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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian  

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun  

anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi  

informasi yang dibuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab  

manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan  

Kebudayaan.
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Kata 
Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu’alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh 

Puji Syukur Kita Panjatkan Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga 

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 

PMK) Tahun 2018 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK 

selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko PMK pada tahun 

2018 yang didasarkan pada sasaran strategis dan indikator utama kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

2018. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada kegiatan prioritas dan kegiatan lain dalam rangka 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia 

dan kebudayaan.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PUAN MAHARANI

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
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Ringkasan
Eksekutif

LAPORAN KINERJA Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) merupakan tindak lanjut dari 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas 

Kemenko PMK atas target dan penggunaan 

anggaran tahun 2018.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK tahun 2018 

mengacu pada Sasaran Strategis yang telah 

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 

2018, Pencapaian tersebut dilakukan melalui 

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko 

PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 

Kemenko PMK Tahun 2018 ditunjukan pada  

tabel 1.

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya 
kualitas

koordinasi, sinkronisasi,
perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan 
kebijakan, serta 
pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 
pembangunan 
manusia dan 
kebudayaan

Meningkatnya kualitas koordinasi 
dan sinkronisasi perumusan, 
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 
serta pengendalian pelaksanaan 
kebijakan pembangunan manusia 
dan kebudayaan untuk mendukung 
kemantapan pelayanan dasar dan 
pemenuhan kebutuhan dasar

Meningkatnya kualitas koordinasi 
dan sinkronisasi perumusan, 
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 
serta pengendalian pelaksanaan 
kebijakan pembangunan manusia 
dan kebudayaan untuk mendukung 
kemantapan pemberdayaan

Meningkatnya kualitas koordinasi 
dan sinkronisasi perumusan, 
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 
serta pengendalian pelaksanaan 
kebijakan pembangunan manusia 
dan kebudayaan diarahkan pada 
pembangunan karakter bangsa dalam 
mendukung kemantapan gotong 
royong

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM 
Bidang Pendidikan

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM 
Bidang Kesehatan

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas 
efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, 
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 
pembangungan manusia dan kebudayaan dalam 
mendukung kemantapan pelayanan dasar dan 
pemenuhan kebutuhan dasar

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas 
efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, 
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 
pembangungan manusia dan kebudayaan dalam 
mendukung kemantapan pemberdayaan

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas 
efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, 
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 
pembangungan manusia dan kebudayaan yang 
diarahkan pada pembangunan karakter bangsa 
dalam mendukung kemantapan gotong royong

Tabel 1.  Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2018
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Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

untuk mendukung kemantapan pelayanan 

dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar” 

diukur oleh 3 Indikator Kinerja Utama 

(IKU). Target IKU pertama tingkat capaian 

K/L terhadap target indikator IPM bidang  

pendidikan dan IKU kedua Tingkat capaian 

K/L terhadap target indikator IPM di 

bidang kesehatan dapat tercapai masing-

masing 100%,  sedangkan untuk IKU ketiga 

Indek kepuasan pemangku kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan dalam mendukung 

kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan 

kebutuhan dasar capaiannya  melebihi target 

5,08, yaitu 5,13 (100,9%). 

2. Capaian Sasaran Strategis  “Meningkatnya 

kualitas koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan untuk mendukung kemantapan 

pemberdayaan” yang diukur oleh IKU 

Indeks kepuasan pemangku kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan dalam mendukung 

kemantapan pemberdayaan dapat  mencapai 

indeks 5,18, melampaui target yang ditetapkan 

sebesar 5,11 (101,3%).

3. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya 

kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumus-

an, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

yang diarahkan pada pembangunan karakter 

bangsa dalam mendukung Kemantapan 

Pembangunan Karakter” yang diukur oleh 

IKU Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan 

dan pelaksanaan, serta pengendalian pe-

laksanaan kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan yang diarahkan pada 

pembangunan karakter bangsa dalam 

mendukung Kemantapan Pembangunan 

Karakter, melampaui target yang telah 

ditetapkan sebesar 5,05, yaitu sebesar 5,11 

(101,2%).

