saja kepada anak d id iknya 

15. Koordinasi Bidang UrusanPemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama 

Pada tahun 2014 beberapa kegiatan telah d i lakukan oleh Bidang Urusan 

Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama. Adapun kegiatannya ada lah sebagai 

berikut : 
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• Program Optimalisasi Zakat 

Dalam rangka mendorong peningkatan penghimpunan zakat secara signifikan oleh 

Badan Amil  Zakat Nasional merupakan lembaga yang telah d itunjuk  pemerintah 

sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan l npres No. 3 Tahun 2014 

tentang Optimal isasi Zakat d i  Kementerian/Lembaga, Lembaga Negara, Komisi 

Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Mi l ik  Negara dan Badan Usaha Mi l ik  

Daerah mela lu i  Badan Amil  Zakat Nasional .  

Adapun kendala/hambatan yang d ihadapi  d iantaranya adalah sebagai berikut. 

Sosia l i sasi dan penjelasan yang kepada jajaran d i  masing-masing 

kementerian/lembaga masih kurang sehingga pemahaman mengenai 

implementasi lnpres Nomor 3 Tahun 2014 belull) memadai .  

- Belum optimalnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam rangka 

pengentasan kemiskinan. 

- Masing-masing kementerian/lembaga belum bekerja sama dengan BAZNAS 

untuk pendataan potensi zakat. BAZNAS di instruksikan melaporkan 

kementerian/lembaga mana yang telah melakukan pengumpulan zakat. 

• Rekomendasi Koordinasi Pelayanan Agama diluar 6 (enam) Agama. 

Sebagian umat/kelompok tertentu di Indonesia masih belum mendapatkan hak 

dasar  da lam menja lanka n  aja ra n  agama yang d ianutnya, d i  la in p ihak Undang

Undang Dasar 1945 Pasa l 29 ayat (2)  menjamin kebebasan agama. Kemenko Kesra 

melakukan koordinasi Focus Group Discussion {FGD) dengan K/L terkait guna 

mencari solusi yang terba ik  bagi bangsa Indonesia. 

Berkaitan dengan rekomendasi atas permasalahan yang ada, d irumuskan sebagai 

berikut: 

- Per lu adanya Naska h  Akademik yang komprehensif yang merupakan kaj ian 

sebagai dasar pengambi lan kebijakan dalam memberikan pelayanan agama 

d i luar  6 (enam) agama. Adanya Naska h  Akademik in i  akan muncul peta payung 

hukum (PerPres, KepPres, dan atau SKB 4 Menteri; Menteri Agama, Menteri 

Pendid ikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri H ukum dan 

HAM) yang diperlukan dalam memberikan pelayanan agama.  Penyusunan 

Naskah Akademi k  in i  akan mel ibatkan kementerian terkait yaitu Kementerian 

Agama, Kementerian Da lam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

dan Kemenko Kesra . 

- Memanfaatkan forum i nternasional untuk sosia l isasi dan komunikasi kehidupan 

kerukunan umat beragama d i  indonesia, seperti  Global Forum U NAOC yang 

akan d i laksanakan pada bulan Agustus 2014 d i  Ba l i .  

Laporan Tahunan 201 4 



- Perlu kaj ian s inkronisasi kebijakan Undang-Undang Perkawinan, Sisd iknas, 

Adminduk, dan Undang-Undang HAM. 

- Perlu kaj ian terkait dengan agama/al i ran  kepercayaan, harus mel ibatkan 

Kementerian Pendid ikan dan Kebudayaan cq Direktur Jendera l  Kebudayaan 

dalam pelayanan agama terutama untuk pelayanan kepada penganut paham 

kepercayaan .  

• Rekomendasi Koordinasi Hari Kerukunan Nasional 

Koordinasi i n i  d i latarbelakangi oleh Surat Menteri Sekretaris Kabinet Republ ik  

Indonesia Nomor: B.S/Seskab/1/2014, tanggal 6 Januari  2014, perihal Usulan 

Penetapan Hari Kerukunan Nasional Tanggal 3 Januari .  Adapun rekomendasi untuk 

H KN a ntara lain d iharapkan H KN a kan menjadi  salah satu upaya untuk menepis 

pandangan beberapa kalangan dan dunia internasional yang memandang bahwa 

bangsa I ndonesia semaki n  intoleransi, Hari Kerukunan Nasional i n i  harus 

mempunyai payung hukum yang d iterbitkan oleh Bapak Presiden Rl  da lam bentuk 

Keputusan Presiden ( Keppres). 

16. Koordinasi Bidang Urusan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan 

Keagamaan 

Pada tahun 2014 berbagai kegiatan telah d i lakukan antara la in : 

• Program Kebijakan Rekomendasi Revisi PP Nomor 47 Tahun 2014 

Diawali Raker Teknis Eselon 1 dan dit indaklanjuti dengan surat dari Menke Kesra 

kepada Menteri Agama Nomor 8.22/M EN KO/KESRA/11/2014 tertanggal 7 Februari 

2014 periha iPermohonan Pembahasan RPP Tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PN BP) yang berlaku d i  Kementerian Agama 

(biaya nikah), d ike luarkan pada tanggal 27 J un i  2014. Memberikan dampa k  yang 

positif, memberikan pedoman kepada masyarakat tentang biaya melakukan n ikah  

d i  KUA. 

• Koordinasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan 

Pada tahun 2014 Kemenko Kesra menghasi lkan Rekomendasi Kebijakan 

perubahan status Pend idikan Tinggi Keagamaan. Draft R-Perpres dari STAIN 

menjadi  lAIN, sudah d ibahas dan d iharmonisasi d i  Kemenkum HAM tanggal 29 

Agustus 2014. Atas dorongan Menke Kesra melakukan percepatan terbitnya 

PerPres perubahan bentuk STAIN dan lAIN  in i, maka PerPres d imaksud sudah 

terbit pada tanggal 17 Oktober 2014. 
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17. Koordinasi Bidang Urusan Kualitas Hidup Perempuan 

Tahun 2014 B idang Koordinasi  U rusan peningkatan kual itas h idup perempuan te lah 

melakukan berbagai kegiatan .  Antara la in : 

• Program Penanganan dan Penanggulangan Pornografi 

Pada tahun 2014 berbagai kegiatan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan peningkatan kual itas h idup perempuan serta pelaksanaan sosia l isasi dan 

pema ntauan telah  d i laksanakan, dan telah  d iterapkan d iberbagai i nsta nsi terkait 

dengan penerbitan berbagai kebijakan, pengembangan dan pem bentukan 

kelembagaan Komite I ndonesia Penanganan dan Penanggulangan Pornografi, 

antara la i n :  

- Telah d iterbitkan Permenkokesra No. 01 Tahun 2013 tentang Sub Gusus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Pornografi . 

- Permenkokesra Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Penanganan pornografi 

- Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah da lam Rakornas Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Pornografi, dit indaklanjuti dengan mem bentuk 

sekretariat secara definitif pencegahan dan penanganan pornografi sebagai 

implementasi pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 25 ta hun 2012, menyusun 

pedoman pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi 

di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, membentuk gugus tugas di daerah, dan 

sosia l isasi regulasi terkait dengan pencegahan dan penanganan pornografi dan 

mendorong pembentukan forum dan jejaring koordinasi la innya da lam rangka 

pencegahan dan penanganan pornografi . 

Pada pelaksanaan tahun 2014, hambatan/kendala yang terjadi ada lah sebagai 

beri kut : 

- Belum optimalnya Sekretariat Gugus Tugas di Kementerian Agama dalam 

menja lankan fungsinya membantu ke lancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang Ketua Hariannya adalah Menteri 

Agama. 

- K/l belum memasukan kegiatan program sebagaimana tercantum dalam RAN 

yang d itetapkan mela lu i  Permenko Kesra Nomor 6 Tahun 2013 tangga l 11 

November 2013. 

- Sebagian besar Pemda belum membentuk Gugus Tugas sehingga koordinasi antar 

SKPD terkait da lam pencegahan dan penanganan pornografi belum berja lan .  
- Situs pornografi dan maraknya jejar ing sosial  media untuk pornografi sangat 

mudah diakses dan berbanding lurus dengan modus baru penyebaran 
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pornografi t idak hanya d i  ka langan remaja, mahasiswa, dan dewasa namun 

sudah merambah dengan massive pada anak-anak dan rumah tangga. 

- Bahaya pornografi telah  mengancam kehidupan bermasyarakat, dekadensi 

moral dan kesusi laan, merebaknya kekerasan seksual, aborsi, penyakit menular 

seksual, dan korban terbanyak adalah perempuan dan anak. 

18. Koordinasi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Anak 

Pada tahun 2014, berbagai kegiatan penyiapan koordi nasi dan sinkronisasi kebijakan 

Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Anak serta pelaksanaan sosia l isasi dan 

pemantauan telah di laksanakan, dan telah diterapkan berbagai instansi terkait dengan 

penerbitan berbagai kebijakan, pengembangan, sosia l isasi dan advokasi antara la in :  

- Pada tahun 2013 te lah d iterbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 

tentan-g Pengembangan Anak Usia Din i  Hol isti k l ntegratif ( PAU D H I ) .  

- Tersusunnya draft Peraturan Menteri Koordi nator b idang Kesejahteraan Rakyat 

sebagai turunan PerPres tentang Pengembangan Anak Usia D in i  Hol isti k lntegratif. 

- Telah tersusun draft Pedoman U mum Koordi nasi Penyelenggaraan Pengembangan 

Anak Usia Dini Hol ist ik  lntegratif. 
- Telah d iterbitkan MoU a ntarax Menteri terka it mengenai percepatan kepemi l i kan 

akte kelahi ran  bagi anak-anak, Tahun 2012, ditindaklanjut i  dengan koordi nasi 

dengan instansi terkait tentang pelaksanaannya. 

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perl i ndunga n  Anak 

Nomor 02 Tahun 2010 tentang RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

terhadap Anak tahun 2010-2014. 

- Kebijakan Peningkatan kesejahteraan anak d itujukan kepada kelompok 

perempuan yang memi l iki anak bal ita melalui Program Keluarga H arapan. 

- Peningkatan kapasitas kelembagaan pada tataran masyarakat bawah dalam upaya 

mendorong pemenuhan hak-hak s ip i l  anak terkait hak dasar anak yang berupa 

pemberian a kte kelah iran  gratis sebaga imana tertuang dalam Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2006 tentang Admin istrasi Kependuduka n  yang telah d iubah 

menjadi  U ndang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Admin istrasi 

Kependudukan .  
- Peningkatan Ketahanan Keluarga d i  beberapa daerah, Tumbuhnya kelompok 

tumbuh kembang anak yang holistik dan terpadu d i  berbagai daerah .  

- KLA adalah suatu sistem pembangunan kab/kota yang mengintegrasikan 

komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam 

rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh ( hol istik) dan 

berkelanjutan (susta inable) mela lu i  pengarusutamaan hak anak, terutama d i  

b idang kesehatan, pendid ikan, sosial, hak s ip i l  dan partisipasi, perl indungan 

Laporan Tahunan 2014 



hukum, ketenagakerjaan dan i nfrastruktur. Pada Tahun 2014 te lah berkembang 

mandiri menjadi  230 KLA. Hal  in i  merupakan progress yang menggembirakan 

karena telah melampaui  target yang d itetapkan pada Tahun 2014 sebanyak 100 

kabupaten/kota . 

19. Koordinasi Bidang Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga 

Pada tahun 2014 berbagai kegiatan telah d i lakukan, antara la in : 

• Program Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi 

Keluarga 

Penyiapan koord inasi  dan s inkronisasi kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja 

Perempuan dan Ekonomi Ke luarga serta pelaksanaan sosial isasi dan pemantauan 

telah d i laksanakan, dan telah d iterapkan berbagai instansi terkait dengan 

penerbitan berbagai kebijakan, antara la in :  

- Program pemberdayaan TKI purna d imaksudkan agar hasi l  kerja TKI purna d i  

luar negeri d imanfaatkan untuk mengembangkan usaha kecil d i  desa asa l  da lam 

rangka meningkatkan budaya wiraswasta dan membuka kesempatan kerja bagi 

masyarakat sekitarnya . Hal i n i  d imaksudkan untuk mencegah agar TKI purna 

dan masyarakat di daerah asal t idak tergiur untuk bekerja di luar negeri .  

Bentuk usaha yang telah  d ikembangkan oleh TKI purna antara la in berupa 

rintisan usaha yang memanfaatkan potensi sumberdaya lokal misalnya d i  

bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ( keraji nan, homestay, makanan, dan 

pelatihan) .  

- U paya peni ngkatan kesempatan kerja perempuan sangat erat ka itannya 

dengan kual itas dan budaya Indonesia. maka Pemerintah terus berusaha untuk 

meningkatkan kual itas perempuan melalui pendidikan dan keterampi lan .  D i  

samping itu juga yang tidak ka lah pentingnya adalah aspek b_udaya . Sebagian 

besar wi layah Indonesia menganut budaya patriarkhi, d i  mana perempuan 

mempunyai banyak keterbatasan .  U paya untuk menyetarakan peran antara 

perempuan dan laki- laki terus d i laksanakan dengan program pengarusutamaan 

gender 
- U paya perbai kan d i  segala bidang yang terkait dengan kemampuan daya saing 

perempuan dalam mendapatkan pekerjaan baik di da lam maupun di l ua r  negeri 

sudah d i l aku kan mula i  dari penyediaan program pelat ihan keterampi lan dalam 

berbagai bidang, peningkatan akses permodalan usaha, sampai dengan 

perbaikan tata kelola penempatan, perl indungan, dan pemberdayaan TKI . 

- Untuk menghadapi tantangan ke depan, telah d i rumuskan Rekomendasi 

kebijakan Peningkatan Ekonomi Keluarga yang berbasis ke luarga, komunitas, 

daerah, dan nasiona l :  
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~ Perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasiperencanaan dan pelaksanaan , 

peningkatan kesempatan kerja perempuan yang . difokuskan dalam 

pemberdayaan, melalui pendampingan perempuan diperdesaan untuk 

mendapatkankan akses berbagai program dari pusat maupun program 

daerah (memenuhi kuota perempuan 30% pada program PNPM). 

~ Pengembangkan berbagai bentuk pemberdayaan perempuan yang berbasis 

bahan baku lokal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di perdesaan, 

dengan memberikan pemahaman untuk menciptakan sesuatu yang 

bermanfaat yang berasal dari potensi sumberdaya lokal. 

~ Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) mendorong pengembangan 

pemberdayaan perempuan dalam menciptakan iklim yang kondusif dan 

memberikan penguatan kepada potensi perempuan dalam mengembangkan 

usahanya. 

~ Peningkatan pemberdayaan perempuan yang ada pada dinas di propinsi dan 

kabupaten kota, misalnya dengan meningkatkan peran Biro Kesra dan atau 

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator 

di wilayah masing-masing. 

• Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA) 

Rekomendasi tanggap cepat permasalahan kesejahteraan rakyat bidang 

pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak pada tahun 2014 adalah 

berdasarkan perintah Presiden kepada Kemenko Kesra pada sidang kabinet 

tanggal 8 Mei 2014 untuk mengoordinasikan gerakan nasional anti kejahatan 

seksua l terhadap anak. 

Hal ini dituangkan pada lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA) 

PRE S I DEN 
RE P U Bl. IK ...,DONE'S tA 

INSTRUI<SI PRESID EN RE.PUBUI< INDONESIA 

NOMOR 5 T AHUN 2014 

TENTANO 

GERAIV\N N,\SIONAL ANTI KEJAHATA N SEK SUJ\L TERHADAP ANAK 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA. 

Gambar 3.14 lnpres No. 5 Tahun 2014 
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Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama kementerian/lembaga terkait lainnya, organisasi 

kemasyarakatan dan dunia usaha, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kesra telah 

menyusun Rencana Aksi GN AKSA yang akan digunakan sebagai panduan bagi para 

pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan dan 

dunia usaha. 

liii:NT&alltOOitDr:NA TOR IIIDANG ICUUAHTltR.AAJC llAJCY AT 
IUPC1IILIIt ll'I'OOHUIA 

- : B 13.r IMENKOIKESRANII/2014 J okOru. '-!uti 2014 

l.amplran : 1 (Uiu) -· -.a · INPRES No. 5 T.ttun 2014 tentang 
Ge<.kan NootonaiAA« Kofol\otan Sokauoi1Attl\o4ap Anok 

---.n dlle1bltlcannyo tnatrukol PtMden No S T....., 2014 

*"'""0 Gel..un - · Ana Kojohotan SekouoJ IOtl\edOp Alwk - langglll 11 
Junt 2014. monon Monteri o•m Negofl depot men!IOO"'- ..., ,_,.,.,.,ng 
pan~ a.-.... dan Bupati/W--_,.- tno.lrUkS< P_.,., "" 
clong8n penuh tanggung )awol> -ual tugoa. fung.o don k~ 1(-non 
Oolom I'Mgen 

MonJort Koofdlnotot Bldong KoMjahterun Rol<yot. 

~-
!tmbuttn '01! t 
Pnoaidon Republlk lndonesla ubegot !operon -

Gambar 3.15 Surat Menko Kesra 

• Pemulangan TKIB dari Malaysia 

Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia, berdasarkan pada 

Keputusan Presiden No. 106 tahun 2004 tentang Tim Koordlnasi Pemulangan 

Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia. Pertimbangan 

diterbitkannya keputusan presiden ini dikarenakan jumlah TKI bermasalah dan 

keluarganya yang akan dideportasi oleh Pemerintah Malaysia pada waktu itu lebih 

dari 350.000 orang sehingga proses pemulangannya perlu mendapat perhatian 

khusus, ditangani secara koordinatif dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan 

martabatnya sebagai manusia, hak-hak pekerja dan keluarganya sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum internasional. 

Operasi Penangkapan PATI dilakukan oleh Pemerintah Malaysia mulai 21 Januari 

2014 dengan melibatkan 10.000 personil yang berasal dari unsur lmigrasi, Polisi, 

dan Rela, kebijakan Pemerintah Malaysia ini masih berlaku sampai dengan akhir 

Tahun 2014. 
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Pemulangan TKIB dari Malaysia menuju ke Indonesia dengan biaya Pemerintah 

Malaysia .  Pemulangan yang d i lakukan secara reguler  khusus untuk kawasan 

semenanjung (mel i puti Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Pahang, dan Negeri 

Sembi lan)  melalu i  Pelabuhan Pasir Gudang. Sumua TKIB yang d ipu langkan 

(dideportasi) sebe lumnya telah  menjalani  hukuman di Malaysia dan sebagian 

besar karena pelanggaran keimigrasian. Sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden 

yang disampaikan pada Rapat Kabinet Tgl 17 Desember Tahun 2014, maka telah 

d ipu langkan sebanyak 706 TKIB dengan menggunakan pasawat Herkules mi l i k  TN I 

AU.  

Permasalahan yang terkait dengan TKI, mula i  dari hu lu hingga h i l i r, ya itu dari pra

penempatan ( latar belakang calon TKI yang berpendid ikan dan berketerampi lan 

rendah, masa penempatan (pelatihan keterampi lan yang sering tidak tepat 

sehingga calon TKI t idak mempunyai kompetansi d i  b idang pekerjaan yang a kan 

dija lani  dan sering non prosedura l/il legal/memakai visa kunjungan/tidak 

berdokumen), h ingga purna penempatan ( pemulangan). Sebagian besar TKIB 

menjadi  korban perdagangan orang (trafficking). 