4. Realisasi anggaran Kemenko PMK tahun 

2018 hanya sebesar 70,41% dari pagu  

Rp 381.103.310.000,00.
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BAB I
Pendahuluan

Penjelasan tentang 
latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan 

struktur organisasi; serta sumber daya manusia

A Latar Belakang
Luasnya cakupan Substansi yang diemban meliputi beberapa koordinasi 
Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Penanggulangan Kemiskinan dan 
Perlindungan Sosial, Peningkatan Kesehatan, Pendidikan dan Agama, 
Kebudayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa dan Kawasan.

B Maksud dan Tujuan
Pelaporan Kinerja Tahun 2018 merupakan bentuk

pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan atas kinerja yang dihasilkan tahun 2018

C Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015

KSP 8K/L
Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pengendalian

Sesuai Pasal 5 Permenko
PMK  No.1 Tahun 20157 5Deputi Bidang 

Koordinasi
Setkemenko PMK

Staf Ahli

D Sumber Daya Manusia

131  Perempuan

209  Laki-Laki

S3  11
S2  140
S1/D4  119
ES1  8
ES2  29
ES3  70
ES4  102

Jabatan 
Fungsional Umum  127

DPK Instansi Lain  5

Jabatan 
Fungsional Tertentu  4

E Sistematika Penyajian
Menyajikan Laporan Capaian Kinerja sesuai Renstra 

Kemenko PMK 2015-2019 melalui Ringkasan Eksekutif, 

BAB I Pendahulan, BAB II Perencanaan Kinerja, 

BAB III Akuntabilitas Kinerja, dan BAB IV Penutup
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1.1.  Latar Belakang
Dinamika atau perubahan politik dunia pada 

era globalisasi telah menciptakan kompetisi 

antarmasyarakat atau antarwarga dunia, baik 

dalam bentuk kompetisi sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam. Kondisi tersebut 

memberikan konsekuensi logis perlunya suatu 

bangsa meningkatkan kualifikasi dan mutunya 

secara terus-menerus. Pada sisi lain, kompetisi 

juga mempermudah perubahan nilai-nilai asli 

(genuine) suatu bangsa sebagai percepatan dan 

kemudahan pertukaran nilai-nilai antarbangsa. 

Perubahan nilai dan kebudayaan yang tidak 

diantisipasi akan berdampak negatif terhadap 

upaya dan usaha suatu bangsa dalam mencapai 

tujuan nasionalnya. 

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-

JK diharapkan agar pembangunan nasional di 

bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

mampu merespon tantangan-tantangan 

baru dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan 

dasar, kapabilitas pemberdayaan, dan nilai 

karakter manusia Indonesia dalam mendukung 

kemantapan gotong royong. Hal ini sejalan 

dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas 

hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya 

saing, dan mewujudkan masyarakat yang ber-

kepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Pem-

bangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi 

beberapa bidang koordinasi, yaitu Kerawanan 

Sosial dan Dampak Bencana, Penanggulangan 

Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Peningkatan 

Kesehatan, Pendidikan dan Agama, Kebudayaan, 

Perlindungan Perempuan dan Anak, serta 

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan. 

Luasnya cakupan substansi yang diemban 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan berimplikasi pada 

perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, 

dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar 

kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan 

optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, 

sehingga mendukung tercapainya tujuan yang 

diinginkan sesuai Visi Pemerintahan Jokowi-JK, 

yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong.”

1.2.  Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan tahun 2018 dimaksudkan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan kepada Presiden atas pelaksanaan 

program/kegiatan dan pengelolaan anggaran 

dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah 

ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan 

untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian 

sasaran dan kinerja Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

tahun 2018.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur
 Organisasi
Tugas dan fungsi Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko 

PMK mempunyai tugas membantu Presiden 

untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian urusan kementerian dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, 

Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut:
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1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan 

isu di bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan;

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan 

isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, 

dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di ling-

kungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara 

yang menjadi tanggung jawab Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan;

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

Kemenko PMK mengkoordinasikan Kementerian/

Lembaga (K/L) yang terkait dengan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

meliputi:

1. Kementerian Agama;

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi;

4. Kementerian Kesehatan;

5. Kementerian Sosial;

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi;