• Pemulangan WNIO dari Arab Saudi 

Selama tahun 2014 WN IO/TKI B  yang d ipulangkan dari Arab Saudi berjumlah 

20.379 orang. Hambatan pemulangan yang berasal dari Pemerintah Arab Saudi  

mel iput i :  Pelayanan exit permit o leh imigrasi Saudi  Arabia lambat, dan untuk 

I ndonesia hanya pada hari Kamis dan sul itnya mendapatkan penerbangan karena 

musim haji belum berakhir. Hambatan yang berasal dari WNIO adalah beberapa 

WNIO sempat menunda kepulangan karena memanfaatkan kesempatan kerja 

selama musim haj i .  Jumlah WNIO yang berada di penampungan Shumaisy dan 

ya ng akan pulang meningkat sehingga memerlukan bantuan logisti k. 

Sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 sudah dipulangkan WNIO dari Arab 

Saudi sebanyak 32.988 orang dengan ri ncian :  pada Tahun 2011 sebanyak 7.926 

orang; pada Tahun 2012 sebanyak 2.230 orang; pada Tahun 2013 sebanyak 2.453 

orang (amnesti sd 3 Nop 2013); dan pada Tahun 2014 sebanyak 20.379 orang. 

• Perbaikan tata kelola TKI 

Sebaga i upaya Pemerintah untuk menciptakan perl indungan bagi para Calon TKI 

dan TKI secara komprehensif, maka disusun Rencana Aksi ( Renaksi) Perbai kan Tata 

Kelola TKI .  Sejak bulan September tahun 2014, KPK bersama U KP-PPP menginisiasi 

rencana aksi perbaikan tatakelola TKI . Penyusunan renaksi in i  berdasarkan hasi l 

s idak di Bandara Soekarno Hatta tentang pelayanan pemulangan TKI .  Renaksi ini 

pada awal nya mel ibatkan 18 kementerian dan lembaga . Di masa yang akan datang 

akan d iperluas sesuai dengan tuntutan jaman. 
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Dalam renaksi tersebut, Kemenko Kesra d iberi tanggungjawab untuk 

mengkoord inasikan pembenahan tumpang tindih peraturan pengelolaan TKI 

khususnya menyangkut pembagian kewenangan Kemenakertrans dengan 

BNP2TKI, yang mel iputi dual isme penertiban Surat lj in  Pengerahan (SI P) bagi 

Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dual isme 

wewenang pejabat penandatangan dokumen perjanj ian kerja, dan dual isme fungsi 

pengawasan terhadap PPTKIS, pelarangan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar 

Negeri ( KTKLN) di bandara dan pelabuhan, dan terintegrasinya data TKI antar K/L 

secara onl ine.  

Sampai  dengan akh ir  tahun 2014 te lah d iterbitkannya Permenaker No. 22 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan, penempatan dan Per l indungan TKI  d i  Luar Negeri 

sebagai penngganti Permenakertrans No. 14 Tahun 2010, dan Surat Edaran Kepala 

BNP2TKI No:. SE.OG/KA/VI I I/2014 tentang penerbitan KTKLN d i  Bandar udara. 

Sedangkan integrasi data TKI antar K/L baru mencapai 90%.Perkembangan 

pela ksanaan rencana aksi  perbaikan tata ke lola TKI telah d i laporkan kepada 

Presiden dan Wakil Presiden dengan Surat No. 8 .182/Menko/Kesra/X/2014 

tanggal 3 Oktober 2014. 

• Arahan Presiden terkait Pemulangan WNIO/TKIB 

Arahan Presiden dalam Rapat Kabinet tanggal 17 Desember 2014 terkait dengan 

pemulangan WNIO/TKIB adalah untuk segera memulangkan Warga Negara 

Indonesia Overstayers (WN IO)/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)  yang 

berada di l ua r  negeri .  Permasa lahan TKI i legal yang bermasa lah diharapkan segera 

diselesaikan mula i  bulan Januari 2015. H itung kemba li jumlahnya dan pemerintah 

a kan menyiapkan anggaran bagi penyelesa ian masalah tersebut. Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan menjadi 

koordi nator untuk menyelesaikan masa lah in i .  

Sebagai t indak lanjut Arahan Presiden telah  d i lakukan koordinasi dengan 

kementeran/lembaga terkait yaitu :  
- Kemenaker mengkoordinasikan pemulangan TKIB dari Malaysia sebanyak 706 

orang dengan menggunakan pesawat herkules mi l ik  TN I AU; 

- Kemlu a kan melakukan pemula ngan 450 orang WNIO/TKIB dari Arab Sa udi 

sampai ke Jakarta tangga l 16 dan 17 Januari 2015; 

- Kemsos dan BN P2TKI akan memulangkan WNIO/TKIB dari Jakarta sa mpai ke 

daerah asal; 
- Anggaran untuk pemulangan 450 orang WNIO/TKIB sampai di Jakarta dengan 

charter pesawat sudah tersedia pada DIPA Kementerian Luar Negeri; 
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- Kementerian luar  Negeri a kan menyiapkan data terpi lah berdasarkan jenis 

kelamin dan daerah asal sebagai bahan rujukan bagi K/l terka it; 

- K/l terkait menindaklanjuti sesuai dengan peran masing-masing terkait dengan 

rencana pemulangan 450 WNIO/TKIB;  
- Kemeneg PPPA mengkoordinasikan pemberdayaan TKIB/WNIO dengan K/l 

terkait 

- Sejumlah 189 org WNIO/TKIB da lam proses penyelesaian administrasi d i  Jeddah 

Arab Saudi untuk d ipulangkan ke I ndonesia; 

- Kemlu akan melakukan lobi-lobi b i lateral dengan negara-negara tujuan untuk 

mempermudah proses pemulangan TKIB; 
- Kementerian Keuangan menga lokasikan anggaran untuk pemulangan dan  

pemberdayaan WNIO/TKIB; 

- Menko PMK mengkoordinasikan usulan anggaran pemulanga n  dan 

pemberdayaan WNIO/TKI B  d i  K/l terka it; 

Rekomendasi dari rencana pemulangan WNIO/TKIB seperti berikut: 
- Perlu d i lakukan law enforcement bagi calo atau s indikat yang berperan 

terjadinya WNIO/TKIB  untuk menimbulkan efek jera; 
- Perlu d i lakukan operasi atau sidak yang berkelanjutan pada wilayah perbatasan 

terutama yang mempunyai "ja lur  tikus" dan pelabuhan trad isional yang sering 

digunakan untuk la lu  l i ntas TKIB; 
- Perlu tindakan yang tegas bagi penyelenggara umroh yang menyalahgunakan 

visa umroh sebagai visa kerja; 
- Untuk menghindari arus bal ik  ( recycle) ke negara tujuan, bagi WN IO/TKIB perlu 

eva luasi keberadaaan pelaksana penempatan TKI swasta ( PPTKIS) dan 

penerapan sanksi pemberhentian pelayanan pengiriman/pencabutan iz in .  

Tindak lanjut jangka menengah dan panjang dalam penanganan WNIO/TKIB 

adalah :  
- Perlu adanya kebijakan yang lebih tegas terkait WNIO/TKIB sehingga setiap  K/l 

memi l iki rujukan yang sama untuk menyelesa ikan masalah WNIO/TKIB.  Untuk 

itu, d iperlukan adanya grand design penanganan permasalahan WNIO/TKI B  

secara komprehensif d a n  efektif. Untuk h a l  in i, Bappenas d iharapkan dapat 

menjadi  foca l point untuk penyusunannya. 
- Terkait dengan perlunya data basis untuk perencanaan penanganan 

WN IO/TKIB, Kemlu, Kemenaker, BNP2TKI, dan K/L terkait agar melakukan 

konsol idasi pendataan, updating dan mengelolanya secara berkelanjutan. 
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20. Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Selama kurun waktu tahun 2014, telah d iupayakan langkah koordinatif kebijakan d i  

b idang kependudukan dan keluarga berencana.  U raian kegiatan sebagai beri kut. 

• Program G DPK 

Bentuk G rand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan berbagai 

pencapaian target. Penyusunan dokumen GDPK merupakan t indak lanjut dari 

U ndang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga . 

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) d isusun sesuai dengan 5 pi lar 

pembangunan kependudukan d i  I ndonesia, ya itu: Pengendal ian Kuantitas 

Penduduk, Peningkatan Kual itas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan 

Persebaran  dan Pengaturan Mobi l itas, dan Pembangunan Database 

Kependudukan.  

Kondisi kependudukan I ndonesia yang d i inginkan sebaga i outcome dari 

penyusunan GDPK secara singkat dapat d iura ikan  sebagai berikut: 
- Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang di inginkan adalah 

tercapainya penduduk stabi l  dalam jumlah yang t idak terla lu  besar. Dar i  kondisi 

in i  d ihara pkan bahwa jumlah bayi yang lah i r  sama (seimbang) dengan jumlah 

kematian sehingga penduduk menjadi stasioner/tumbuh seimbang. Angka 

kematian di Indonesia d iharapkan terus menurun, sedangkan angka harapan 

hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun 

waktu 2010-2015 d iharapkan akan menjadi 23 per 1.000 ke lah i ran hidup dan 

terus menurun secara berlanjut h ingga pada periode 2030-2035 menjadi sekitar 

12 per 1.000 kelahiran h idup.  Terwujudnya kel uarga Indonesia yang berkual itas, 

sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga 

secara maksimal .  

- Terjadinya persebaran  penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawa 

sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pu lau Jawa yang 

memang sangat padat penduduk. Sejalan dengan tujuan itu pemerintah sudah 

meluncurkan Master P lan  Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

I ndonesia (MP3E I )  2011-2035, yang membagi percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi menjadi 6 koridor, yakni Koridor Ekonomi ( KE) 

Sumatera, KE Jawa, KE Ka l imantan, KE Sulawesi, KE Ba l i-Nusa Tenggara dan KE 

Papua-Kepulauan Maluku. 

- Kondisi yang d i i ngin kan  dari pembangunan data dan informasi kependudukan 

adalah 
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� Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang 

sesuai dengan kebutuhan i nstansi pemerintah  terkait dan p ihak swasta yang 

membutuhkan. 

� Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga d iharapkan dapat 

d iperoleh data dan i nformasi kependudukan yang a ndal, a kurat, r i i l, dan 

dapat digunakan sebagai bahan pengambi lan keputusan secara cepat. 

• Rekomendasi Kebijakan Keluarga Berencana 

Sejumlah variabel yang memberi kontribusi terhadap mandegnya tren penurunan 

ferti l itas d i  angka 2,6 ini .  

Pertama adalah tren penggunaan kontrasepsi. Asumsinya adalah angka ferti l itas 

akan menga lami penurunan j ika angka prevalensi penggunaan kontrasepsi 

menga_lami kenaikan. Semakin tinggi proporsi perempuan usia subur dan/atau 

pasangannya yang menggunakan kontrasepsi ketika melakukan hubungan seks, 

semakin rendah kemungkinan mengalami  kehami lan.  

Kedua, akses kelompok marginal atau kelompok d i  luar grup target terhadap a lat 

dan obat kontrasepsi. Sebagian dari kelompok marginal  tersebut adalah 

perempuan miskin atau yang ti nggal d i  daerah terpenci l  yang jauh dari a kses 

pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Sebagian dari penduduk Indonesia 

ti nggal d i  daerah  terpencil, seperti d i  puncak gunung, d i  pantai, atau d i  pulau keci l  

yang jauh dar i  pusat keramaian.  Mereka tentu jauh dari pusat pelayanan 

kesehatan dan keluarga berencana. 

Ketiga ada lah akses perempuan yang tidak  atau belum menikah  terhadap 

kontrasepsi. Asumsinya adalah ferti l itas akan menjadi  rendah j ika semua 

perempuan usia reproduksi yang aktif secara seksual dan tida k  i ngin mempunyai 

anak memi l iki akses untuk menggunakan kontrasepsi. Sementara itu, program 

keluarga berencana d i  Indonesia hanya menjadikan pasangan yang menikah resmi  

sebagai kelompok sasaran dari program keluarga berencana.  Perempuan yang 

belum atau tidak menikah t idak termasuk sebagai kelompok sasaran .  

Pertanyaannya ada lah seberapa banyak perempuan dalam kelompok terakh ir  in i  

secara seksual a ktif? J ika demikian, apabi la mereka t idak menggunakan 

kontrasepsi ketika melakukan hubungan seksual, terdapat kemungkinan mereka 

mengalami  kehami lan .  Pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka memi l ih  

untuk melanjutkan kehami lannya atau akan menghentikannya dengan melakukan 

pengguguran kehami lan? U ndang-undang kesehatan tidak membolehkan 

perempuan hamil menggugurkan kandungannya. Karena kendala hukum tersebut, 

sedikit dari tenaga medis yang beran i  melakukan pertolongan pengguguran .  J i ka 

pun tersedia, ongkos pengguguran akan mahal .  Mahal  dan  terbatasnya 
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ketersediaan pertolongan a borsi yang aman akan memaksa perempuan yang 

mengalami  kehami lan tidak d ikehendaki dan t idak ingin meneruskan 

kehami lannya, tetapi  t idak mempunyai sumber daya yang cukup untuk mengakses 

pertolongan aborsi yang aman mencari pertolongan a lternatif (dari dukun atau 

bidan) yang cenderung tidak aman.  Ha l  demikian akan memberi efek pada 

terjadinya masa lah kesehatan reproduksi pada perempuan tersebut, seperti 

kompl ikasi pasca aborsi atau kematian materna l .  Sementara itu, banyaknya 

perempuan yang memi l ih  untuk meneruskan kehami lannya, meskipun pada 

awalnya tidak d i kehendaki, a kan i kut memberi kontribusi pada nai knya angka 

ferti l itas. 

Keempat adalah usia kawin pertama. J i ka usia kawin pertama rendah, masa untuk 

melakukan proses reproduksi akan lebih lama sehingga j ika perempuan dan 

pasangannya yang kawin pada usia muda tersebut tidak memi l iki konsep keluarga 

kecil dan t idak juga menggunakan kontrasepsi, maka kesempatan untuk 

mengalami kehami lan dan melahi rkan anak akan lebih besar. 

Kelima, seberapa banyak perempuan akan mempunyai anak, salah satunya, 

tergantung kepada berapa jumlah anak yang ingin mereka punyai bersama 

pasangannya. Ketika jumlah anak yang mereka mi l i ki masih lebih rendah 

d ibandingkan dengan jumlah anak yang mereka i nginkan, maka kecil kemungkinan 

mereka menggunakan kontrasepsi . Konsep jumlah anak i deal  dapat dipengaruhi 

l ingkungan tempat perempuan tersebut h idup, dapat berupa l i ngkungan keluarga, 

l ingkungan pendidikan, l ingkungan sosial ,  dan l ingkungan agama. Pemerintah 

dengan berbagai cara telah mengampanyekan norma ke luarga kecil dengan 

semboyan "dua anak cukup, laki- laki atau perempuan sama", yang sempat 

d imoderatkan d i  awal periode reformasi dengan "dua anak lebih baik" dan 

sekarang telah d ikemba l i kan ke semboyan awal .  Akan tetapi, d i  masyarakat 

sekarang in i  muncul kelompok agama radikal yang secara ekspl isit mengharamkan 

keluarga berencana atau penggunaan a lat dan obat kontrasepsi, menganjurkan 

untuk menikah lebih dini, dan menganjurkan pula untuk mempunyai anak (dengan 

tidak memberi batasan jumlah) .  

Menyikapi ha l  in i, Kemenko PMK sesuai  dengan TUPOKSI perlu untuk menyusun 

usulan rekomendasi keb ijakan keluarga berencana.  Usulan rekomendasi tersebut 

d isusun berdasarkan hasil kaj ian yang bekerjasama dengan akademisi, Workshop, 

dan hasil monitoring dan eva luasi .  Kerjasama dengan a kademisi d i la kukan untuk 

menyikapi  hasi l  SDKI 2012, dan untuk memperoleh usulan Kebijakan Program 

Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Timur  Pada Era Desentra l isasi . Hal  in i  d idasari 

dengan pertim bangan bahwa Provinsi Jawa Timur termasuk dalam 10 Provinsi 
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penyangga program KB Nasional (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, 

Riau, DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT) dan kebijakan 

desentralisasi ditenggarai sebagai penyebab melemahnya program KB. 

• Program Percepatan penyediaan air minum dan sanitasi 

Koordinasi yang dilaksanakan di Jakarta dengan mengundang lintas sektor terkait 

dan unsur kementerian Kesehatan ,Kernen PU, Bappenas, Kemendagri serta 

asisten daerah provinsi DKI dalam rangka meningkatkan percepatan penyediaan 

air bersih dan sanitasi dalam rangka rencana pemerintah daerah menyiapkan 

anggaran untuk percepatan penyediaan air bersih secara menyeluruh dan 

masyarakat seluruh Indonesia mendapatkan akses air bersih pada tahun 2019. 

Hampir semua daerah yang mempunyai disparitas ketersediaan air bersih dan 

sanita~i sehingga sangat diperlukan payung hukum yang dapat mendorong lebih 

efisien dan efektif dalam pelaksanaannya. 

• Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berupa Peraturan Presiden tentang 

Percepatan Penyediaan air minum dan sanitasi. 
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Gambar 3.16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 tahun 2014 

tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi 

• Komponen antisipasi dan kewaspadaan penyebaran wabah merscov dan ebola 

sebagai emerging zoonosis. 

Pada Maret 2014 terjadi peningkatan penularan Middle East Respiratory 

Syndrome Corona Virus (MERSCoV) di Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Sampai 

dengan 16 Juli 2014 MERSCoV telah menyebar ke 21 negara. Pada 5 Mei 2014 

dilaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri para menteri dan 

pimpinan lembaga yang tergabung dalam forum koordinasi Komisi Nasional 

Pengendalian Zoonosis yang dipimpin oleh Bapak Menko Kesra selaku Ketua 

forum. Rapat koordinasi menghasilkan keputusan lintas sektor dalam melakukan 
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antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi MERSCoV. Langkah- langkah K/L dalam 

melakukan a ntisipasi MERSCoV telah di laporkan ke Presiden oleh Menko Kesra 

mela lu i  surat nomor: B. 101/MEN KO/KESRA/V/2014. 

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua 

Komisi Nasional Pengendal ian Zoonosis merekomendasikan kepada para menteri 

anggota Komisi Nasional Pengendal ian Zoonosis dan para Menteri dan pimpinan 

lembaga terka it untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sebagaimana tertu l is 

dalam surat nomor B .  165 /MEN KO/KESRA /IX/2014. 