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak;

8. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

9. Instansi lain yang dianggap perlu.

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksana-

an tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK No.1/ 

2015, Organisasi Kemenko PMK, terlihat pada  

Gambar 1.1.
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KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN

SEKRETARIS
KEMENKO PMK

BIRO
PERENCANAAN
& KERJASAMA

DEPUTI BIDANG 
KOORDINASI

KERAWANAN SOSIAL 
DAN DAMPAK BENCANA

DEPUTI BIDANG 
KOORDINASI

PENINGKATAN
KESEHATAN

DEPUTI BIDANG 
KOORDINASI

PENDIDIKAN DAN
AGAMA

DEPUTI BIDANG 
KOORDINASI

PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN & ANAK

DEPUTI BIDANG 
KOORDINASI

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT, DESA & 

KAWASAN

DEPUTI BIDANG 
KOORDINASI
KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG 
KOORDINASI

PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN 

PERLINDUNGAN SOSIAL

BIRO 
HUKUM, INFORMASI 

& PERSIDANGAN
BIRO UMUM INSPEKTORAT

1.  STAF AHLI BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN HAK ASASI MANUSIA

3.  STAF AHLI BIDANG USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, EKONOMI KREATIF, DAN KETENAGAKERJAAN

2.  STAF AHLI BIDANG MULTIKULTURALISME, RESTORASI SOSIAL, DAN JATI DIRI BANGSA

4.  STAF AHLI BIDANG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PASCA 2015

5.  STAF AHLI BIDANG KEPENDUDUKAN

ASISTEN DEPUTI
PENGURANGAN RISIKO

BENCANA

ASISTEN DEPUTI
PENANGANAN PASCA

BENCANA

ASISTEN DEPUTI
TANGGAP CEPAT

BENCANA

ASISTEN DEPUTI
KONFLIK SOSIAL

ASISTEN DEPUTI
PENANGANAN 
KEMISKINAN

ASISTEN DEPUTI
JAMINAN
SOSIAL

ASISTEN DEPUTI
KOMPENSASI

SOSIAL

ASISTEN DEPUTI
PEMBERDAYAAN 
DISABILITAS DAN 

LANJUT USIA

ASISTEN DEPUTI
PELAYANAN 
KESEHATAN

ASISTEN DEPUTI
KETAHANAN GIZI, 

KESEHATAN IBU DAN 
ANAK DAN KESEHATAN 

LINGKUNGAN

ASISTEN DEPUTI
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN

PENYAKIT

ASISTEN DEPUTI
KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA
BERENCANA

ASISTEN DEPUTI
PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT

ASISTEN DEPUTI
PENDIDIKAN TINGGI, DAN

PEMANFAATAN ILMU
PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

ASISTEN DEPUTI
PENDIDIKAN MENENGAH

DAN KETERAMPILAN 
BERKERJA

ASISTEN DEPUTI
PEMBERDAYAAN DAN 

KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA

ASISTEN DEPUTI
PEMBINAAN UMAT 

BERAGAMA, PENDIDIKAN 
AGAMA DAN KEAGAMAAN

ASISTEN DEPUTI
KEPEMUDAAN

ASISTEN DEPUTI
WARISAN BUDAYA

ASISTEN DEPUTI
NILAI DAN KREATIVITAS

BUDAYA

ASISTEN DEPUTI
KEOLAHRAGAAN

ASISTEN DEPUTI
KETAHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN 

KELUARGA

ASISTEN DEPUTI
PEMENUHAN HAK DAN

PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

ASISTEN DEPUTI
PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

ASISTEN DEPUTI
PEMENUHAN HAK DAN 
PERLINDUNGAN ANAK

ASISTEN DEPUTI
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

ASISTEN DEPUTI
PEMBERDAYAAN

KAWASAN PERDESAAN

ASISTEN DEPUTI
PEMBERDAYAAN

DESA

ASISTEN DEPUTI
PEMBERDAYAAN 

KAWASAN STRATEGIS
DAN KHUSUS

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4.  Sumber Daya Manusia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara ditetapkan dalam rangka 

membangun Aparatur Sipil Negara yang 

sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang 

baik. Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban 

mengelola dan mengembangkan dirinya, 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan 

menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan 

manajemen Aparatur Sipil Negara.

Tuntutan untuk mewujudkan Aparatur Sipil 

Negara yang mampu melaksanakan tugas 

pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan 

tugas pembangunan tertentu dengan baik, maka 

Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi 

yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja yang dibutuhkan pada jabatan 

yang diemban. Adanya tuntutan dan harapan 

masyarakat yang semakin beragam serta 

semangat reformasi birokrasi pada hakikatnya 
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bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi manajemen pemerintahan yang mampu 

mendorong pencapaian tujuan nasional. Hal 

inilah yang menjadikan bahwa Aparatur Sipil 

Negara merupakan salah satu indikator yang 

penting dalam mencapai tujuan dan sasaran 

nasional.

Sumber daya manusia Kemenko PMK ditunjukkan 

pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Sumber Daya Manusia Kemenko PMK

PENINGKATAN 
KESEHATAN
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1.5. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian 

kinerja Kemenko PMK tahun 2018 sesuai dengan 

Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2015-

2019. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan 

dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur 

keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah 

celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa 

mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko 

PMK tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara 

singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran 

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 

2018; 

2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar 

belakang penyusunan laporan, maksud dan 

tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, 

serta sumber daya manusia;

3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan 

tentang RPJMN 2015-2019, Renstra Kemenko 

PMK 2015-2019, serta Perjanjian Kinerja 

Kemenko PMK Tahun 2018; 

4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian 

tentang pengendalian, pengukuran, dan 

sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, 

dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya 

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan 

serta permasalahan dan upaya tindak 

lanjutnya; 

5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan 

menyeluruh dan upaya perbaikan.
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BAB II
Perencanaan

Kinerja
Penjelasan tentang RPJMN 2015-2019, 

Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019, dan 
Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2018

RPJMN 2015-2019
Menetapkan 
pembangunan secara 
menyeluruh

RENCANA STRATEGIS KEMENKO PMK

PERJANJIAN KINERJA

VISI menjadi koordinator pembangunan manusia 
& kebudayaan untuk mewujudkan Indonesia yang 
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan 
gotong-royong.

MISI: Mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijkan 
serta pengendalian pelaksanaan kebijkan 
pembangunan manusia dan kebudayaan.

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan Kinerja
Aparatur.

PERENCANAAN 
KINERJA
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2.1. Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-

2019 adalah bagian dari tahapan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2005-2025, dengan tujuan “Memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh dengan me-

nekankan pembangunan keunggulan kompetitif 

perekonomian yang berbasis sumber daya alam 

(SDA) yang tersedia, sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).”

Visi pembangunan nasional sebagaimana 

termuat dalam RPJMN 2015-2019 adalah 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, 

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut 

adalah melalui tujuh Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu 

menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, seimbang, 

dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif 

dan memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia 

yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara 

maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian 

dalam kebudayaan.

Secara umum strategi pembangunan nasional 

menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma pembangunan yang diterapkan:

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas 

hidup manusia dan masyarakat;

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, 

kemakmuran, produktivitas tidak 

boleh menciptakan ketimpangan yang 

semakin melebar yang dapat merusak 

keseimbangan pembangunan;

c. Perhatian khusus kepada peningkatan 

produktivitas rakyat lapisan menengah ke 

bawah tanpa menghalangi, menghambat, 

mengecilkan dan mengurangi keleluasaan 

pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi 

agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan 

untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan;

d. Aktivitas pembangunan tidak boleh 

merusak, menurunkan daya dukung 

lingkungan dan mengganggu keseim-

bangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan:

a. Dimensi pembangunan manusia dan 

masyarakat, untuk meningkatkan kuali-

tas manusia dan masyarakat yang 

menghasilkan manusia-manusia Indonesia 

unggul dengan meningkatkan kecerdasan 

otak dan kesehatan fisik melalui pen-

didikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. 