• Eva luasi terhadap a ntisipasi penulara n  wabah Ebola dari Afrika Barat, 

sebagaimana surat menko kesra, sebaga i  berikut : 
- Wabah ebola di Afrika Barat te lah menular kepada 15.325 ora ng denga n 5 .450 

korban j iwa (u pdate 18 Nov 2014, WHO);  

- Sampai dengan saat in i  belum ada penularan Ebola di Indonesia; 

- Mekanisme antisipasi penu laran ebola ke Indonesia adanya pemberitahuan dari 

kementerian  luar negeri kepada posko KLB-Kemenkes tentang adanya 

kunjungan dari warga negara terjangkit untuk kemudian diteruskan kepada 

petugas karantina kesehatan di Pintu masuk negara; 

- Menteri perhubungan menerbitkan instruksi menteri nomor IM 7 tahun 2014 

tentang antisipasi penyebaran virus ebola tertanggal 10 November 2014 

kepada para Dirjen dan atase perhubungan untuk meningkatkan koordinasi 

antar instansi dan sosia l isasi serta pengambi lan langkah pencegahan penularan 

bagi para awak alat angkut, penumpang dan TKI yang bekerja d i  sektor 

transportasi yang memasuki atau keluar  dari negara endemik ebola; 
- Kementerian pertanian melarang pemasukan hewan dan produk berisiko 

sebagai pembawa virus ebola dari negara-negara endemik virus ebola; 

- Dalam masa kesiapsiagaan ancaman ebola telah di laksanakan beberapa 

kegiatan oleh K/L yaitu :  Penyusunan rencana kontinjensi menghadapi wabah 

ebola sebagai bencana non alam seka l igus rencana gladi/si mu lasi 

implementasinya saat kedatangan pasukan perdamaian dari Afrika Tengah 

pada pertengahan Januari 2015; Pelaksanaan simu lasi da lam penanganan ebola 

bagi penumpang pesawat; Peningkatan kapasitas Ti m Gerak Cepat Kesehatan 

dalam penanganan ebola; Membuat kebijakan tentang penetapan Rumah Sakit 

rujukan penyakit Emerging Infectious Diseases; F ina l iasasi konsep pedoman 

penanggu langa n  ebol a .  
- Peningkatan kewaspadaan d i laksanakan mela lu i  beberapa kegiatan yaitu : 

Kemenkominfo telah melaksanakan pemantauan media tentang ebola; 

Kemenlu melakukan intensifikasi komunikasi dengan perwaki lan di negara

negara terjangkit ebola untuk perl indungan WNI  dan pembatasan pemberian 

Laporan Tahunan 2014 



visa dari negara terdampak serta penundaan dan penjadwalan kembali 

program-program pengembangan kapasitas dari negara terdampak; Puskes TNI 

memberikan pembekalan ancaman ebola dan pencegahannya kepada personil 

TNI yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian PBB ke Afrika serta 

pemberlakuan masa karantina setelah kembali ke Indonesia; Pemeriksaan 

personi l Polri yang berisiko tertular ebola setelah penugasan dari luar negeri; 

BNPB mensosialisasikan ancaman virus ebola ke masyarakat di desa tanggap 

bencana. 
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Gambar 3.17 Surat Menko Kesra terkait penanganan penyebaran Virus Ebola 

21. Koordinasi Bidang Urusan Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup 

• Program WRC 

Kegiatan WCRC 2014 mengusung tema 'Terumbu Karang untuk Keberlanjutan 

Perikanan, Ketahanan Pangan dan Bisnis yang Ramah Lingkungan'. Acara ini 

dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan mengundang perwakilan dari 

100 negara yang mewakili unsur pemerintah, organisasi regional dan 

internasional, NGO, serta para ilmuwan dan akademisi. Pelaksanaan WCRC 

merupakan pertemuan pemerintah pertama yang akan menghasilkan kesepakatan 

global menuju pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan. 

• Program Ekspedisi NKRI 

Kegiatan Ekspedisi NKRI Koridor Maluku dan Maluku Utara 2014 adalah sebagai 

berikut: 
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- Penjelajahan mencapai target jarak yang d itentukan yaitu 3 .345 Km, dengan 

mendapatkan 89 temuan sebagai berikut : 

� Drop Zone 

� Hel ipad 

� Landing Zone 

� Pantai yang dapat d idarati Amphibi  

� Saumlaki Je lajah  Laut 

= 35 Temuan.  
= 40 Temuan.  
= 6 Temuan.  
= 8 Temuan.  
= 900 Km. 

- Flora fauna sejumlah 1.962 temuan terdi ri dari : 

� Flora sejumlah = 993 temuan. 
= 969 temuan. � Fauna sejumlah 

- Kehutanan 359 temuan daerah yang mengalami kerusakan dan melaksanakan 

kegiatan Reboisasi atau penanaman pohon sejumlah 603.045 pohon 

- Geologi sejumlah 3 18 temuan terdiri dari : 

� Gol A sejumlah = 19 temuan.  

� Gol  B sejumlah 

� Gol C sejumlah 

= 29 temuan.  
= 183 temuan. 

- Potensi bencana sejumlah 164 temuan.  

- Sosial  budaya sejumlah 938 temuan. 

- Komsos dapat d i laksanakan 442 kegiatan, sebagai beri kut : 

- Kegiatan Fis ik 183 kegiatan yang terd i ri dari : 

� Pembagian Sembako & a lat tu l is  = 6 kegiatan 

� Pengobatan massal = 26 kegiatan (7. 115 orang) 

� Rehab rumah = 28 rumah 

� Rehab Masj id = 6 Masj id 

� Rehab Gereja = 4 Gereja 

� Rehab Sekola h  = 2 Sekolah 

� Sunatan massa l = 3 kegiatan (75 anak) 

� Pem buatan MCK = 18 kegiatan (360 MCK) 

� Pem buatan ja lan desa = 4 kegiatan (1 .  770 m) 

� Kerja bakti = 69 kegiatan 

� Pembuatan pagar desa = 1 kegiatan 

� Pembuatan jembatan kayu/talut = 4 kegiatan 

� Pembuatan jembatan gantung = 3 unit 

� Pemasangan solarcell = 200 set 

- Kegiatan Non Fisik 259 kegiatan yang terd i ri dari : 

� Anjangsana = 10 kegiatan 

� Wasbang = 69 kegiatan 

� Tenaga Bantuan Guru = 59 kegiatan 
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• 

� Melatih PBB = 55 kegiatan 

� Sosial isasi/Penyuluhan = 17 kegiatan 

� Senam Bersama = 9 kegiatan 

� Melatih Pramuka = 15 kegiatan 

� Mengajar  Mengaji = 12 kegiatan 

� Nonton Bersama ( Layar Tancap) = 13 kegiatan 

Program Penanganan ISPA 

Pada tahun 2014 kegiatan tanggap cepat terkait koordi nasi b idang l ingkungan 

h idup dan kerawanan sosia l  ada lah penanganan bencana asap akibat kebakara n  

hutan .  Bencana i n i  menyebabkan 51 .188 orang menderita ISPA, terhentinya 

penyelenggaraan pendidikan, gangguan terhadap transportasi dan perdagangan 

( khususnya transportasi udara), rusaknya l i ngkungan h idup dan ekosistem d imana 

pemul ihannya memerlukan biaya yang sangat tinggi dan memerlukan waktu yang 

cukup lama.  Dampak la in dari kebakaran hutan dan lahan adalah peningkatan 

emisi Gas Rumah Kaca (GRK) .  

Beberapa hal  pent ing terkait penanganan bencana asap pada tahun 2014 sesuai 

hasi l  sidang kabinet tanggal 27 Febuari 2014 antara lain : 

- Menggencarkan penegakan hukum untuk mengatasi kebakaran hutan yang 

menim bu lkan bencana asap di sejumlah daerah di tanah air yang d iharapkan 

bisa menimbulkan efek jera kepada mereka terutama terhadap korporasi. 

- Presiden menyetujui rencana untuk menetapkan pimpinan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB)  sebagai pengendal i  dari pusat, dan 

membantu aparat daerah, dalam hal  in i  BPBD, TN I dan Polri . 

- Dalam hal  penanganan pemadaman kebakaran hutan sela in pemadaman darat, 

juga d i l akukan pemadaman udara dengan pesawat terbang Hercules C30 dan 

Cassa o leh BPPT, BMKG, B NPB, dan kerjasama dengan TN I AU mela lu i  

modifi kasi teknologi cuaca dengan menyiram serbuk garam. 

- Dis iapkan draft Prosedur Operasi Standar Nasional ( POSNAS) Pencegahan 

Kebakaran Hutan dan Lahan untuk penanganan set iap tahun, supaya kejad ian 

kebakaran hutan yang menimbulkan bencana asap dan membuat buruknya 

kua l itas udara itu tidak teru lang. 

• Program POSNAS 

Program POSNAS merupakan u paya pencegahan kebakaran h utan dan lahan, 

dimaksudkan untuk menyatukan upaya-upaya l intas Kementerian dan Lem baga 

terkait, Pemda dan Pelaku Usaha, Masyarakat serta Pemangku Kepentingan 

la innya dalam melakukan pencegahan kebakara n  hutan dan lahan secara terpad u, 
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efektif dan efisien, dengan tujuan agar POSNAS dapat digunakan sebagai pedoman 

nasional da lam melakukan tindakan pencegahan Karhutla secara tepat tanpa ragu

ragu dan menjamin semua upaya dan kegiatan dapat d i lakukan sebagai kewaj iban 

masing-masing p ihak secara terkoordinasi dan terintegrasi .  

Berbagai hambatan d i rasakan antara lain : 

Ter lambatnya revisi anggaran .  

Penca i ran dana  sering mengalami keterlambatan. 

Dukungan pegawai yang belum memenuhi kebutuhan struktur yang ada 

seh ingga beban tugas harus d i l impahkan kepada Staf yang ada.  

22.  Koordinasi Bidang Urusan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan lklim 

Pada tahun 2014 berbagai kegiatan telah  d i lakukan antara lain : 

• Program Semiloka 

Penyelenggaraan semiloka sebagai adaptasi terhadap perubahan ik l im untuk 

kesejahteraan rakyat d i  daerah Banyumas yang bertujuan untuk mensosia l isasikan 

kebijakan dan program pemerintah tentang penanganan peru bahan ik l im kepada 

pemerintah daerah  dan stake holder di daerah .  

Kegiatan koordi nasi kebijakan mitigasi dan  adaptasi perubahan ik l im yang telah 

d i lakukan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 

Pertemuan Koordinasi Penyiapan Laporan Penanganan Perubahan lk l im 

d imaksudkan untuk membahas isu - isu apa saja yang sedang terjadi terka it 

dengan Perkembangan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan 

pengendal ian perubahan ikl im, Perkembangan kegiatan da lam pelaksanaan tugas 

pengendal ian perubahan ik l im yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, a l ih  

teknologi dan pendanaan, Perkembangan kebijakan pengaturan mekanisme dan 

tata cara perdagangan karbon, Has i l  pemantauan dan eval uasi lmplementasi 

kebijakan tentang pengendal ian perubahan ik l im, Perkembangan posisi I ndonesia 

untuk mendorong negara-negara maju untuk lebi h bertanggu ng jawab da lam 

pengendal ian perubahan ik l im, dan isu terkait dengan capaian kegiatan perubahan 

ik l im dalam kurun waktu 2008-2014, khususnya dalam isu negosiasi dan 

meka nisme perdagangan karbon . Berikut adalah poin-poin penting dari  hasi l  

pertemuan d imaksud:  
- Terkait penyusunan laporan PEPRAN-G RK, Sekretariat RAN GRK akan 

mempercepat penyerahan laporan PEP RAN-G RK (terbaru) dari K/L dan 

membuat F ina l isasi sistem PEP RAN/RAD-GRK secara on-line. 

- Meningkatkan koord inasi secara verti kal antara K/L dengan Provinsi, serta 

komunikasi dengan semua pemangku kepentingan .  
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- Terkait estimasi penurunan emisi pada tahun mendatang, d iperlukan 

identifikasi kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan 

sebagai bagian dari PEP RAN/RAD-GRK. 

- Akan melakukan penyusunan pedoman review dokumen RAN/RAD-GRK sesuai  

dalam Perpres No.61/2011 ( Pasal 9) .  

- Mempercepat penyelesaian rekapitulasi pelaporan PEP RAN/RAD-GRK untuk 

diserahkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri LH dan Mendagri, 

yang selanjutnya akan d iki rim kepada Menko Perekonomian dan tembusan 

kepada Menko Kesra . 
- Untuk proses pemi l ihan daerah percontohan pengembangan RAN-API 

ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

� Ketersediaan Kaj ian Kerentanan (VA) yang berisi kaj ian i kl im, dampak 

potensial, sektor yang terkena dampak, klaster dan rekomendasi aksi .  

� Komitmen Daerah yang digambarkan dalam ada tidaknya strategi dan 

rencana aksi, integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran .  

� Adanya kegiatan adaptasi yang telah dan sedang berjalan ba ik  yang dibiayai 

APBD ataupun sumber pendanaan lai nnya . 

� Ada tidaknya Pokja Perubahan lk l im Daerah .  

� Kesesuaian dengan RAN-API .  
- Dalam pelaksanaan Perpres 71/2011 sampai dengan saat ini adalah :  

� Pedoman lnventarisasi GRK. 

� Manual lnventarisasi GRK Limbah Padat Domesti k. 

� Manual lnventarisasi GRK Limbah Cair Domesti k  dan lndustri. 

� Database Management lnventarisasi GRK Sektor Limbah.  

� Permen LH No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan 

Verifi kasi Aksi Mitigasi Perubahan lk l im. 

� Rancangan Permen LH tentang Kompetensi Personi l Verifikator Aksi Mitigasi 

Perubahan l kl im .  

� Dokumen lnventarisasi GRK Tahun 2013 dari 28 Provinsi .  

� Dokumen lnventarisasi GRK Tahun 2013 dari 6 K/L Terkait. 

� Dokumen lnventarisasi GRK Nasional Semester I Tahun 2014. 

� Template Pelaporan BUR ke-1. 

� Sintesis Laporan I PCC Indonesia. 

� National Summit Perubahan lk l im.  

• Program "Building the Communities' Resilience to Climate Change Risks on Small 

Islands in Indonesia", 

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

Climate Change Risks on Small Islands in Indonesia", telah d i laksanakan 
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Pertemuan koordinasi antara Tim Kemenko Kesra dengan Technical Officer UNDP 

dengan hasi l-hasi l  koordinasi sebagai berikut: 

- Program d imaksud d iusu lkan untuk mendapatkan pembiayaan dari Global 

Environment Facility (GEF) .  Mekanisme G EF periode ke-5 akan berakhir pada 

bulan Mei 2014 dan proposal sudah harus masuk pal ing lambat bulan Maret 

2014. Sehubungan dengan terbatasnya waktu pengajuan proposal GEF-5 

tersebut maka disarankan untuk mengambi l  a lokasi pendanaan GEF-6; 

- Project Identification Form (P IF )  untuk proposal d imaksud diajukan kepada GEF 

Operational Foca l Point (GEF OFP) .  Dihara pkan pada bulan Agustus 2014, P IF  

proposal d imaksud sudah mendapat endorsement dari GEF  OFP dan d iki rimkan 

kepada Sekretariat GEF  d i  Washington . Hasi l  review GEF akan diumumkan 

sekitar bulan September 2014; 

- lde/Topik dalam Proposal Kemenko Kesra masi h perlu penyesuaian dengan 

logical framework U N D P/G EF yang terfokus pada aspek Cl imate Change, 

Biodiversity dan Land Degradation. Usulan yang dibuat mengarah pada 

Adaptasi Perubahan lkl im, sementara aspek Cl imate Change dalam logica l 

framework itu lebih ke a rah Mitigasi .  Masih perlu justifikasi yang tepat 

terhadap penetapan lokasi program, misalnya dengan mengacu pada lndeks 

Kesejahteraan Rakyat ( I KRAR), dan punya dampak pada target nasiona l; 

- Tim Kemenko Kesra diharapkan terus konsultasi dengan Loca l Country Office 

UNDP  terkait dengan penyesuaian program terhadap logical framework UN DP. 

Proposal agar d i rampungkan oleh Kemenko Kesra dan Ti m sebel um 

dikoordinasikan dengan K/L dan stakeholder la innya; 

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

adalah 1 (GEF)  : 4 ( Indonesia) .  Kontribusi I ndonesia bisa berupa program 

kerjasama Kemenko Kesra dengan K/L maupun dengan donor la in .  

• Program PPIN 

Hasi l  koordinasi rencana pembentukan Pusat Perubahan lkl im Nasional (PP IN)  

sesuai dengan SK Menko Kesra No. 52 tahun 2012, sebagai berikut: 

- Pusat Perubahan lk l im Nasional d imaksudkan untuk memperkuat peran 

Kemenko Kesra da lam melaksanakan koordinasi kebijakan perubahan ik l im 

demi mel indungi kesejahteraan rakyat dari dampak negatif yang diti mbulkan .  

- PP IN telah melaksanakan berbagai program yang antara la in kaj ian untuk lahan 

gambut, kerentanan perubahan ik l im dan kaj ian emisi GRK dar i  kebakaran 

hutan .  

- Selama in i  PP IN dibiaya i  o leh  US dan in-kind dari DNPI .  US akan tetap 

memberikan dukunga n  dan Norway telah berkomitmen memberikan dana 

sebesar 7 - 9 juta USD. 
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- Komitmen kerjasama h ibah penelitian perlu d iti ndaklanjuti bersama 

Kemendikbud. 

- Saat in i  kelembagaan PPIN sebagai salah satu un it d i  DNPI .  Sela njutnya 

d iharapkan kelembagaan PPIN berada di Kemenko PMK untuk memberikan 

masukan sebagai dasar pengambi lan kebijakan Pemerintah.  Bentuk 

kelembagaan PPIN dapat mengikuti lembaga d ibawah Kemenko PMK yang 

sudah ada seperti Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Komisi Nasional 

Zoonosis. 

Beberapa hambatan dan kendala yang d ihadapi : 
- Masih terjadinya pembalakan l iar  d icuriga i .  

- Beberapa daerah t idak memi l iki anggaran .  

- Dukungan pegawai d i  Kemenko PMK yang belum memenuh i  kebutuhan 

struktur. 

Berbagai hambatan yang d irasakan antara la in : 
- Terlambatnya revisi anggaran 

- Penca iran dana sering mengalami  keterlambatan .  

- Dukungan pegawai yang belum memenuhi  kebutuhan struktur yang ada 

seh ingga beban tugas harus d i l impahkan kepada Staf yang ada.  

23. Koordinasi Bidang Urusan Bencana 

Pada tahun 2014 berbagai kegiatan te lah d i lakukan antara la in : 

• Program TGC 

Terkait koordinasi kebijakan pengurangan resi ko bencana, Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat membentuk BPBD d idaerah dan Tim 

Gerak Cepat sehingga dapat mengkoordinasi kan penanggu langan bencana serta 

penanggulangan banj i r  Jakarta. Efektifitas penanganan bencana pada saat terjad i  

bencana d ibentuk Tim Gerak Cepat Koordinasi Penanggulangan Bencana .  

Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tim 

Gerak Cepat (TGC) Koordinasi  Penanggulangan Bencana d i  l i ngkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Tim in i  bertugas untuk : 
- Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi masalah serta menyampa ikan 

a lternatif solusi pemecahan masa lah penanganan korban, kerusakan, kerugian 

dan pananganan pengungsi serta bantuan pada saat terjadi  bencana dalam 

rangka koordinasi perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana; 
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- Melakukan pemantauan terhadap penanganan korban bencana, kerusakan, 

kerugian dan jumlah pengungsi d i lokasi bencana; 
- Melaporkan hasi l  pemantauan dan perkembangan koordinasi penanggu langan 

bencana di lokasi bencana kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat secara berkala atau atau sewaktu-waktu apabi la d iperlukan. 

Beberapa kendala dalam pembentukan BPBD yaitu : 

- Penetapan BPBD oleh daerah masih dalam bentuk Peraturan Bupati bel um 

dalam bentuk Perda . 

- Fungsi penangulangan bencana masih melekat pada SKPD yang sudah ada 

sepert i  Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas, Dinas 

Sosia l  dan sebagainya. 
- Bertambahnya daerah  otonom baru. 

- Dalam rangka percepatan pembentukan BPBD d iharapkan sosia l isasi dan 

koordinasi antara Kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah 

terus d i laksanakan.  