Pembangunan mental dan karakter menjadi 

salah satu prioritas utama pembangunan, 

tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada 

seluruh komponen masyarakat;

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan 

dengan prioritas pada kedaulatan pangan, 

kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, 

kemaritiman dan kelautan, pariwisata, 

serta industri;

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, 

pembangunan untuk masyarakat di 

seluruh wilayah dengan prioritas pada 

wilayah desa, pinggiran, dan luar Jawa 

(kawasan timur).
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3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan 

yang stabil diperlukan sebagai prasyarat 

pembangunan yang berkualitas.

4. Quick wins (pembangunan yang dapat 

segera dilihat hasilnya). Pembangunan 

merupakan proses yang terus-menerus dan 

membutuhkan waktu yang lama. Karena 

itu dibutuhkan output cepat yang dapat 

dijadikan contoh dan acuan masyarakat 

tentang arah pembangunan yang sedang 

berjalan, sekaligus untuk meningkatkan 

motivasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan 

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat 

secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, 

dan berkepribadian dalam kebudayaan, 

dirumuskan sembilan agenda prioritas yang 

disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk 

melindungi segenap bangsa dan memberikan 

rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan 

membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam 

melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya 

saing di pasar internasional sehingga bangsa 

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 

bangsa-bangsa asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat 

restorasi sosial Indonesia;

Mengacu pada tantangan yang akan dihadapi 

bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan 

umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah 

SDA yang berkelanjutan;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur 

untuk pertumbuhan dan pemerataan;

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, 

mitigasi bencana alam, dan penanganan 

perubahan iklim;

5. Penyiapan landasan pembangunan yang 

kokoh;

6. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan 

rakyat yang berkeadilan. SDM yang 

berkualitas tercermin dari meningkatnya akses 

pendidikan yang berkualitas pada semua 

jenjang pendidikan dengan memberikan 

perhatian lebih pada penduduk miskin dan 

daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); 

meningkatnya kompetensi siswa Indonesia 

dalam bidang Matematika, Sains, dan Literasi; 

meningkatnya akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, 

remaja, dan lanjut usia (lansia); meningkatnya 

pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, 

meningkatnya efektivitas pencegahan dan 

pengendalian penyakit dan penyehatan 

lingkungan, serta berkembangnya jaminan 

kesehatan;

7. Mengembangkan dan memeratakan pem-

bangunan daerah. Pembangunan daerah 

diarahkan untuk menjaga momentum 

pertumbuhan wilayah Jawa, Bali, dan 

Sumatera bersamaan dengan meningkatkan 

kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah 

di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan 
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pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi 

seluruh lapisan masyarakat; mempercepat 

pembangunan daerah tertinggal dan 

kawasan perbatasan; membangun kawasan 

perkotaan dan perdesaan; mempercepat 

penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan 

mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi 

dan otonomi daerah. 

2.2. Rencana Strategis Kemenko  
 PMK Tahun 2015-2019

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019  

mengacu kepada dokumen RPJMN 2015-2019. 

Sembilan Agenda Pembangunan Nasional 

(Nawacita) dalam RPJMN 2015-2019 terkait 

langsung dengan bidang pembangunan  

manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara 

agenda pembangunan nasional dan Agenda 

Koordinasi Kemenko PMK dijelaskan dalam  

Tabel 2.1.

Selain agenda pembangunan nasional dalam 

RPJMN 2015-2019, sasaran dan arah kebijakan 

nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan 

arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra 

Kemenko PMK 2015-2019, penyelarasan dilaku-

kan dengan membatasi ruang lingkupnya, 

sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan 

manusia dan kebudayaan. Hubungan agenda 

pembangunan, sasaran pembangunan dan arah 

kebijakan nasional dengan Renstra Kemenko 

PMK dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

VISI & MISI
PRESIDEN/WAPRES

AGENDA
PEMBANGUNAN

NASIONAL/
NAWACITA

SASARAN
PEMBANGUNAN

NASIONAL

AGENDA
KEBIJAKAN &

STRATEGI 
NASIONAL

13 SUB AGENDA
PMK

SASARAN 
STRATEGIS 

KEMENKO PMK

ARAH KEBIJAKAN &
STRATEGI 

KEMENKO PMK

5 FOKUS
KOORDINASI-

SINKRONISASI-
PENGENDALIAN 

BIDANG PMK

SASARAN SUB
AGENDA PMK

P
E
M
B
A
N
G
U
N
A
N

N
A
S
I
O
N
A
L

RENSTRA KEMENKO PMK 2015-2019

Gambar 2.1.  Hubungan antara Agenda Pembangunan Nasional dan Renstra Kemenko PMK 
 Tahun 2015-2019
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No. NAWACITA SASARAN AGENDA PEMBANGUNAN
KEMENKO PMK