Beberapa kendala da lam pembentukan T im Gerak Cepat (TGC) ya itu : 

- Belum adanya dukungan sarana dan prasana. 

- Jumlah personi l  Tim Gerak Cepat (TGC) Koordinasi Penanggu langan Bencana 

masih kurang. 

• Program Penanggulangan Bencana 

Dalam rangka penanggulangan bencana khususnya bencana banjir dan tanah 

longsor di wi layah Jakarta dan seluruh wilayah Republ ik Indonesia, telah  

d iterbitka n  lnpres No 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan 

Tanah Longsor yang menginstrusi kan kepada : 

- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

- Menteri Dalam Negeri; 

- Menteri Pekerjaan U mum; 

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 

- Menteri Kesehatan; 

- Menteri Sosial ;  

- Menteri Pertanian; 
- Menteri Kelautan dan Perikanan; 

- Menteri Komunikasi dan lnformatika; 

- Menteri Badan Usaha Mi l ik  Negara; 

- Menteri Keuangan; 

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

- Pangl ima Tentara Nasional l ndonesia; 
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- Kepala Kepolisian Negara Republ ik Indonesia; 

- Kepala Badan Meteorologi, Kl imatologi dan Geofisika; 

- Kepala Badan Pengkaj ian dan Penerapan Teknologi; 

- Kepala Badan SAR Nasional; 

- Para Gubernur/Bupati/Wal ikota. 

Pertemuan tingkat provinsi koordinasi perencanaan, s inkronisasi pelaksanaan dan 

pengendal ian penyelenggaraan kebijakan pengurangan resi ko bencana, telah 

d i laksanakan d i  3 Provinsi yaitu d i  Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Mei  

2014 dan d i  Propinsi N usa Tenggara Timur pada tanggal 17 September 2014, 

serta di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 November 2014. 

Kegiatan in i  d i ikuti oleh masing-masing 26 peserta yang terdi ri dari Badan 

Penan_ggulangan Bencana Daerah  (BPBD), lnstansi terkait tingkat provinsi, serta 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kab/Kota Se-Provinsi Sulawesi 

Tengah, Prov. N usa Tenggara Timur dan Prov. Sumatera Utara. 

Adapun Rekomendasi sebagai beri kut : 

- Penyusunan dokumen Rencana Penanggu langan Bencana sebagai master p lan 

penyelenggaraan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana d i  daerah 

rawan bencana.  

- Keterl ibatan seluruh unsur masyarakat, pemerintah dan lembaga usaha. 

- lntegrasi PRB dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk dalam 

kuriku lum pendidikan sekolah.  

- Pembentukan forum- forum masyarakat pedu l i  bencana.  

Kegiatan in i  d i ikuti oleh masing-masing 26 peserta yang terdi ri dar i  Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD), lnstansi terkait ti ngkat provinsi, serta 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab/Kota Se-Prov. Sulawesi 

Tengah, Prov. Nusa Tenggara Timur dan Prov. Sumatera Utara. 

Adapun Rekomendasi sebagai beri kut : 

- Penyusunan dokumen Rencana Penanggu langan Bencana sebagai master plan 

penyelenggaraan penanggulangan dan pengurangan ris iko bencana d i  daerah 

rawan bencana. 

Diharapkan dalam APBD dapat dis iapkan dana s iap pakai dalam 

penanggu langan bencana. 

• Program Monev 

Monitoring dan Evaluasi  da lam rangka koordinasi perencanaan, s inkronisasi 

pelaksanaan dan pengendal ian penyelenggaran kebijakan pengurangan resi ko 

bencana dan kebijakan pemul ihan pasca bencana d i laksanakan oleh Kementerian 

Laporan Tahunan 2014 



Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat d i  seluruh wi layah Indonesia dalam 

kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2014. 

24. Koordinasi Bidang Urusan Konflik Sosial 

Pada tahun 2014 berbagai kegiatan telah  d i lakukan antara la in : 

• Rakor Penanganan Konflik 

Koordinasi kebijakan bidang pemul ihan konfl i k  sosia l  dengan mengadakan Rakor 

penanganan pengungsi korban konfl i k  Maluku dan Maluku Utara . Rapat d ip impin 

o leh Deputi I dan d ihadi ri Waki l  Gubernur Sultra, Asisten I ,  Kadis Sosial, Kadis 

Kesbangl inmas, Kabid Penanganan Pasca Konfl i k  - Kemenkopolhukam; Asdep 

Penanganan Konfl i k  Sosiai, Kemensos, D itjen PUM - Kemendagri, D itjen 

Kesbangl inmas - Kemendagri. Rapat d iawa l i  oleh penje lasan Deputi I tentang 

maksud dan tujuan d iadakannya rapat koordinasi  tentang resolusi konfl i k  Maluku 

dan Maluku Utara yang ada d i  provinsi Sulawesi Tenggara meli puti : 

- Penggal ian permasalahan penanganan konfl ik .  

- Hambatan yang d ihadapi  Pemda dalam menyelesa ikan tuntutan pengungsi . 
- Merumuskan t indak lanjut penyelesaian tuntutan LSM SARA atas dana 

kompensasi sebesar Rp. 10 juta per KK terhadap pengungsi yang jumlahnya 

53 .839 KK atau 255 .998 jiwa. 
- Dalam rapat in i, p ihak Waki l  Gubernur menerangkan paparan. 

• Program Pokja 

Koordinasi kebijakan tentang kelembagaan penanganan konfl i k  sosia l  dan 

pembangunan perdamaian dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja)  

Perl indungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konfl i k  Sosia l .  

Kelompok kerja perl indungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam 

konfl i k  sosial  te lah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat Nomor 07 tahun 2014. Anggota Pokja d imaksud merupakan 

waki l-waki l  dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga 

swadaya masyarakat, dan penel iti/a kademisi .  

• Program SNPK 

Koordinasi database dan peta potensi konfl i k  sosia l  t ingkat provinsi/kabupaten/ 

kota dengan melakukan pemetaan potensi konfl i k  sosial  ti ngkat Provinsi/ 

Kabupaten/Kota guna membangun perdamaian di wi layah rawan konfl i k  mela lu i  

deteksi, respon d ini ,  pencegahan dan penanggulangan konfl i k. Kementerian 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah meluncurkan Sistem Nasional 

Pemantauan Kekerasan (SN PK) yang merupakan sebuah sistem informasi yang 

menyediakan data dan anal isis tentang konfl i k  dan kekerasan yang terjadi  d i  
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I ndonesia agar dapat memetakan residu konfl i k  lama dan mendeteksi 

permasalahan baru. D ibangun oleh Kemenko Kesra dan Bank Dunia, d idukung oleh 

Korea Trust Fund for Economic and Peace-bui ld ing Transitions, SNPK menyediakan 

data jumlah, tren, dan pola kekerasan sejak tahun 1998 yang merupakan database 

kekerasan terlengkap dan dapat d iakses publ ik melalu i  www.snpk- indonesia .com) .  

SNPK  d iresmikan pada bulan Desember 2012. Pada tahap awal, SNPK  melakukan 

monitoring terhadap konfl ik  kekerasan d i  9 provinsi pasca konfl i k  yaitu Provinsi 

Aceh, Ka l imantan Barat, NTT, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, 

Papua Barat, serta wi layah Jabodetabek. Pada bulan Jul i 2013, a rea monitoring 

d iperluas dengan menambah coverage area Provinsi Lampung, Kal imantan 

Selatan, Ka l imantan Timur, dan NTB.  Pantauan SNPK sudah mencakup 34 provinsi 

sejak bulan Jul i  2014. 

Koordinasi kebijakan pembangunan kesra di Papua dan Papua Barat dengan 

melakukan rapat internal Kemenko Kesra melalu i  Keputusan Menteri Nomor 17 

tahun 2013 Tentang Desk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua 

Barat Bidang Koordi nasi Kesejahteraan Rakyat, d i laksanakan pada tanggal 25 

Februari 2014 jam 10.00 - 12.00 bertempat d i  Ruang Rapat Lantai 7 Kemenko 

Kesra. Rapat d ip impi n  oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Kesra, dan d ihad i ri 

oleh SA Bidang Pencapaian Pembangunan Mi lenium, SA Bidang Pemba ngunan 

Daerah Tert inggal dan Perbatasan Negara, Asdep dar i  Kedeputian I-VI I ,  dan staf. 

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan Papua dan Papua Barat, Sekretariat 

Desk Papua dan Papua Barat pada hari Jumat tangal 28 Februari 2014 bertempat 

d i  Ruang Rapat Kemenko Kesra Lantai 3 telah melakukan FGD P4B dengan 

narasumber Deputi IV - UP4B. FGD dihadi ri o leh seluruh Asdep dan Staf dari 

Kedeputian I-V I I  Kemenkokesra . 

B. CAPAIAN KEM ENKO PMK 

• Koordinasi Program Keluarga Produktif 

Telah  d isebutkan pada Bab I, pergantia n  kepemimpinan nasional dari Presiden 

Susi lo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo membawa peru bahan 

yang cukup signifikan pada struktur Kementerian/Lembaga Negara. Beberapa 

Kementerian/ Lembaga ( K/L) mengalami restrukturisasi dan perubahan 

nomenklatur, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

yang berubah menjadi  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 

Tahun 2014 pasa l 14 ayat 3 menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Menteri 
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Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggunakan 

sumber daya eks Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Namun 

demikian, semangat dan tujuan yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 

Pada masa awal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Ka l la  sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia, dicanangkan program Kartu Indonesia Sehat. Program 

Kartu Indonesia Sehat sebuah instrumen kebijakan publ ik d ib idang kesehatan yang 

di la kukan oleh Presiden Jokowi . Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat I ndonesia, Pemerintah meluncurkan Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera, Program I ndonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Hal  ini tertuang 

dalam lnstruksi Presiden ( lnpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program I ndonesia Pinta r, Program 

Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. 

Secara bertahap, pemerintah akan membagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang 

mampu di seluruh Indonesia, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang 

mengganti kan Kartu Perl indungan Sosial ( KPS) sebagai penanda keluarga kurang 

mampu; Kartu H P  {S IM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk 

mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; Kartu Indonesia Pintar  (KIP), sebagai 

penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan Kartu Indonesia Sehat 

{ KIS), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat. 

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosia l  Kesehatan dan program Kartu 

Indonesia Sehat dapat bersinergi untuk mencapai tujuan pemerintah di bidang 

kesehatan .  Bagaimana sistem in i  bisa melebur ke BPJS da lam mendukung program 

berkaitan dengan Kartu I ndonesia Sehat. D i  bidang kesehatan pemerintah 

membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) . KIS berfungsi sebagai kartu jaminan 

kesehatan, yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis d i  

fasi l itas kesehatan ti ngkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi 

penyakit yang diderita penerima KIS. KIS merupakan perluasan dari program 

Jaminan Kesehatan Nasional Program Indonesia dengan memberikan tambahan 

manfaat dan layanan preventif, promotif, dan deteksi dini, yang akan di laksanakan 

secara lebih intensif dan terintegrasi .  

• Koordinasi Program Indonesia Sehat (Program Jaminan Kesehatan Nasional) 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu dengan cara 

mel indungi dan memberdayakan masyarakat kurang mampu, mela lu i :  

S impanan Produktif. 

Kesempatan berusaha dan bekerja .  

Keberlanjutan pendidikan anak. 
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Jaminan Kesehatan .  

Sejak tanggal 3 November 2014, te lah  d i luncurkan 4 Program, yaitu : 
- Simpanan Kel uarga Sejahtera merupakan bantuan tunai  mela lu i  pembukaan 

rekening s impanan bagi  masyarakat kurang mampu mela lu i  Kartu Keluarga 

Sejahtera yang disertai dengan S IM Card untuk layanan Keuangan Digita l  ( LKD); 

- Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga; 
- Pembentukan Kelompok Usaha untuk menja lankan  kegiatan produktif; 

- Program Indonesia Pintar; 
- Pemberian dana tunai  bagi anak sekolah dari kelua rga kurang mampu mela lu i  

Kartu I ndonesia Pintar; 

- Program Indonesia Sehat; 
- Pemberian jaminan kesehatan mela lu i  BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang 

mampu melalui Kartu Indonesia Sehat; 

Gambar 3.18 Kartu Indonesia Sehat 

- Real isasi pelaksanaan KIS: 

• (Nov sd Des 2014) 

PBI JKN 

KIS 

• sd Des 2014 

PBI JKN/KIS 

: 82 Juta J iwa 

: 4,4 Juta J iwa 

: 86,4 Juta J iwa 

(sumber data : Kemenkes, 20 Januari 2014) 

Simpanan Keluarga Sejahtera adalah bantuan tunai bagi ke luarga kurang mampu, yang 

diberikan da lam bentuk reken ing s impanan sebagai bagian dari strategi nasional 

keuangan .  Pemberian bantuan d itujukan untuk mendorong akses terhadap sistem 

keuangan bagi seluruh lap isan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  
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masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabi l itas sistem keuangan.  

Pemberian s impanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai 

dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket 

kompensasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2013. 

Pemerintah menyadari bahwa layanan perbankan masih belum dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat, terutama d i  daerah pedesaan dan pedalaman. Oleh karena 

itu, pemeri ntah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk layanan Keuangan 

Digital ( LKD), yang berupa uang elektronik. LKD merupakan sarana simpanan dan 

transaksi non-tunai yang menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat 

menyimpan dana.  

D i  bidang pendidikan bantuan d iberikan dalam bentuk pemberian bantuan tunai  mela lu i  

Program Indonesia P intar. Program tersebut disa lurkan dengan menggunakan Kartu 

Indonesia Pintar kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 18 tahun, dari 

keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah 

maupun madrasah.  

C. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 

LAINNYA KEMENKO KESRA 

• Pengelolaan Admin istrasi  d a n  Perkantoran 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 

24/Per/Menko/Kesra/VI I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, bahwa B iro Umum mempunyai tugas dan 

fungsi antara lain melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan persuratan .  

Pengelolaan urusan admin istrasi kepegawaian dan persuratan di laksanakan da lam 

kerangka memberikan dukungan da lam pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi 

bidang kesejahteraan rakyat. Pengelolaan urusan admin istrasi kepegawaian dan 

persuratan d i laksanakan dalam berbagai kegiatan adalah sebagai berikut: 

- Pelantikan/Pengambi lan Sumpah Jabatan; 

- Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan; 

- Pembinaan/Penyuluhan/Pengelolaan Arsip/Dokumen Negara; 

� Sosial isasi Peraturan Kepegawaian; 

� Pembinaan Administrasi Kepegawaian.  

- Penyelenggaraa n  Tata Persuratan dan Kearsipan; 

� Penyusunan Protap Penataan Arsip In Aktif ; 

� Pem binaan Pengelolaan Ars ip Kemenko Kesra TA 2014. 

- Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pengadaan CPNS; 

� Pengadaan CPNS TA 2013; 
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� Pertimbangan Mutasi Pegawai .  

U paya untuk mengatasi h a l  tersebut perlu d i lakukan kegiatan pengelolaan urusan 

administrasi kepegawaian dan persuratan da lam mendukung pelaksanaan tugas, 

fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Maksud dari kegiatan pengelolaan administrasi dan perkantoran ada lah sebagai 

berikut: 

- Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan 

persuratan baik i ntern maupun dengan instansi terkait; 

- Memberikan penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujura n, kecakapan dan 

kedisip l inannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipi l  secara 

terus menerus terhadap Negara Republ ik Indonesia, sehingga dapat dijadikan 

te ladan bagi setiap pegawai la in;  

- Menyusun Protap Penataan Arsip In  Aktif untuk pedoman da lam rangka 

menyusun dan mengelola arsip in aktif di  un it kerja; 

- Untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabi l itas pelayanan mutasi dan 

pensiun PNS da lam suatu jabatan tertentu dan kenaikan pangkat PNS; 
- Pengukuhan dan legal itas jabatan .  

Sedangkan tujuan kegiatan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan 

persuratan ada lah  untuk :  
- Tert ib administrasi dan kelancaran tugas kedinasan; 
- Penyematan penghargaan dari Presiden Republ ik Indonesia kepada Pegawai Negeri 

Sipi l  atas jasa-jasa dan dharma bhaktinya yang telah disumbangkan kepada Negara 

dan Bangsa I ndonesia, juga untuk memberikan dorongan yang kuat guna 

memel ihara kesetiaan, kebanggaan, kegembiraan, semangat dan seka l igus 

merupakan teladan bagi yang la in untuk berbuat dan berlaku demikian terhadap 

negara dan bangsanya dan juga untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam 

menghormati dan menghargai jasa-jasa seseorang; 

- Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan a rs ip dalam mendukung 

pelaksanaan tugas, fungsi maupun pelestarian sejarah keberadaan dan prestasi 

yang dihas i lkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
- Mendapatkan kesesuaian antara kompetensi jabatan dengan kompetensi jabatan 

yang dimi l iki oleh pegawai sebagai dasar usulan pengangkatan dan pemberhentian 

PNS dalam jabatan serta usu lan PNS yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan 

pang kat; 

- Melanti k dan mengambi l  sumpah Pegawai Negeri Sipi l  da lam jabatan struktural 

setelah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. 
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Kegiatan pengelolaan administrasi dan perkantoran sampai dengan bulan Juni  2014 

sebagai berikut: 

- Sosial isasi Peraturan Kepegawaian yang di ikuti oleh 30 orang peserta, d i laksanakan 

peda tanggal 6 Maret 2014 d i  Jakarta; 
- Pertemuan Pem binaan Administrasi Pegawai, di laksanakan pada tanggal 14 s .d .  16 

Februari 2014, yang di i kuti oleh 30 (tiga puluh) Pejabat Kemenko Kesra di Bandung; 
- Pertemuan Pembinaan Administrasi Pegawai, di laksanakan pada tanggal 21 s .d.  23 

Februari 2014, yang di ikuti oleh 30 (tiga puluh)  Pejabat Kemenko Kesra di Bogor; 

- Rapat Persiapan Penyusunan Protap Penataan Arsip In Aktif, d i laksanakan pada 

tanggal 7 Maret 2014, yang di i kuti oleh 35 (tiga puluh l ima) Pejabat Kemenko Kesra 

di Jakarta; 

- Rapat Pembinaan Pengelolaan Arsip, d i laksanakan pada tangga l 30 Januari 2014, 

yang d i ikuti oleh 35 (tiga pu luh l ima) Pejabat Kemenko Kesra di Jakarta; 
- Pelantikan Pejabat Eselon I I, I l l  dan IV di Lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 26 Maret 2014; 

- Pertemuan Pembinaan Administrasi Pegawai, di laksanakan pada tangga l 16 s .d .  18 

Mei 2014, yang di ikuti oleh 30 (tiga puluh) Pejabat Kemenko Kesra di Anyer; 

- Rapat Pembinaan Pengelolaan Arsip, d i laksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juni  

2014, yang d i ikuti oleh 35 (tiga puluh l ima) Pejabat Kemenko Kesra di Jakarta; 

lnstansi yang terkait dengan pengelolaan administrasi dan perkantoran adalah 

KL/LPN D dan lnstitusi la innya yaitu Kementerian Agama Rl ,  Kementerian  PAN dan RB, 

BKN, Sekretariat Negara, ANRI dan lnstansi la innya . Secara keseluruhan kegiata n 

pengelolan administrasi dan perkantoran yang di laksanakan pada Bagian Kepegawaian 

dan Persuratan berja lan lancar. 

• Pengelolaan dan Pela pora n Data Keuangan Denga n Apl ikasi  Program Terpadu 

(S ISKA) 

Apl ikasi program terpadu (SISKA) yang te lah digunakan sejak tahun 2007 perl u tetap 

d imutakhi rkan, hal in i  d imaksudkan agar dokumen yang d ihasi lkan oleh ap l ikasi SISKA 

tetap sesuai dengan kebutuhan yang selalu berkembang pada Satker Menko Kesra, 

Terpel iharanya database apl ikasi SISKA sehi ngga berja lannya program apl ikasi dapat 

selalu stabi l  dan maksimal,  serta terlayaninya administrasi perja lanan dinas dengan 

menggunakan program apl ikasi .  

Sesuai dengan sifat, l ingkup pekerjaan dan tahapan-tahapan kegiatan yang akan 

d i laksanakan, maka pekerjaan in i  d i laksanakan d ibulan Januari ( input database) dan 

pemel iharaan ap l ikasi sampai dengan bulan Desember 2014 yang d i laksanakan di 

Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, J l .  Medan Merdeka 

Barat No. 3 Jakarta Pusat dengan mel ibatkan Para pengelola keuangan di l ingkungan 
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Kemenko Kesra, Pemeriksa I nterna l  maupun Eksternal  dan p ihak la in yang 

berkepentingan, da lam hal ini manajemen dalam mengambi l  Keputusan untuk 

memberikan masukan kepada p ihak pengembang apl ikasi d imaksud. 

• Penyusunan Juknis  Pelaksana Angga ran 

Untuk kejelasan pemahaman, kelancaran dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan 

dalam rangka meningkatkan tertib admin istrasi da lam pengelolaan APBN d i  l ingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. D iperlukan suatu Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Anggaran yang dapat memberikan arahan, pedoman serta langka h  

kerja yang dibutuhkan oleh Pengelola D IPA ( Pengelola APBN) da lam menja lankan 

tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. 

Sampai dengan triwu lan pertama in i  belum d i laksanakan rapat persiapan, penyusunan 

dan sosial isasi petunjuk  teknis pelaksanaan anggaran yang diselenggarakan baik di 

dalam Kantor Kemenko Kesra maupun secara fullboard di  luar kantor Kemenko Kesra 

yang mel ibatkan seluruh unsur pengelola keuangan diantaranya B i ro Umum, seluruh 

PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran ( BPP), PPBJ, Pejabat 

Penerima Barang/Jasa dan para pengelola keuangan la innya di l ingkungan Kemenko 

Kesra . 

Dari beberapa langkah- langkah terkait penyusunan juknis pelaksana anggaran tersebut 

d iperoleh hasil telah disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran d i  l ingkungan 

Kemenko Kesra dan tersosia l isasikan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Staf Pengelola, Pejabat dan Penerima 

Pengadaan Barang/Jasa serta pengelola angaran la innya. 

Selama proses penyusunan terdapat beberapa kendala yang menonjol diantaranya 

masih sering berubahnya pedoman tentang pengelolaan APBN yang d iterbitkan oleh 

Kementerian Keuangan, sehingga seringkal i  terdapat aturan yang masih tumpang 

tindih yang harus segera disesuaikan.  

• Pengelolaan Sistem Aku ntansi Keuangan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PM K.OS/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, mewaj ibkan setiap Kementerian 

Negara/Lembaga yang d iberi kewenangan dalam pengelolaan anggaran yang 

bersumber dari APBN untuk membentuk unit akuntansi dan menyusun Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 

APBN yang diberikan kepadanya. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Kesra membentuk Unit Akuntansi Pengguna 

Anggaran (UAPA) untuk melaksanakan fungsi a kuntansi dan pelaporan keuangan yang 

akan menghasi l ka n  Laporan Real isasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan 
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Keuangan Kemenko Kesra, dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan 

selaku Bendahara U mum Negara (BUN) .  

• O perasional  dan Pemel iharaan Jaringan Sistem lnformasi 

Penanganan suatu masa lah secara cepat membutuhkan dukungan sarana dan 

prasarana IT yang memadai .  Oleh karena itu, sarana dan prasarana IT harus selalu 

terpel ihara dengan baik agar dapat menjadi sarana dan prasarana penunjang dalam 

mendukung tugas-tugas penanganan berbagai masa lah dan isu-isu strategis khususnya 

d ibidang kesejahteraan rakyat. Tujuan dari pemenuhan kual itas yang optimal adalah 

performa jaringan dapat sela lu stabi l ,  menjamin tersedianya layanan internet secara 

terus menerus tanpa terputus (zero downtime), mudah digunakan kapanpun juga dan 

mampu memberikan dukungan kerja unit-unit di  Kemenko Kesra . 

Kendala yang d ihadapi  dalam menjamin berlangsungnya pelayanan jari nga n tanpa 

terputus adalah seringka l i  sumberdaya manusia yang ada d i l i ngkungan (staf pelaksana) 

Kemenko Kesra t idak b isa mengatasi persoalan yang menyangkut software dan 

hardware terutama apabi la terjadi kerusakan yang bersifat fisik, maka diperl ukan pihak 

luar untuk perbaikan. 

Hambatan yang dialami selama pelaksanaan tahun 2014 adalah sebagai beri kut: 

- Sering t idak stabi lnya pasokan l istrik di kantor Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan aki bat pembangu nan gedung serta 

kelebihan beban l istrik yang d itanggung di Gedung Sayap Utara berpengaruh pada 

kinerja Server dan peralatan perangkat pendukung koneksi internet da lam 

memberikan pelayanan secara optimal kepada seluruh pegawai Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  
- Kerusakan sebagian perangkat jaringan dan menurunnya kinerja perangkat 

pendukung koneksi internet a kibat usia .  

- Maintenance dari p ihak ISP dan juga gangguan pada perangkat yang dipasang 

mengakibatkan penurunan kual itas dan kecepatan a kses. 
- Masih minimnya Sumber Daya Manusia yang memil iki kemampuan teknis da lam 

penanganan gangguan dan kerusakan perangkat jaringan internet. 

- Belum optimalnya pengelolaan Data Kesra sebagai sistem informasi yang handal 

• Pemel iharaan Gedung Kantor 

Gedung lnduk Kementerian Koordinator Bidang Kesra adalah gedung tua dan 

merupakan salah satu gedung bersejarah, yang per lu d i lesta rikan dan tetap 

d ipertahanka n  keutuhan dan keasl iannya, salah satu upaya pelestaria n akan keutuhan 

dan keasl ian Gedung lnduk Kementerian Koordinator Bidang Bidang Kesra adalah 

mela lu i  kegiatan perawatan dan pemel iharaan .  
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Berkaitan dengan ha l  tersebut maka upaya perawatan terhadap bangunan gedung 

kantor menjadi  mutlak untuk d i lakukan namun demikian perawatan t idak hanya 

terhadap bangunan induk tetapi juga pada seluruh bangunan gedung kantor, dengan 

luasan gedung kantor lebih kurang 10.000 M2• 

Mengingat pentingnya upaya pelestarian gedung induk dan pemel iharaan gedung 

kantor secara keseluruhan maka B iro U mum bertanggung jawab dalam hal perawatan/ 

pemel iharaan gedung kantor pada tahun anggaran 2014 seperti pada pada tahun

tahun sebelumnya . 

Tujuan kegiatan in i  ada lah guna mempertahankan kondisi keutuhan dan keasl ian 

Gedung lnduk serta gedung-gedung d i  s is i  utara, selatan dan barat agar tetap terawat 

dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai bangunan kantor yang aman, nyaman, 

asri, dan bersih serta tertata dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas 

Kemenko Kesra. Seh ingga keamanan, kenyama na n, keasrian dan kebersihan gedung 

dan halaman kantor serta tertatanya gedung kantor dengan lebih baik.  

• Retribusi  Listrik, Telepon, Gas, Dan Air  

Kebutuhan fasi l itas sarana komunikasi telepon, fas i l itas energi l i strik dan a ir  untuk 

mendukung kegiatan operasional maka Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 

d ifasi l itasi dengan l istrik berdaya 1385 KVA dan 66 KVA serta lebih kurang 38 

sambungan line telepon serta penyediaan air PAM sebagai sarana dan prasarana fital 

yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas bagi pegawai dan non pegawai 

yang berkantor d i  Gedung Kemenko Kesra dengan l uas gedung kantor lebih kurang 

10.000 M2• Untuk keberlanjutan tersedianya fasi l itas energi l istri k, l ine telepon dan a i r  

yang disediakan o leh penyedia jasa Kemenko kesra secara rutin mengelola mela lu i  

retribusi l istrik, telepon dan a i r. Retribusi adalah pembayaran yang di lakukan dengan 

tujuan mendapatkan fasi l itas tersebut. 

• Sewa Jaringa n I nternet 

Kebutuhan akan informasi sebagai pendukung kegiatan d i  Kemenko Bidang Kesra 

merupakan kebutuhan penting da lam pemutakhiran data, sarana da lam berkoordinasi 

dengan pihak terkait dalam suatu kegiatan melalui media informasi layanan internet. 

Sewa jaringan telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan fasi l itas informasi 

untuk mendukung kegiatan da lam implementasi suatu kebijakan yang ada di 

kementerian Koordinator Bidang Kesra . Sosial isasi program, pemutakhiran data, 

pemberitaan isu bidang kesejahteraan Rakyat, evaluasi, monitoring, melalu i  media 

informasi data ( internet). 

Sewa jaringan internet d i laksanakan oleh pihak ketiga dan d i laksanakan dalam satu 

tahun anggaran dengan pembayaran setiap caturwulan.  Capaian yang d iharapkan atas 
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kegiatan in i  ada lah terpenuhinya kebutuhan pendukung kegiatan melalui  jaringan 

telekomunikasi  satel it. Dalam pelaksanaannya belum ada kendala/hambatan yang 

berarti. 

• Perba ikan Peralatan Kantor 

Sesuai tuntutan atas tanggung jawab dan tugas fungsi serta peran Kemenko Kesra 

maka dalam setiap tahunnya pengisian atas formasi jabatan baik eselon I, I I , I l l  dan IV 

baik karena adanya pejabat/pegawai yang berhenti karena pensiun, pindah tugas 

maupun pengisian formasi CPNS. Sejalan dengan hal tersebut, Biro Umum 

berkewajiban untuk mendukung kel ancaran pelaksanaan tugas sehari-hari selu ruh 

pegawai agar lebih optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pejabat dan pegawai 

yang bersangkutan yang tujuan akhi rnya adalah meningkatnya Kinerja Kementerian 

Koordinator Bidang Kesra .  Guna mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah 

ketersediaan dukungan peralatan kantor yang aman, nyaman dan berfungsi dengan 

baik .  

Pera latan kantor yang menjadi sarana pendukung kerja bagi seluruh pegawai yang 

harus senantiasa da lam kondisi terawat dengan baik, antara la in meli puti CCTV, AC 

(spl it, kasset, standing), telepon PABX, pesawat telepon, faksi mil i ,  komputer/PC, 

laptop, printer/ scanner, LCD projector, sound system, mesin tik elektri k, mesin absensi 

digita l, kamera/ lensa/video, UPS, mebela ir  kantor, dan mesin foto copy. 

Tujuan dari kegiatan ini ada lah  guna mempertahankan kondisi peralatan kantor 

tersebut agar tetap terawat dengan baik dan dapat d imanfaatkan sebagai peralatan 

kantor dan dapat digunakan dengan nyaman dan aman guna mendukung ke lancaran 

pela ksanaan tugas sehari-hari pejabat dan pegawai dalam mendukung pelaksanaan 

tugas sehari-hari .  Pe laksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 di laksanakan 

secara rutin setiap bulan maupun secara periodik terjadwal dan juga di l akukan 

berdasarkan laporan kerusakan .  Secara umum, perbaikan pera latan kantor pada kurun 

waktu dimaksud tidak mengalami  hambatan/kendala yang berarti . 

• Pengelolaan Jaringan 

Untuk menjamin jaringan yang dapat digunakan secara aman, maka perlu diadakan 

kegiatan pengelolaan jaringan yang diantaranya adalah berupa pembelian wireless 

Access Pont, USB wireless, perpanjangan l isensi server anti virus dan perpanjangan 

l isensi workstation AV. 

• Pemel iharaan Halaman/Taman Kantor 

Seiring dengan gedung kantor yang semakin luas lebih kurang 19.213 M2 yang terdiri 

dari gedung induk dan gedung baru (15 lantai termasuk parkir), kebersihan dan 
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keasrian  halaman kantor. Gedung dan taman perlu d ijaga, oleh karena itu 

pemeliharaan d i l akukan agar tercipta kebersihan dan suasana kerja yang aman dan 

nyaman bagi para pegawai. 

• O perasional  Perkantoran dan P impinan 

Seiring dengan semakin meningkatnya tugas dan tanggung jawab Kemenko Kesra 

maka, tuntutan a kan fas i l itas dan kebutuhan sarana pendukung kerjapun meningkat. 

Salah satu fasi l itas yang perlu disediakan da lam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan dan pegawai  Kemenko Kesra adalah 

dengan pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran dan langganan media cetak 

berupa koran dan maja lah bagi p impinan dan perpustakaan .  

Maksud kegiatan operasional perkantoran dan p impinan adalah guna memberikan 

pelayanan - pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas p impinan dan pegawai Kemenko Kesra . Operasional 

perkantoran dan p impinan yang mel iputi keperluan sehari-hari perkantoran dan 

langganan media d i laksanakan setiap  hari selama tahun 2014. 

• Rapat-Rapat Koordinasi/ Kerja/ Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja/ Konsultasi 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordi nasi dan s inkronisasi perumusan kebijakan 

dan pelaksanaan kebijakan serta pengambi lan  keputusan, kegiatandalam bentuk 

rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultas i .  Seja lan 

dengan ha l  tersebut dan guna kelancaran pelaksanaannya agar lebih optimal, maka 

kegiatan-kegiatan d imaksud d i laksanakan secara periodik namun tidak jarang pula 

pela ksanaannya di lakukan secara mendadak mengingat isu-isu mendasar 

kesejahteraan  rakyat sangat perlu untuk mendapat perhatian dan kecepatan dalam 

perumusan dan pengambi lan keputusannya terutama yang menyangkut 

penanggulangan dan penurunan kemiskinan, pengembangan dan i nvestasi SDM serta 

tanggap cepat masalah kesejahteraan rakyat. Guna menunjang ha l  tersebut perlu 

diadakan rapat-rapat koord inasi/kerja/di nas/ p impi nan kelompok kerja/konsultasi di 

l ingkungan Kemenko Kesra sehingga perumusan dan sinkronisasi kebijakan dapat 

lebih optima l .  

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada jadwal rapat yang disusun o leh  TU Sesmenko 

Kesra/Bi ro Persidangan/Rapat unit pelaksana rapat dan d i laksanakan d i  Kantor Kantor 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, J l .  Medan Merdeka Barat No.  

3 Jakarta Pusat. 

Capaian yang d iharapkan atas kegiatan in i  adalah terselenggaranya pelayanan 

konsumsi pada kegiatan rapat-rapat koordi nasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/ 

Laporan Tahunan 201 4  



konsultasi di l ingkungan Kemenko Kesra baik berupa snack maupun makan sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan rapat yang d iterima. Dalam pelaksanaannya tidak ada 

hambatan/kendala yang berarti .  

• Menyediakan Fasi l itas Kebutu han Kerja 

Seir ing dengan tugas dan fungsi Kemenko Kesra, jumlah pegawai d i  l ingkungan 

Kemenko Kesra terus bertambah baik pada tingkat struktutal maupun tingkat staf 

pelaksana dengan tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks dan meningkat. 

Disamping itu intensitas kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan s inkronisasi 

pelaksanaan kebijakan dan pengendal ian pelaksanaan kebijakan di bidang 

kesejahteraan rakyat pun semakin meningkat. 

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kemenko 

Kesra, Biro Umum dalam hal  in i  Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai 

tugas a ntara lain ada lah pemenuhan fasi l itas kebutuhan kerja pimpinan d i  l ingkungan 

Kemenko Kesra . 

Maksud kegiatan menyediakan fasi l itas kebutuhan kerja pimpinan adalah guna 

mendukung ke lancaran pelaksanaan tugas p impinan Kemenko Kesra . Dalam 

pelaksanaannya tidak ada kendala yang berarti . 

• Pol ik l in ik  d a n  Obat-Obatan 

Kesehatan merupakan suatu hal yang harus d iperhatikan karena bisa mengganggu 

mutu karyawan, produktivitas bahkan dalam semangat bekerja . Perkembangan 

penyakit seperti demam berdarah, thypoid, ISPA dan penyakit degeneratif serta 

penyakit menular yang dapat setiap saat mengancam kesehatan karyawan, maka perlu 

diadakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi selu ruh karyawan Kemenko Kesra . 

Maksud kegiatan in i  adalah untuk memberi pengetahuan serta pelayanan kesehatan 

bagi seluruh karyawan dan keluarga Kemenko Kesra agar dapat meningkatkan taraf 

h idup sehat serta etos kerja yang tinggi, juga mempunyai pandangan terhadap 

kesehatan sehingga dapat d i lakukan dengan leb ih efisien, efektif dalam men urunkan 

angka kesakitan .  Kegiatan pelayanan Pol ik l in ik dan Obat-obatan d i la kukan selama 12 

bulan da lam tahun 2014. Pada Prinsipnya t idak ada kenda la/ hambatan yang berarti 

pada kegiatan in i .  

• Sewa Ged u ng Penyi m panan  

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kesra t idak memi l iki ruang penyimpanan/ 

gudang sebagai tempat penyimpanan BMN.  Perlengkapan kantor berupa lemari arsip 

yang berisi dokumen penting. Dengan t idak tersedianya ruang penyimpanan 
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BMN/gudang, kenyamanan ruang kerja terutama keamanan BMN sebagai aset negara 

dan a rs ip dokumen penting menjadi  kurang terjamin.  

Gudang yang disewa akan digunakan sebagai ruang penyimpanan BMN dan lemari

lemari ars ip  yang memuat dokumen penting. Berka itan dengan ha l  tersebut maka 

upaya sewa gudang kantor yang memadai menjadi  mutlak untuk d i lakukan pada tahun 

2014. 

Kegiatan sewa gudang kantor d imaksudkan guna menjamin kea manan penyimpanan 

BMN dalam rangka tertib pengelolaan BMN dan kea manan penyimpanan dokumen 

penting serta kenyamanan l ingkungan kantor. Sewa gudang d i laksanaka n  mulai awal 

tahun 2014 selama 12 bulan.  

• Pengelolaan Kegiatan U n it Akuntansi  Pembantu Pengguna Barang (UAPPB} 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ( PM K) No. 102/PMK.OS/2009, U nit 

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disi ngkat UAKPB, ada lah unit 

a kuntansi BMN pada ti ngkat Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memil ik i  

wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.  Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 

Anggaran, yang selanjutnya dis ingkat UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang 

melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan t ingkat satuan kerja .  

Maksud dan tujuan kegiatan pengelolaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang 

( UAPPB) untuk terlaksananya pemutakhiran data guna kesiapan rekonsi l iasi dengan 

KPKN L. Kegiatan in i  d i laksanakan setiap 4 bulan seka l i  da lam satu tahun.  Kegiatan 

Pengelolaan Kegiatan unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB) 

d i laksanakan oleh satuan kerja .  

Oleh karena itu, per lu d ibentuk tim pengelolaan U nit Akuntansi Pembantu Pengguna 

Barang (UAPPB) d i  Kementerian Koordinator Bidang Kesra. 