ARAH KEBIJAKAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menghadirkan 
kembali Negara 
untuk melindungi 
segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman 
pada seluruh warganya.

Membuat Pemerintah 
selalu hadir dengan 
membangun tata kelola 
Pemerintahan yang 
bersih, efektif, demokra-
tis, dan terpercaya.

Membangun Indonesia 
dari Pinggiran dengan 
memperkuat daer-
ah-daerah dan Desa 
dalam Kerangka Negara 
Kesatuan.

Memperkuat 
kehadiran Negara dalam 
melakukan reformasi 
sistem dan penegakan 
hukum yang bebas 
korupsi, bermartabat 
dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas 
hidup manusia 
Indonesia.

Meningkatkan 
produktivitas rakyat 
dan daya saing di pasar 
internasional.

Mewujudkan 
kemandirian ekonomi 
dengan menggerak-
kan sektor-sektor strat-
egis ekonomi domestik.

Melakukan revolusi 
karakter bangsa.

Memperteguh 
kebhinnekaan dan 
memperkuat restorasi 
sosial Indonesia

• Meningkatkan kualitas 
perlindungan WNI dan 
Badan Hukum 

 Indonesia di luar negeri;
• Melindungi hak dan 

keselamatan pekerja 
migran;

• Memperkuat peran 
Indonesia dalam 
kerjasama global dan 
regional.

Meningkatkan Kualitas 
Hidup dan Peran 
Perempuan

• Meningkatkan Pem-
bangunan Kawasan 
Perbatasan;

• Meningkatkan 
 Kesejahteraan 
 Masyarakat (IPM, SPM, 

Kemiskinan).

Tersedianya Sistem Per-
lindungan.

Kualitas Hidup: 
Ibu-Anak, Pendidikan, 
Kesehatan, dan 
Pemenuhan Gizi.

Daya Saing.

Penanggulangan 
Bencana dan 
Pengurangan Risiko 
Bencana.

Kualitas Pendidikan, 
Wawasan Kebangsaan.

Terbangunnya Modal 
Sosial, Penguatan 
Lembaga Budaya, 
Kerukunan Beragama.

• Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
 di luar negeri;
• Membekali Pekerja Migran dengan 
 Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian;
• Penguatan diplomasi inklusif Indonesia 
 di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang 

aman, stabil, dan sejahtera sesuai 
 kepentingan nasional.

Meningkatkan kualitas hidup, peran politik, dan 
pengarusutamaan gender.

Meningkatkan Pembangunan Kawasan 
Perbatasan, Kesejahteraan Masyarakat, SDM, serta 
penguatan keberdayaan masyarakat.

Memperkuat sistem perlindungan anak dan 
perempuan dari berbagai tindak kekerasan, 
termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 
dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan 
penindakan.

Penguatan kebijakan keluarga berencana dan 
sejahtera, Penguatan kebijakan pemenuhan hak pen-
didikan, akses, mutu dan peran masyarakat dalam 
pendidikan, Pemenuhan pelayanan 
kesehatan kelompok masyarakat, mutu 
pelayanan, gizi, dan pemerataan kualitas 
pelayanan dasar.

Peningkatan penelitian, pengembangan, 
pelayanan, perekayasaan teknologi, penguatan sum-
ber daya Informasi dan pengetahuan, peningkatan 
mutu SDM Iptek, dan penciptaan taman-taman sains 
dan teknologi nasional.

Mengurangi risiko bencana dan 
meningkatkan 
ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat dalam menghadapi bencana

Pengembangan pendidikan kewarganegaraan, 
pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan 
inovasi.