• Panitia Pengadaan/Penerima Barang/Jasa 

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa menuntut kehati-hatian dan memi l iki resi ko serta 

konsekuensi yang tida k  keci l, mengingat tugas panitia pengadaan maupun panitia 

penerima memi l i ki tanggungjawab yang besar dan harus memi l i ki komitmen yang 

tinggi serta memi l i ki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas mekanisme 

pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Panitia 

pengadaan/panitia penerima barang/jasa adalah t im yang d iangkat oleh Pengguna 

Anggara n/Kuasa Pengguna Anggaran melalu i  Surat Keputusan, untuk melaksanakan 

pemil ihan penyedia barang/jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawali 

antara la in dengan pengumuman d i  porta i/LPSE/Website/papan pengumuman resmi, 

penyiapan dokumen pengadaan/lelang oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai 
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pedoman da lam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh ca lon penyedia 

barang/jasa serta evaluasi  penawaran. 

Disamping itu panitia pengadaan melaksanakan proses pengadaan sampai dengan 

penetapan ca lon penyedia barang/jasa dan panitia penerima memeriksa dan 

menerima barang/jasa dengan dasar kontrak dan penawaran dari pemenang untuk 

selanj utnya sebagai dasar proses pembayaran hasi l  pekerjaan barang/jasa yang 

d itagih kan oleh penyedia barang/jasa. Selanjutnya hasi l  pekerjaan berupa barang/jasa 

oleh panitia penerima d iserah ka n  kepada unit yang bertanggung jawab atas 

penyediaan pelayanan barang/jasa. 

Penanggung jawab kegiatan adalah PPK dan Kepala Biro U mum Sekretariat 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

• Pengelolaan Kegiatan Unit Akuntansi  Pengguna Barang (UAPB)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102/PM K.OS/2009, U nit 

Akuntansi Pengguna Barang ( UAPB), adalah unit akuntansi BMN pada ti ngkat 

Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN 

dari UAPPB-El, yang penanggungjawabnya ada lah Menteri/Pimpinan lembaga . 

Pengelolaan kegiatan unit akuntansi pengguna barang, d irencanakan dan disusun serta 

d itetapkan da lam rangka pelapora n  dengan rekonsi l iasi pelaksana UAPB dengan D i rjen 

Kekayaan Negara (DJKN) d i  Kementerian  Keuangan .  

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

terlaksananya pemutakhiran data guna kesia pan rekonsi l iasi dengan DJKN . Kegiatan in i  

d i laksanakan setiap 12 ka l i/ setiap  bu lan dalam satu tahun .  Kegiatan Pengelolaan 

Kegiatan un it Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) d i laksanakan oleh para pelaksa na 

U nit Pengguna Akuntansi Pengguna Barang. (UAPB) di Kemenko Kesra untuk 

rekonsi l ias i  BMN dengan DJKN setiap semesternya. Oleh karena itu perlu d ibentu k t im 

pengelolaan U nit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) d i  Kementerian koord inator 

Bidang Kesra. 

• Pengelolaan B M N  

Ruang l i ngkup pengelolaan BMN/D dalam P P  Nomor 6 Tahun 2006 adalah mel iputi 

semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdi ri dari perencanaan kebutuhan 

dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (mel iputi sewa, p injam 

pakai,  kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna), 

pengamanan (mel iputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemel iharaan, peni la ian, 

penghapusari, pemindahtanganan ( mel iputi penjua lan, tukar menukar, h ibah, dan 
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PMP), penatausahaan (mel iputi pembukuan, i nventarisasi, dan pelaporan), 

pembinaan, pengawasan dan pengendal ian.  

Penatausahaan BMN mel iputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam 

penatausahaan BMN in i  termasuk didalamnya mela ksanakan tugas dan fungsi 

akuntansi BMN.  Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 

termasuk menyusun Laporan BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan 

neraca pemerinta h pusat. Sedangkan penatausahaan BMN dalam rangka mendukung 

terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan 

pengelolaan BMN dapat di laksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian  hukum, 

transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabi l itas, dan kepastian n i la i .Untuk 

melaksanakan serangkaian proses tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk 

petugas/tim untuk mengelola BMN di l i ngkungan Kemenko Kesra . 

• Pengelolaan Admin LPSE 

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

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa K/L/D/1 waj ib  melaksanakan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket 

pekerjaan pada tahun anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional  pengadaan 

barang/jasa secara e lektronik  mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 

2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 

2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara 

E lektronik. Terhadap informasi, transaksi e lektronik pada pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah secara elektron ik  mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 

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

d i lakukan dengan E-Tendering atau E-Purchasing. 

Proses pengadaan di l ingkungan Kemenko Kesra sejak tahun 2012 telah  d i laksanakan 

melalui sistem E-Procurement dengan bekerja sama dengan LKPP sebagai server. 

Untuk melaksanakan E-Procurement tersebut d ibutuh kan Admin Agency. Admin 

Agency merupakan petugas dari yang ditunjuk o leh Kuasa Pengguna Anggaran yang 

mempunyai wewenang untuk menentukan pegawai, menentukan PPK, menentukan 

panitia. 

• Penyelesaian Kerugian  Negara 

Laporan hasi l  Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara BPK Rl ,  Nomor 

49/H P/XVI/01/2013 tangga l 31  Januari 2013 yang merekomendasikan agar Kemenko 

Kesra segera melakukan revisi atas Surat Keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Negara 
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(TPKN) dengan menyesuaikan personi l  yang ada sesuai kondisi yang sebenarnya . 

Menindaklanj uti ha l  tersebut, Menko Kesra mencabut Keputusan No.20A/KEP/ 

MEN KO/KESRA/VI/2008, dan d iganti dengan Kepmenko Kesra Nomor 66 Tahun 2013 

tentang Tim Penyelesaian Kerugian  Negara d i  Lingkungan Kementerian  Koordinator 

B idang Kesejahteraan Rakyat. Dengan melakukan revisi terhadap Kepmenko Kesra 

tersebut, d ihara pkan t indak lanjut temuan pemeri ksaan baik yang di lakukan oleh BPK 

Rl ,  BPKP maupun lnspektorat, terutama yang terkait dengan kewajiban penyetoran ke 

kas negara dapat lebih cepat terselesaikan .  

• Pengadaan Alat  Pengolah Data 

Dengan berja lannya semangat reformasi bi rokrasi d imana masing-masing pegawai 

berupaya menja lankan tugas fungsi dan perannya secara opti mal, perlu didukung 

dengan ketersediaan sarana kerja .  

Dengan bertambahnya ruangan seiring dengan pembanguna n gedung yang d i  

rencanakan selesa i akh ir  tahun 2013 maka untuk pengadaan komputer PC, Laptop, 

printer mono laserjer dan printer warna laserjet di perl ukan untuk menunjang kinerja 

pegawai .  

• l nstalasi  U lang Jaringa n Listr ik dan Telepon 

Jaringan l istr ik dan telepon pada gedung induk (existing) yang merupakan gedung 

eagar budaya sangat usang, tata letak kabel tidak beraturan dan mudah terjadi 

konsleting l istrik .  Sudah lama gedung tersebut belum pernah ada penggantia n insta lasi 

l istrik dan telepon. Dan kita sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemadam 

Kebakaran DKI Jakarta, perlunya penggantian insta lasi jaringan l istrik dan te lpon.  Oleh 

sebab itu d iper lukan insta lasi u lang ja ringan l istri k  dan telepon untuk keamanan dan 

keselamatan ged ung induk Kemenko Kesra . 

• Telaahan Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM 

Kondis i  geografis Indonesia yang sangat strategis d ikawasan Asia Tenggara dan kondisi  

demografi yang variable sangat rawan terhadap perubahan sosia l  yang terjadi baik 

ditingkat global, regional dan nasional .  Perubahan sosia l  yang terjadi diberbagai 

belahan dunia a kan menjad i  a ncaman apabi la  tidak  d iantisipasi dengan benar dan akan 

mengganggu terhadap upaya pemerintah yang sedang melaksanakan pem banguna n 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia .  Perubahan paradigma ancaman 

keamanan yang selama in i  terfokus kepada mempertahankan keutuhan wilayah dan 

keadaulatan negara berubah menjadi ancaman terhadap aspek kehidupan ideologi, 

pol itik ekonomi dan sosia l  budaya. 
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Stabi l itas nasional, khususnya politik dan keamanan sangat d iperlukan bagi 

pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudka n  kesejahteraan rakyat 

termasuk ti ngkat kecerdasan dan kedewasaan politik warga negara. Tanpa t ingkat 

kecerdasan dan kedewasaan pol it ik yang memadai, partisipasi rakyat sebagai prasyarat 

terse lenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis akan su l it mencapai hasi l  yang 

d iharapkan .  Ha l  ini mengisyaratkan bahwa stabi l itas politi k dan  kemanan adalah 

merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan sistem demokras i .  

Situasi politi k d ida lam negeri menjelang pemi lu 2014, a kan mengalami  peningkatan 

terutama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun  2008 tentang Pemi l ihan 

Umum karena sebagaian besar partai pol it ik peserta pemi lu tahun 2009 yang tidak 

memenuhi  persyaratan t idak d iperkenankan i kut pemi lu  2014. Sela in  itu para kepala 

daerah dari mula i  gubernur sampai bupati/wal i kota a ka n  sibuk membagi konsentrasi 

antara menyelenggarakan pemerintahan dengan memenangkan pemi lu bagi partai 

pendukungnya. Ha l  in i  tentunya a kan mempengaruhi  kepada pelaksanaan 

pembangunan kesra terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan 

Untuk menjaga keberlangsungannya pembangunan kesra agar dapat berjalan sesuai 

dengan program yang te lah d itetapkan dan tidak terganggu oleh perubahan situasi 

Pol hukam HAM yang terjadi setiap saat, maka perlu setia p  saat d iadakan telahaan dan 

kaj ian terhadap situasi yang terus berkembang. 

• Telaahan Staf Ahli Bidang Kreativitas dan lnovasi Teknologi 

Energi merupakan salah satu program pokok pemerintah disamping program pangan. 

Kebutuhan energi secara normatif a kan meningkat seja lan dengan peningkatan jumlah 

penduduk, membaiknya ta raf h idup dan berkembangnya industr i .  Sebagai negara yang 

sedang tumbuh berkembang I ndonesia juga mengikuti norma tersebut. Sejak 

reformasi 1998, manajemen tata negara mengalami  perubahan yang mendasar. 

Perubahan tersebut berdampak amat besar pada kebijakan d i  hampir  semua sektor 

kehidupan bernegara dan berbangsa . 

Namun di sektor energi khususnya, kita masih berpegang teguh bahwa minya k  bumi 

(BBM), gas dan batubara merupakan komoditi anda lan sebagai sumber devisa, padahal  

seharusnya kita juga menata u lang kebijakan sektor energi agar secara strategis dapat 

menyesuaikan gerak pembangunan nasional dengan kese imbangan baru da lam 

perubahan globa l .  Peta energi nasional menunjukan bahwa Indonesia t idak lagi 

sebagai negara pengekspor minyak seperti dulu. Gas alam dan batubara Indonesia 

sudah terikat kontrak luar negeri (Jepang, Korea, China). Tul isan in i  mengaja k  kita 

semua melakukan eva luasi agar sumber-sumber energi yang kita mi l i ki t idak hanya 
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menjadi  sumber  devisa tetapi  juga menjadi  kekuatan politik dan posisi tawar d iplomasi 

Indonesia .  

Ukuran kemajuan dan kemakmuran suatu negara dapat d i l ihat dari berapa besar 

penggunaan energi l istr ik perkap ita suatu negara. Bertambah besar energi yang 

d ikonsumsi suatu negara berarti  bertam bah  maju atau bertambah makmur negeri 

tersebut. Hal in i  t idak la in  karena l istri k merupakan lamba ng kemajuan ekonomi atau 

lambang kemajuan teknologi . Bayangkan saja kalau l istrik sudah merata masuk ke 

desa, ke pelosok manapun, sudah bara ng tentu rakyatnya menggunakan produk

produk  industri, ku lkas, mesin cuci, kipas a ngin, kompor l istr ik, a i r  conditioner (ac), 

penerangan ( lampu), mesin pompa a i r  dan la in  sebagainya. Ditambah lagi 

kecendrungan dunia untuk memanfaatkan l istrik secara maksimal karena l istrik 

merupakan bentuk energi yang pal ing bersih, praktis dan efis ien. Bahka n  t idak hanya 

untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga merupakan anda lan dalam proses industri 

modern seperti : industri teksti l , industri komputer, industri robotik dan industri 

tranportasi, seka l ipun kedepannya d igunakan dengan l istr ik seperti : kereta ap i, mobi l  

l istrik dan sebagainya. Oleh karena itu, negara maju berlomba untuk mensupla i  l istrik 

dengan b iaya pembangkit l istrik yang murah, efisien, dan ramah l ingkungan. 

Ada beberapa alasan kenapa nukl ir  d ijad ikan sebaga i  sumber enegi a lternatif 

pertama, makin menipisnya cadangan energi yang terkandung d iperut bumi 

eksplorasi minyak yang menca pai 4,5 mi lyar kapal tanker, batu bara sekitar 550 mi lyar  

ton, dan  gas a lam sebesar 750 tri lyun cubft. Kedua, meski cadangan baru terus 

d itemukan, rasio kecepatan penemuan cadangan dengan jumlah pemakaiannya 

tampak sangat tak seimbang; in i  antara l a in  tergam bar dari pasaran harga minyak yang 

semakin hari justru semakin melambung tinggi . 

Secara substansia l  t idak terjad i  permasalahan yang mandasar yang ada ada lah 

permasalahan teknis terkait kebersamaan waktu dari tim da lam melakukan kegiatan 

karena t im telaahan terdiri dari tim Kemenko Kesra dan dari BATAN . Dimana kadang 

ka la  karena kes ibuka n  tupoksi maka ada penundaan kunjungan l apangan.  

• Telaahan Staf Ahli Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik 

Tujuan Pemerintah melaksanakan program transmigrasi dan pembinaan masyarakat 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama in i, program transmigrasi 

sudah berja lan dengan baik. Secara ekonomi, masyarakat transmigran d iperkirakan 

sudah meningkat kesejahteraannya. Demikian juga d i  b idang sosial ,  mereka berhasi l 

i kut berpartisipasi pada berbagai kegiatan kemasyarakatan d i  l ingkungannya. 

Kata kunci dalam membangun keharmonisan h idup bermasyarakat terletak pada cara 

adaptasi . Yang a ktif beradaptasi tentunya lebih banyak dari masyarakat pendatang, 
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walaupun bisa juga in isiatif datang dari masyarakat setempat. Masyarakat lokal 

sifatnya mengamati, memperhatikan, mencari informasi, dan menyim pu lkan untuk 

menyambut baik atau sebal iknya . 

Menurut pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian  Negara, Kementerian Koordi nator mempunyai tugas 

membantu Presiden da lam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, 

penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan d i  bidangnya, dan untuk Kemenko Kesra 

adalah ha l  - ha l  terkait kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat. Keharmonisan 

menjadi  p ijakan penting menuju  kesejahteraan.  

• Telaahan Staf Ahli Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif 

Bidang usaha yang mampu mengangkat ekonomi U M KM secara signifikan sa lah 

satunya adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mempunyai 14 subsektor industri, 

yaitu peri klanan (advertising), arsitektur, pasar seni dan bara ng antik, keraj i nan, 

desa i n, fashion, video/fi lm/animasi/fotografi, game, musik, seni pertunjukan 

(showbiz), penerbitan/percetakan, software, televisi/radio (broadcasting), dan riset & 

pengembangan (R&D). Saat in i  industri kreatif d i  dunia tumbuh pesat. Ekonomi kreatif 

globa l d iperkirakan tumbuh 5% per tahun, a kan berkembang dari US$ 2,2 tri l iun pada 

Januari 2000 menjadi  US$ 6,1 tri l iun tahun 2020. 

D i  Indonesia, ekonomi kreatif cukup berperan da lam pembangunan ekonomi nasional. 

Hanya, ia  belum banyak tersentuh oleh campur tangan pemerintah .  lni karena 

pemerintah belum menjadikannya sebagai  sumber pendapatan negara yang penting. 

Pemerintah masih fokus pada sektor manufaktur, fiskal, dan agrobisnis. 

Dengan menggenjot perkembangan industri kreatif d i  Tanah Air, banyak manfaat yang 

bisa d ira ih .  Pertama, bisnis UMKM makin berkemba ng -sebagian besar U M KM 

bergerak di industri kreatif. Dengan industri kreatif, beberapa masalah U M KM d i  

Indonesia, seperti pemasaran, promosi, manajerial, i nformasi, SDM, teknologi, desa in,  

jejaring (networking), dan pembiayaan d iharapkan bisa segera teratasi . 

Untuk mengetahu i  berbagai potensi, permasalahan, dan peluang pengembangan 

U M KM dalam bidang ekonomi kreatif maka d iperlukan telaahan sebagai bahan 

rekomendasi bagi Menko Kesra dalam merumuskan kebijaka n  untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

• Telaahan Staf Ahli Bidang Perubahan lklim dan Mitigasi Bencana 

I ndonesia menjadi  sa lah satu negara yang pal ing rawan terjadinya bencana yakni 

ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi .  Berdasarkan data Badan 

PBB untuk Strategi l nternasional Pengurangan R is iko Bencana (United Nations 
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I nternational Strategic for Disaster Reduction/ U N ISDR), dalam rentang waktu sepuluh 

tahun terakhir  terdapat lebih dari enam ribu kejadian bencana di tanah a i r. 

Paradigma penanggulangan bencana telah mengalami  pergeseran dari yang semula 

berorientasi penanganan keti ka kejadian bencana yang bersifat kedaruratan dan 

pemul ihan, menjadi  penanggulangan sejak dini  mela lu i  upaya integrasi pengurangan 

risiko bencana (PRB) .  

Seja lan dengan lmplementasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 

(RAN-PRB) sebagai upaya mitigasi bencana, maka perlu di lakukan upaya pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi PRB tersebut yang di kombinasikan dengan 

Peringatan bulan PRB sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk 

berbagi informasi dan sa l ing berkoord inasi serta mengembangkan jejaring satu dengan 

yang la in .  

Namun demikian, permasalahan yang dihadapi adalah mekanisme pengelolaan 

anggaran masih berlum berja lan baik, sehingga kebutuhan pembiayaan telaahan tidak  

dapat d i laksanakan sesuai jadwal .  Selain itu, beberapa tugas mendesak sesuai 

penugasan dari p impinan perlu memperoleh prioritas untuk diselesaikan.  Oleh 

karenanya, pembiayaan untuk perja lanan dinas Kebijakan Menko Kesra/Sesmenko 

Kesra dapat d i laksanakan sesuai rencana dengan menggunakan mekanisme LS. 

• Telaahan Staf Ahli Bidang Pencapaian Pembangunan Millenium 

M DGs d iprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan d iratifikasi o leh 189 

negara anggotanya, termasuk Indonesia .  Mela lu i  resolusi nomor 55/2 tanggal 18 

September 2000, M DGs ditetapkan guna menangani  isu perdamaian, keamanan, 

pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam satu kerangka kebijakan 

pembangunan global guna mempercepat pencapaian pembangu':lan manusia dan 

pemberantasan kemiskinan di se luruh dunia pada tahun 2015. 

M DGs terd i ri atas delapan tujuan ya itu, memberantas kemiskinan dan kelaparan 

ekstrim, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan 

kesehatan ibu hami l ,  memerangi H IV/AIDS malaria  dan penyakit menular la innya, 

memastikan kelestarian l ingkungan, mengembangkan kemitraan global untuk 

pembangunan.  

Pada setiap tujuan tersebut merupakan target yang disepakati ind ikator capaian yang 

akan digunakan untuk mengukur ti n�kat keberhasi lan pencapain target. lnd ikator 

yang digunakan bersifat obyektif, sehingga diharapkan bisa d iukur keberadaannya 

pada setiap  Negara . Pada prakteknya, khususnya di Indonesia, t idak semua ind ikator 
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i n i  kompatibel dengan kondisi atau ketersediaan  data yang ada sehingga 

membutuhkan justifikasi kesetaraannya pada kondisi atau data tertentu sepanjang 

d in i la i  tida k  mengubah substansi yang d imaksud pada setiap  ind ikator target. 

• Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara 

Mengakhiri kondisi kemiskinan dan ketertingga lan suatu wi layah, membutuhkan upaya 

bersama semua p ihak, antara la in :  Pemerintah, Dewan Perwaki lan Rakyat, Lembaga 

Masyarakat, sektor swasta, untuk pembangunan yang lebih cepat dan lebih efektif. 

Pembangunan daerah terti nggal dan perbatasan negara bukan berarti belum pernah 

d i lakukan selama in i  oleh pemerintah, adanya keterbatasan dana, keterbatasan 

sumber daya manusia serta cukup banyak daerah garapan, menjad ikan a pa yang 

d i lakukan oleh pemerintah dalam menangani daerah tertinggal dan perbatasan 

negara bel� m  tercapai dari apa yang d icita-citakan. Sa lah  satunya ada lah  u paya 

koordinasi  nampak masih perlu d itingkatkan dengan melakukan kesepakatan

kesepakatan terutama dari p ihak pemerintah dan legislatif semua pusat dan daerah. 

U ntuk mengetahu i  permasalahan dan upaya percepatan pembangunan daerah  

tertinggal dan  perbatasan negara secara mendalam, maka salah satu upaya adalah 

dengan melakukan kegiatan telaahan.  

• Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran 

Koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran d imula i  dari 

persiapan pelaksanaan kegiatan mela lu i  pertemuan atau rapat-rapat, pelaksanaan 

d iskusi ke lompok terfokus ( FGD) untuk membahas substansi materi dengan 

mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten, h ingga j i ka d ibutuhkan 

mel ibatkan unsur konsultan dari pihak luar. Adapun beberapa kegiatan yang 

cakupannya lebih l uas, seperti Penyusunan Presid ing Rakornas Perencanaan Bidang 

Kesra Tingkat Pusat, pesertanya mel ibatkan seluruh B i ro Perencanaan K/L d i  bawah 

koordi nasi Kemenko Kesra. 

Adapun beberapa kendala dan hambatan adalah sebagai berikut : 

- Pelaksanaan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen yang t idak sesuai dengan 

jadwal yang telah d itetapkan sebelumnya . 

- Terjadi  kemunduran pelaksanaan jadwal kegiatan .  

- Dengan jadwal penyelesaian yang mepet, maka dapat berakibat pada penurunan 

kua l itas dokumen yang d ihasi lkan. 

- Ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan. 

- Keterbatasan sumber daya manusia .  

- Kua l itas sumber daya manusia yang t idak merata. 
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• Koordinasi Kerjasama Luar Negeri 

Berbaga i  kegiatan yang telah d i lakukan pada tahun 2014 antara la in : 

- Penandatanganan Dokumen Kerjasama Luar  Negeri Kemenko Bidang PMK dengan 

The World Bank 

Pada Bulan Maret 2014 Kemenko PMK bersama dengan Kementerian Keuangan 

menandatangani amandemen Grant Agreement dengan The World Bank. 

Amandemen terhadap Grant Agreement Korea Economic and Peace-Building 

Transitions Trust Fund No. TF010266 Grant for National Violence Monitoring System 

(NVMS). 

- Penandatanganan Dokumen Kerjasama Luar Negeri Kemenko Bidang PMK dengan 

UNICEF 

Selain Dokumen kerjasama Kemenko PMK dengan USAID, dan World Bank, pada 

Tah un 2014 juga ditandatangani  Perjanj ian Kerjasama Kemenko PMK dengan 

U N ICEF .  Perjanjian kerjasama antara Kemenko PMK dengan UN ICEF berupa Program 

Document Advancing The Rights of Every Child, Especially The Most Disadvantaged in 

Indonesia. Program Document tersebut berlaku Apri l  2014 sampai dengan December 

2015. 

- Penerbitan Buku Prosedur Tetap Kerjasama Luar Negeri Tahun 2014 

Penerbitan buku Prosedur Tetap KLN Tahun 2014 diterbitkan sebagai pedoman 

umum untuk memberikan petunjuk dan pemahaman mengenai tahapan proses dan 

dasar hukum da lam melakukan kegiatan administratif Kerjasama Luar Negeri. 

Prosedur  Tetap KLN Tahun 2014 ini memuat tata cara dan persyaratan yang perlu 

d iketahui oleh pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesra dan 

instansi/lembaga terkait la innya agar terjal in hubungan yang sinergis dan harmonis 

serta sebagai upaya untuk meningkatkan kual itas pelayanan khususnya di l ingkup 

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. 

Laporan Tahunan 201 4  



Gambar 3.19 Buku ProTap Administrasi KLN 

- Rekomendasi Penugasan dan Perpanjangan Tugas Tenaga Kerja Asing 

Daftar TKA yang diberikan rekomendasi perpanjangan penugasan dan 

rekomendasi penugasan baru adalah sebagai berikut: 
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- Rekomendasi Pembebasan Pajak 

Sepanjang tahun  2014, tercatat sebanyak 61 rekomendasi pembebasan pajak 

sudah  d ikeluarkan o leh B iro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri .  Daftar 

rekomendasi pembebasan pajak tahun  2014 sebagai berikut: 

Daftar Rekomendasi Pembebasan Pajak 

1 USAID I FACS Manajemen SEA & LED 

2 USAID I FACS Manajemen S EA & LED 

3 USAID D ELIVER Laboratory Su pl ies 

4 USAID IFACS Manajemen SEA & LED 

5 USAID FH I360 Sewa Apartemen 

6 USAID PRIO RITAS Printing LPTK 

7 USAID PRIO RITAS Printing Module 

8 USAID EMAS Sewa 10 Mobil 

9 USAID DELIVER Suplai a lat Lab & DNA Squencer 

10 USAID IUWASH Sewa Kantor & Partition Charge 

11 USAID EMAS sewa Ruang Ka ntor 

12 USAID PRIO RITAS Softwa re 

13 USAID PRIO RITAS LCD, Dekstop, U PS Notebook 

14 USAID PRIORITAS LCD Projector & Toner 

15 USAID PRIORITAS Printing 

16 USAID PRIORITAS Printing 

17 USAID IUWASH Pemeringkat Efek 

18 USAID PRIO RITAS Good Service 

19 USAID IUWASH Sewa Gedung 

20 USAID IUWASH Sewa Tanah & Bangunan 

21 USAID PRIO RITAS Goo Service (Software) 

22 USAID DELIVER Laboratory Su plies 

23 USAID PRIORITAS 24 u nit Hand phone 

24 USAID PRIORITAS 300 U n itr Newsletter 

25 USAID PRIORITAS Buku modul  

26 USAID PRIORITAS Security Guard 

27 USAID EMAS Service Charge Kantor 

28 USAID PRIORITAS Printing News Letter 

29 USAID PRIORITAS HP Samsung & Lenovo 

30 USAID UPP 3D Printer 

31  USAID UPP H p  Pavilon Roland Modela & Camm 
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32 USAID PRIORITAS Software 

33 USAID EMAS sewa Ruang Kantor 

34 USAID HELM Renovasi Kantor 

35 USAID H ELM Sewa Gedung & Service Charge 

36 USAID I FACS Modifikasi Program 51 & data base. 

37 USAID EMAS Service Charge Kantor 

38 USAID PRIORITAS News Engkish Letter 

39 USAID PRIORITAS Buku 

40 USAID PRIORITAS Rental Mobil 

41 USAID PRIO RITAS Renovasi Office 

42 USAID PRIORITAS Good Service 

43 USAID PRIORITAS Printed Pencil case, pencil, Ballpoin 

44 USAID PRIORITAS Service Notebook 

45 USAID PRIORITAS Cel lphone 

46 USAID PRIORITAS Notebook 

47 USAID PRIORITAS Printed Certificate 

48 USAID PRIORITAS Printed Bag & Folder 

49 USAID PRIORITAS I nternet service 

so USAID PRIORITAS I nternet service 

51 USAID IUWASH Sewa Gedung 

52 USAID IUWASH Buku 

53 USAID I FACS Milestone Paymen 

54 USAID I FACS Service PT U RS 

55 USAID I FACS Manajemen M ilestone 7 

56 USAID IFACS Consulting 

57 USAID I FACS Software 

58 WFP - Biscuit 2013 

59 WFP - Biscuit 2012 

60 WFP - SUN-M P  ASI 

61 WFP - Biscuit 2012 

- Monitoring dan Evaluasi terhadap Mitra Kerjasama Kemenko PMK 

Sepanjang tahun 2014 d i la ksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan 

program kerjasama Kemenko PMK dengan mitra. 

Monitoring dan Eva luasi terhadap program kerjasama yang d i laksanakan pada 

tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

� Kegiatan Monitoring dan Eva ll!asi  LWR pada tanggal 24-26 Januari 2014 d i  

Kabupaten Simeulue. 
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Tim Monev Intern 

Kemenko · PMK yang 

terdiri dari unsur Biro 

Perencanaan dan 

Kedeputian terkait 

mengunjungi program 

kegiatan Enhanced Youth 

Entrepreneurship 

Empowerment in Simelue 

Island dan Increasing 

Coastal Resiliency and Climate Change Mitigation Through Sustainable 

Mangrove Management in Sumatra di Simeulue. 

� Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program USAID pada tanggal 20-23 Mei 2014 

di Kota Malang dan Kota Surabaya. 

Tim Monev untuk proyek H ELM dan PRIORITAS terdiri dari Tim Kemenko Kesra 

yang didampingi oleh Tim USAID- Indonesia, USAID-HELM, dan USAID-PRIORITAS 

dengan mengunjungi proyek USAID-H ELM yang berada d i  U niversitas 

Muhammadiyah Malang (UMM)  dan Universitas Negeri Malang ( U M) serta 

proyek USAID-PRIORITAS Mojokerto dan Surabaya yang berada di SMP Negeri 1 

Gedeg-Mojokerto, U niversitas Is lam Negeri ( U I N )  Sunan Ampei-Surabaya serta 

kegiatan Training of Trainers (ToT) di Hotel Atria-Malang. 

� Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program LWR Indonesia pada tanggal 13-15 

November 2014 di Sumba Timur 

Fokus dari pelaksanaan kegiatan d imaksud adalah program kegiatan "Pertanian 

Cerdas lk l im Untuk Membangun Sistem Ketahanan Pangan" di Kabupaten Sumba 

Timur. 

Gambar 3.20 Kegiatan Pertanian 
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Gambar 3.21 Pembangunan BAK PAH untuk mendukung kegiatan Pertanian 

Berikut ada lah hasil pelaksanaan "Program Pertanian Cerdas lk l im untuk 

Membangun Sistem Ketahanan Pangan" di Desa Wunga, Kabupaten Sumba Timur 

Gambar 3.22 Kegiatan Pertanian 

Dari Program yang d i laksanakan LWR di Kabupaten Sumba Timur tersebut saat ini 

dua desa dampingan sudah mampu mencukupi kebutuhan sayur-sayuran sendiri 

dan sebagian sudah dijua l .  
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Gambar 3.23 Kegiatan Monev 

� Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program LWR Indonesia pada tanggal 19-21 

November 2014 di Medon 

Fokus da lam kegiatan mon itoring dan evaluasi d i  kota medan adalah program 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro H idro, di Medan. Program in i  

d i laksanakan d i  desa Bel inteng, Kecamatan Se i  B ingei, Kabupaten Langkat, 

Medan. 

• Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan 

Koordi nasi dan penyusunan pelaporan d imula i  dari : persiapan pelaksanaan kegiatan 

mela lu i  pertemuan atau rapat-rapat, pelaksanaan d iskusi kelompok terfokus ( FGD) 

untuk membahas substansi materi dengan mengundang narasumber-narasumber yang 

berkompeten, masing-masing unit kerja h ingga j ika d ibutuhkan mel ibatkan unsur 

konsultan dari pihak luar.  

- Monitoring dan evaluasi k inerja 

Kegiatan d i laksanakan dalam bentuk pertemuan-pertemuan koordinasi, d iawali  

dengan rapat persiapan monev yang d i laksanakan d i  Jakarta dengan mengundang 

narasumber yang kompeten d ibidangnya berikut para pejabat perencana 

komponen l ingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Selanjutnya d i laksanakan kunjungan monitoring ke daerah-daerah yang telah  

d itentuka n  pada rapat pers iapan sebelumnya. Selanj utnya, untuk mendapatkan 

informasi yang utuh dan lengkap terka it dengan capaian yang telah  d i laksanakan, 

maka perlu d i laksanakan pengumpulan data, monitoring dan eva luasi .  Mon itoring 
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di lakukan terhadap pelaksanaan program-program yang dikoordinasikan oleh 

Kemenkokesra, dan dimungkinkan untuk pelaksanaan koordinasi dengan 

mel ibatkan pelaksana program di daerah.  

Waktu pelaksanaan kegiatan d i laksanakan pada awal  bu lan Oktober hingga 

November 2014. Adapun matriks jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 

- laporan Triwulan I & I l l , Semester, Tah unan, LAKI P per kegiatan. 

Kegiatan di laksanakan da lam bentuk pertemuan-pertemuan ra pat atau FGD, diawali 

denga n  pengumpulan bahan/data untuk penyusunan laporan yang ada di t iap-t iap 

unit kedeputian untuk mendapatkan i nformasi yang utuh dan lengkap terkait 

dengan capaian yang te lah d i laksanakan, kemudian di lakukan rapat pemba hasan 

laporan yang di la ksanakan di Jakarta dengan mengundang narasumber atau tiap

tiap unit kerja yang berkepentingan. 

Berikut adalah matriks tiap-tiap unit kerja yang menyampaikan laporan per 

kegiatan. U nit kerja yang d imaksud mel iputi seluruh unit kerja tingkat eselon I I (B i ro, 

Asdep, lnspektorat, Sekretariat DJSN, dan Sekretariat KORPRI ) .  Dengan komposisi 

tersebut, maka tota l un it kerja adalah sebanyak 35 unit kerja .  

• Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan Strategis dan Pencapaian Kinerja 

Selama tahun 2014, Kegiatan Strategis dan Pemantauan Pencapaian Kinerja memi l iki 9 

kegiatan yang terdiri dari :  

- Koordinasi Masalah Ketahanan Pangan 

Selama 2014, acara yang diselenggarakan ada lah Seminar dan lokakarya Gerakan 

Nasional Budi Daya Tanaman dan Produk Herbal Berkelanjutan untuk Kesejahteraan 

Rakyat yang di laksanaka n  bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang. 

Gambar 3.24 Kegiatan Semiloka 
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- Koordinasi Percepatan Pencapaian MDGs 

Pada bulan Desember d i laksanakan workshop dan seminar pendid ika n  dasar untuk 

semua mela lu i  sarasehan kebudayaan.  Seminar in i  d i laksanakan d i  dua tempat, 

yaitu di Jakarta dan Cianjur. Narasumber kegiatan in i, salah  satunya adalah Sept ian 

Dwi Cahyo, pemeran dan seniman pantomim Indonesia .  

Sela in  itu,  beberapa pertemuan yang d iselenggarakan dengan bekerjasama dengan 

KU KPRI M DGs d i  antaranya adalah Workshop Peran Tenaga Kesehatan Dalam 

Model lntervensi, FGD Pendataan Kesehatan Masyarakat Program Pencerah 

Nusantara, dan FGD Evaluasi Enam Bulan Penempatan Pencerah Nusantara. Dalam 

kerjasama dengan KU PRI  MDGs, kegiatan yang d i laksanakan d ihara pkan dapat 

mendorong tercapainya 8 tujuan utama MDGs terkait  kemiskinan dan kelaparan, 

pendid ikan-, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kematian anak, 

kesehatan i bu, H IV Aids, malar ia dan penyakit menular la innya, l ingkungan h idup, 

serta kemitraan global untuk pembangunan.  

- Koordinasi Pembangunan Manusia Indonesia 

Di lakukan beberapa Pertemuan Koordinasi Sosia l isasi Pembangunan Manusia 

Indonesia, Pertemuan Koordinasi Teknis, Rapat Persiapan Pi lot Model Penghitungan 

IKRaR di Wonogiri, dan FGD Pembahasan Policy Brief di mana pertemuan in i  

d i laksanakan baik d i  da lam maupun d i  luar kantor. Da lam kegiatan in i  juga d i lakukan 

monitoring dan eva luasi ke daerah Denpasar dan Wonogiri . 

- Koordinasi Kerjasama Bidang Kesra Lingkup ASEAN 

Kegiatan yang tel ah d i lakukan pada tahun 2014 adalah pelaksanaan SOCA meeting 

dan ASCC Council. 

Gam bar 3.25 SOCAmeeting dan ASCC Councii.ASEAN 
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- Koordinasi Percepatan Reformasi Birokrasi 

Adapun kegiatan pertemuan yang telah d i laksanakan di antaranya adalah rapat 

kegiatan RB, rapat eva luasi  t im RB, rapat PMPRB, Pertemuan kuesioner survey 

eksternal PMPRB, rapat persiapan penyelenggaraan tugas t im PMPRB, rapat 

pembahasan hasi l  kuesioner RB, sosial isasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang ASN, pertemuan tim asesor PMPRB, rapat final isasi profil RB Kemenko 

Kesra, rapat evaluasi  qu ick win RB, sosia l isasi management perubahan, rapat 

peram pingan t im RB, rapat lanjutan LHE, rapat peni la ian RB, rapat tim RB dan tim 

PMP RB, rapat peni la ian PMPRB.  

Gam bar 3.26 Rapat Tim RB 

Dalam kegiatan percepatan refomasi b irokrasi in i, d iadakan sebuah acara yang 

mel ibatkan seluruh pegawai di l i ngkup Kementerian Koord inator Bidang Kesra, 

acara tersebut ada lah capacity building, di mana tujuan d iadakannya acara in i  

ada lah untuk sal ing mengakrabkan seluruh pegawai dan menghidupkan kembal i  

semangat untuk bekerja sebagai bagian dari tim (memperkuat teamwork). 

Gambar 3.27 Kegiatan Capacity Building 
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Seiring dengan pergantian Presiden dan Waki l  Presiden, terjad i  perubahan 

nomenklatur nama dari Kementerian  Koordinator B idang Kesejahteraan Rakyat 

menjadi  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

sehingga pertemuan-pertemuan yang d i laksanakan membahas tentang Struktur 

Organ isasi Kementerian  Koordinator Bidang Pem bangunan Manusia dan 

Kebudayaan, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi da lam Perspektif U ndang-Undang 

Aparatur S ip i l  Negara, serta Tindak Lanjut Surat Edaran MenpanRB terkait 

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, Pembatasan Kegiatan 

Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dan Gerakan H idup Sederhana. 

- Koordinasi Gerbang Kampung 

Pada tahun  2014, Menko Kesra meresmikan peluncuran gerbang kampung d i  

beberapa -daerah  seperti Desa Surokonto Kulon Kendal - Jawa Tengah, Kabupaten 

Lombok Barat - Nusa tenggara Barat ( NTB), Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi 

Tengah, Kelu rahan Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Kota Bau-Bau, 

Sulawesi Tenggara, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Kroya Kabupaten lndramayu, 

Jawa Barat, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur 

dan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Raja Ampat Papua 

Barat. 

Gambar 3.28 Kegiatan Gerbang Kampung 
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Gambar 3.31 Peresmian Launching Gerbang Kampung 

Sela in  itu, untuk mendukung kelancaran kegiatan in i, tentu saja d i laksanakan rapat 

koordi nasi seperti rapat pers iapan pelaksanaan program nasional terpadu gerbang 

kampung 2014, pertemuan sosia l isasi dan koord inasi pandu gerbang kampung 

tahun 2014, pertemuan persiapan peresmian Pandu Gerbang Kampung di berbagai 

daerah.  Penggunaan dana kegiatan ini d idominasi oleh perja lanan d inas dalam 

negeri yang bertujuan untuk mensosia l isasikan program in i ,  survey kelayakan 

daerah untuk d imasukkan da lam program ini, kunjungan pendahuluan ke daerah, 

dan peresmian/ launching pandu gerbang kampung di daerah.  

- Koordinasi Pemantapan Jatidiri Bangsa Melalui Pendekatan Kesra 

Telah diselenggarakan pertemuan-pertemuan antara la in pertemuan konsoli dasi 

pemantapan jatid i ri bangsa, pertemuan adat budaya nusantara 2014, seminar 

dalam rangka pemantapan jatid iri bangsa, pertemuan konsol idasi, seminar nasional 

tentang transformasi masyarakat is lam tradisional, rapat konsol idasi perencanaan 

kerja, dan kongres kebudayaan jawa. 

- Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Strategis Bidang Kesra 

Selama tahun 2014 kegiatan yang te lah d i laksanakan adalah pertemuan evaluasi 

tahun 2013 dan konsol idasi  tahun 2014 B iro Perencanaan dan KLN, pertemuan 

sinkronisasi kegiatan strategis kemenko kesra, rapat review anggaran kemenko 

kesra tahun 2015, rapat telaahan, pertemuan koordinasi sosia l isasi program 

simpanan keluarga sejahtera, sosia l isasi program Indonesia pintar, sosia l isasi 

program s impanan keluarga sejahtera dan program Indonesia sehat, rapat 
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penyusunan ind ikator monitoring kegiatan strategis, dan pembahasan tentang 

pemotongan anggaran untuk kegiatan di kementerian .  

Kegiatan dari koordinasi dan sinkronisasi in i  juga mel iputi kegiatan perja lanan dinas 

dalam rangka evaluasi  dan monitoring masa lah strategis b idang kesra d i  daerah, 

lokasi yang menjadi  sasaran monev pada tahun 2014 adalah Solo, Jambi, Bandung, 

Jogjakarta, Boger, Palu, Jombang, Situbondo, Garut, Sukabumi, Tegal, Purworejo, 

Semarang, dan NTI. 

- BAKSA CARAKA 

Baksya Caraka merupakan penghargaan yang d iberikan kepada daerah  yang d in i la i  

pal ing maju ekonomi kreatifnya. Beberapa perja lanan dinas te lah d i laksanakan yaitu 

ke Batam, labuan Bajo, dan Ambon 

Beberapa kendala atau hambatan sebagai berikut : 

- Terla lu  banyaknya kegiatan yang d imasukan ke da lam Bagian SKPK, 

- Sumber daya manusia terbatas. 

- Beberapa kegiatan da lam program ini  merupakan kegiatan pendukung atas kegiatan 

unit kerja la in .  

- Permasa lahan seperti penghematan dan pemotongan membuat anggaran tidak  bisa 

digunakan sampai kembal i  d isahkan, di  mana hal i n i  membuat kegiatan vakum 

karena anggaran tidak bisa digunakan. 

• Koordinasi lnspektorat 

Berbaga i  kegiatan yang d i lakukan pada tahun 2014 antara la in dengan pemeriksaan 

pelaksanaan anggaran Kemenko PMK di lakukan da lam bentuk audit terhadap 5 ( l ima)  

unit kerja, koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan para stakeholder da lam 

membuat Kode Et ik  Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIP I ), reviu 

terhadap laporan keuangan Kemenko bidang PMK untuk tahunan dan semesteran, 

evaluasi terhadap sa lah satu program Kemenko Bidang PMK dan Eva luasi LAKI P d i  

sa lah satu kedeputian serta monitoring t indak lanjut temuan hasi l  audit BPK  dan  BPKP 

tahun la lu .  

- Audit pada beberapa Satker 

Audit pada beberapa satker terd iri dari : 

� Audit Kedeputian VI I  da lam bentuk Pe laksanaan Pengawasan Anggaran Bantuan 

Padat Karya (Cash For Work) Tahap I Bencana Erupsi Gunung Sinabung Tahun 

2013 yang pelaksanaannya d i lakukan da lam tahun 2015 . Audit dana cash for 

work mel ibatkan 3 instansi terkait yaitu Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB)  selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kemenko PMK selaku 
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penerima dana dan Pemda Kabupaten Karo selaku penerima dana untuk 

disalurkan ke kelompok masyarakat. 

);;> Operasional B iro Umum periode 1 Januari s.d 31 Mei 2014. 

);;> Audit pengelolaan anggaran Bagian TU Pimpinan dan Protokol pada B iro Umum 

periode 1 Januari s .d 30 September 2014. 

);;> Audit operasional Kedeputian V periode 1 Januari s.d 30 September 2014. 

);;> Audit operasional Kedeputian II periode 1 Januari s.d 30 November 2014. 

- Finalisasi Penyusunan Kode Etik AAIPI 

Final isasi penyusunan kode eti k AAIP I  dengan hasi l  akhir berupa buku pedoman 

Kode Etik AAIP I  yang te lah d iusulkan oleh Ketua Komite Kode Eti k  AAIPI untuk 

disahkan sebagai buku pedoman Kode Etik AAI PI oleh Ketua AAIP I .  

- Reviu terhadap laporan keuangan Kemenko PMK 

Reviu terdiri terdi ri dar i :  

);;> Reviu Laporan Keuangan Kemenko PMK tahun 2013 . 

);;> Reviu Laporan Keuangan Kemenko PMK Semester I tahun 2014 

Reviu tersebut d i laksanakan untuk memperoleh keyakinan bahwa Laporan 

Keuangan Kemenko PMK telah  disusun dan disaj ikan sesuai  dengan standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

- Evaluasi program Kemenko Kesra 

Evaluasi terhadap salah satu program Kemenko Kesra terd iri dari : 

);;> Program Sai l  Komodo tahun 2013 

);;> Evaluasi SAKI P Deputi I I tahun 2014 

Eva luasi program Sai l  Komodo 2013 d i lakukan untuk meni la i  keberlanjutan program 

sai l  sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan sai l  komodo di lakukan.  

Gambar 3.29 Evaluasi Ke Daerah 
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- Monitoring tindak lanjut hasil audit BPK dan BPKP tahun lalu. 

Monitoring t indak lanjut hasi l  a udit BPK dan BPKP tahun lalu d i lakukan d i  pusat 

untuk tindak lanjut hasi l  aud it BPK terhaap hasi l  audit BPK tahun 2013 dan sudah 

ditindak lanjuti sebanyak 26 kejadian.  Sedangkan untuk t indak lanjut hasi l  aud it 

BPKP tahun la lu d i lakukan monitoring d i  l ua r  kota ya itu Provinsi Jawa Barat, Provinsi 

Lampung, dan Provinsi Jambi .  

• Koordinasi KORPRI 

Berka itan dengan tugas Korpri pembinaan j iwa korps, maka kegiatan yang 

d i laksanakan untuk tahun 2014 terka it dengan meningkatkan potensi pegawai, 

sehingga pengukuran kinerja yang d i lakukan Sekretariat Unit Nasional Korpri Kemenko 

Kesra dengan memanfaatkan hasi l  eva luasi sejauh mana pemahaman pegawai 

terhadap meteri kegiatan yang d iberi kan .  Adapun kegiatannya sebagai berikut : 

- Peningkatan Pemahaman Pegawai Kemenko Kesra Terhadap Pengembangan 

Potensi Diri 

Pengembangan potensi d iri pegawai diselenggarakan dalam rangka menciptakan 

pegawai yang berkua l itas, tangguh, ungggul dan berwawasan luas yang terid iri dari 

3 (tiga) kegiatan antara la in : 

� Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Bagi Pegawai Kemenko Kesra yang akan 

Menjelang Purna Bhakti 

Pegawai Negeri S ip i l  da lam pengabdiannya pada kurun waktu tertentu akan 

menja lankan masa purna tugas dan akan kembal i  ketengah keh idupan 

masyarakat sebagai warga b iasa .  Pada masa transisi seperti i n i  pegawai negeri 

s ip i l  tersebut d ihadapkan oleh kesiapan meningga lkan ked inasannya. 

Gambar 3.30 Narasumber Bapak Sigit Gambar 3.31 Peserta Program 

Triwahjoedi tentang keuangan masa Pembinaan Kewirausahaan Tahun 2014 

pensiun bersama Bapak Cerah (Narasumber I LC) 

Laporan Tahunan 2014 



Gambar 3.32 Narasumber Bapak Rizal, Gambar 3.33 Peserta mengunjungi ternak 

pemi l ik  rumah bunga, yang memberikan le le sangkuria ng mil ik Bapak Zakaria di 

penjelasan pema nfaatan lahan u ntuk Cimahi - Bandung 

usaha 

� Pembinaan Jiwa Korps Bagi Pegawai Kemenko Kesra 

PNS d ituntut agar memi l i ki kual itas, serta disip l in  yang tinggi dan profesional 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas sebagai pelayan publ ik yang dapat memberkan kepuasan 

bagi masyarakat. 

Gambar 3.34 Acara Pembukaan Gambar 3.35 Foto bersama Dewan 

Pembinaan J iwa Korps oleh Pengurus Korpri dan Peserta Jiwa Korps 

Sesmen ko Kesra 

� Seminar Peningkatan Kualitas Kesehatan Wanita 

Agar pegawai Kemenko kesra terutama bagi karyawati dan lstri pegawai tetap 

sehat, maka Sekretariat Korpri bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan 

Kemenko Kesra memfasi l itasi memberi pemahaman menjaga kesehatan dengan 
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melaksanakan Seminar Peningkatan Kwal itas Kesehatan Wanita dengan tema : 

Sehat di Usia Produktif dan Selanjutnya. 

Gambar 3.36 Peserta saat diskusi pada Gambar 3.37 Peserta saat diskusi 

Seminar Peningkatan Kualitas Kesehatan pada Seminar Peningkatan Kualitas 

Wanita . Kesehatan Wanita 

- Pembinaan Korpri melalui kegiatan Pembinaan Rohani dalam rangka 

Meningkatkan lman dan Taqwa Bagi Pegawai Kemenko Kesra. 

Memberikan pembinaan mental dan penyegaran rohani  terhadap anggota 

Korpri/Pegawai dan juga merupakan sarana si laturahmi  di l ingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Gambar 3.38 Sambutan Dari Menko 
Kesra Bapak Agung Laksono pada Acara 
Pembinaan Rohani 
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Almakki, MA (D irektur Pasca Sarjana 
U IN  Syarif H idayatul lah sebaga i  
Narasumber pada Acara Pembinaan 
Rohani tanggal .  27 Ju l i  2014 



Akuntabilitas Keuangan 

Pada tahun 2014, Kementerian' Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapat a lokasi 

anggaran APBN sebesar Rp 218,362,698,000,-dan setelah adanya APBN-P menjadi Rp. 

194,329,457,000,-untuk pelaksanaan 2 (dua)  program yaitu : 

1. Program Dukungan M anajemen dan  Pelaksanaan Tugas Tekn is  La i nnya Kemenko 

Kesra; dan  

2 .  Program Koordi nasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. 

Dari berbagai p rogram dan ke1giatan da lam anggaran tahun 2014 tersebut, sampai dengan 

bulan Desember 2014 real isasinya adalah sebagai berikut : 

Realisasi DIPA Anggaran 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Per Kegiatan s/d 31 Desember 2014 

747,754,114 

Pengelolaan Urusan 

lnformasi dan Persidangan 

Penyelenggaraan 5,145,000,000 4,331,077,000 2,696,136,464 1,634,940,536 

Penyusunan Program dan 

Anggaran, Penyusunan 

Data Pelaporan dan 

Administrasi KLN 

Peningkatan dan 71,875,000,000 71,578,170,000 63,872,965,121 7, 705,204,879 

Pengelolaan Pelayanan 

Umum 

Pengawasan dan 835,200,000 643,104,000 506,263,446 136,840,554 

Peningkatan Akuntabilitas 

Kemenko Kesra 

Penyelenggaraan 529,400,000 407,638,000 400,704,250 6,933,750 

Pembinaan Korpri 

Kemenko Kesra 

Koordinasi Kajian Bidang 2,918,800,000 2,247,476,000 1,919,315,388 328,160,612 

Kesra 

Pembangunan/Pengadaan 17,944,798,000 16,942,798,000 16,268,261,790 674,536,210 

/Peningkatan Sarana dan 

Prasarana 

1,158,146,252 95,888,748 

Urusan Adaptasi dan 
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Mitigasi Perubahan lkl im 

Koordinasi Kebijakan 3,466,400,000 2,466,400,000 2,207,735,902 258,664,098 89.51 

Urusan Lingkungan 

Koordinasi Pemberdayaan 1,165,500,000 861,675,000 762,189,500 99,485,500 88.45 

dan Kerukunan Umat 

Beragama 

Koordinasi Kebijakan 1,321,000,000 1,008,300,000 920,359,896 87,940,104 91.28 

Bimbingan U mat 

Beragama, Pendidikan 

Agama, dan Keagamaan 

Koordinasi Kebija ka n 2,246,000,000 1,803,354,000 1,700,058,960 103,295,040 94.27 

Urusan Bencana 

Koordinasi Pengembangan 1,899,600,000 1,462,691,000 1,412,793,520 49,897,480 96.59 

Regulasi Sistem Jaminan 

Sosial 

Koordinasi Kebijakan 3,368,000,000 2,536,561,000 2,366,542,842 170,018,158 93.30 

Bidang Kebudayaan 

Koordinasi Kebija ka n 11,024,100,000 10,016,116,000 10,006,984,405 9,131,595 99.91 

Kelembagaan dan 

Kemitraan 

Sekreta riat Koordinasi 1,410,300,000 1,085,931,000 1,068, 749,220 17,181,780 98.42 

Kebijakan Penguatan 

Kelembagaan 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Koordinasi Kebijakan 1,719,055,000 1,323,672,000 1,319,633,400 4,038,600 99.69 

Peni ngkatan Keluarga dan 

Kesejahteraan Anak 

Koordinasi Kebijakan 1,242,400,000 956,648,000 884,011,971 72,636,029 92.41 

Kependudukan dan KB 

Koordinasi Kebijakan 2,725,145,000 2,098,361,000 2,002,881,960 95,479,040 95.45 

Peni ngkatan Kesempatan 

Kerja Perempuan dan 

Ekonomi Keluarga 

Koordinasi Kebijakan 1,551,300,000 1,194,501,000 1,032, 704,155 161,796,845 86.45 

Keuangan Mikro dan 

Penguatan TIG 

Koordinasi U rusan 4, 752,000,000 3,659,040,000 2,485,726,352 1,173,313,648 67.93 

Kompensasi Sosial 

Koordinasi Kebijakan 2,302,200,000 1,849,130,000 1,821,520,205 27,609,795 98.51 

Urusan Konflik Sosial 

Koordin 
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Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan 

Koordinasi Kebijakan 1,212,000,000 933,240,000 767,323,320 165,916,680 82.22 

Penguatan Ketahan Gizi 

dan Kesehatan Lingkungan 

Koordinasi Kebijakan 1,656,400,000 1,251,400,000 1,023,862,000 227,538,000 81.82 

Bidang Olahraga 

Koordinasi Kebijakan 4,491,000,000 8,057,349,000 6,829,584,150 1,227, 764,850 84.76 

Pengembangan Dampak 

Pariwisata 

Koordinasi Kebijakan 1,131,600,000 871,332,000 728,986,600 142,345,400 83.66 

Penguatan Pelayanan 

Kesehatan 

Koordinasi Pemberdayaan 1,057,500,000 814,275,000 813,412,684 862,316 99.89 

Penyandang Cacat dan 

Lansia 

Koordinasi Kebijakan 1,006,800,000 756,784,000 691,701,890 65,082, 110 91.40 

Pembinaan Generasi Muda 

Koordinasi Kebijakan 2,129,600,000 1,653,616,000 1,275,646,100 377,969,900 77.14 

Pendidikan Dasar Paud 

dan Pendidikan Masyarakat 

Koordinasi Kebijakan 1,167,600,000 929,858,000 836,235,129 93,622,871 89.93 

Pendidikan Menengah dan 

Tinggi 

Koordinasi Kebijakan 1,740,000,000 1,339,800,000 1,318,558,608 21,241,392 98.41 

Pengarusutamaan 

Kebijakan dan Anggaran 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Koordinasi Kebijakan 1,652, 700,000 1,272,579,000 1,235, 777,790 36,801,210 97. 11 

Penguatan Masyarakat 

dan Kawasan 

Koordinasi Kebijakan 5,233,500,000 4,029, 795,000 3,834,805,185 194,989,815 95. 16 

Penguatan Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Pencegahan dan 14,500,000,000 11,165,000,000 10,086,801,519 1,078,198,481 90.34 

Penanggulangan HIV I AIDS 

Koordinasi Kebijakan 1,236,200,000 951,874,000 946,517,620 5,356,380 99.44 

Perl indungan Perempuan 

dan Anak 

Koordinasi Kebijakan 1,465,300,000 1,128,279,000 1,009,802,480 118,476,520 89.50 

Pembangunan Perumahan 
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Koordinasi Penanganan 9,746,700,000 7,505, 797,000 4,289,300,873 3,216,496,127 57.15 

Masalah-Masalah Strategis 

Bidang Kesra 

Penataan Kelembagaan 19,784,600,000 15,667,611,000 14,164,331,159 1,503,279,841 90.41 

Jaminan Sosial (SJSN) 

Laporan Tahunan 2014 







BAB IV 

PEN UTUP 

Sesuai  dengan penjelasan yang telah d ipaparkan pada Bab I bahwa pelaporan kegiatan 

Tahunan in i  menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kegiatan yang telah  

d i la ksanakan d i  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

dalam waktu setahun.  Pelaporan kegiatan in i  d i lakukan untuk memberikan informasi kepada 

p impinan sebagai sa lah satu bahan dalam pengambi lan keputusan .  

Realisasi anggaran dari Rencana Kerja Tahun 2014 yang telah tercapai  88,60 %. Ha l  in i  

disebabkan karena sa lah satunya penghematan dan pemotongan anggaran .  Ha l  in i  

mempengaruh i  pelaksanaan kegiatan koordinasi yang telah d irencanakan sebelumnya . 

Laporan Tahunan 2014 Kementerian  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan in i  d ibuat dengan harapan dapat d ijadikan sebaga i bahan acuan dan dasar 

berpijak yang lebih kuat lagi bagi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan untuk melanjutkan perba ikan dan peningkatan pela ksanaan program dan 

kegiatan terkait pembangunan manusia dan kebudayaan pada waktu mendatang, sehingga 

dapat d i laksanakan secara lebih efektif dan efisien. 
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