Penguatan dan pengembangan: pendidikan kebhin-
nekaan dan pekerti, modal dan 
kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, 
kerukunan antaragama, peran kepemudaan serta 
kesetiakawanan sosial.

• Meningkatkan perlindungan 
dan pemajuan hak-hak 

 pekerja migran di luar 
 negeri;
• Pencegahan dan penanganan 

tindak pidana perdagangan 
orang (TPPO);

• Peningkatan peran serta 
Indonesia di ASEAN;

• Pemberdayaan pekerja 
 migran dan Keluarganya.

Meningkatkan Peranan dan 
Keterwakilan Perempuan 
dalam Politik dan 
Pembangunan.

• Peletakan dasar-dasar 
dimulainya Desentralisasi 
Asimetris;

• Penanggulangan 
 kemiskinan dan 
 Pengurangan ketimpangan 

antarkelompok ekonomi 
masyarakat

Melindungi Anak, Perempuan, 
dan Kelompok Marjinal.

• Pembangunan  
 Kependudukan dan 
 Keluarga Berencana;
• Pembangunan Pendidikan 

khususnya Pelaksanaan Pro-
gram Indonesia Pintar (PIP);

• Pembangunan Kesehatan, 
khususnya Pelaksanaan 

 Program Indonesia Sehat.

Peningkatan Kapasitas Inovasi 
dan Teknologi.

Pengelolaan bencana.

• Gerakan Nasional Revolusi 
Mental.

• Pembangunan Pendidikan 
Karakter Bangsa

• Memperteguh 
 kebhinnekaan  dan 
 memperkuat restorasi sosial 

Indonesia;
• Peningkatan kualitas 
 pemahaman dan 
 Pengamalan ajaran agama.

Tabel 2.1. Keterkaitan Nawacita dengan Agenda Pembangunan Kemenko PMK
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Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2015-

2019 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran 

serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan 

Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 adalah 

“Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan Untuk Mewujudkan Indonesia 

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berdasarkan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko 

PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan; dan

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko 

PMK 2015-2019 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis 

Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah 

pada perumusan sasaran, kebijakan, program 

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi 

Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis 

merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko 

PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan 

dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, 

dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian 

visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan 

yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan 

berjangka waktu. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Kemenko PMK ditunjukkan Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019

Menjadi Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan untuk 

Mewujudkan Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian berdasarkan 

Gotong Royong.

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan 

 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

 serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

 pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

VISI MISI
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T1 Meningkatnya 

 kualitas koordinasi, 

 sinkronisasi 

 perumusan, 

 penetapan, dan 

pelaksanaan 

 kebijakan, serta 

 pengendalian 

 pelaksanaan 

 kebijakan 

 pembangunan 

 manusia dan 

 kebudayaan.

T2 Tercapainya 

 birokrasi yang 

 handal, terpercaya

 akuntabel.

SS1    Meningkatnya kualitas koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, 

 penetapan, dan pelaksanaan 

 kebijakan, serta pengendalian 

 pelaksanaan kebijakan 

 pembangunan manusia dan 

 kebudayaan untuk mendukung 

kemantapan pelayanan dasar dan 

pemenuhan kebutuhan dasar.

 

 

SS2 Meningkatnya kualitas koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, 

 penetapan, dan pelaksanaan 

 kebijakan, serta pengendalian 

 pelaksanaan kebijakan 

 pembangunan manusia dan 

 kebudayaan untuk mendukung 

kemantapan pemberdayaan.

SS3 Meningkatnya kualitas koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, 

 penetapan, dan pelaksanaan 

 kebijakan, serta pengendalian 

 pelaksanaan kebijakan 

 pembangunan manusia dan 

 kebudayaan yang diarahkan pada 

pembangunan karakter bangsa 

untuk mendukung kemantapan 

 gotong royong.

SS4 Meningkatnya efektivitas birokrasi

 birokrasi Kemenko PMK.

SS5 Meningkatnya akuntabilitas 

 pelaksanaan anggaran pada

 Kemenko PMK

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

1. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks 

 Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan.

2. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks 

 Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan.

3. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas 

dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

 penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian 

 pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan 

 kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan 

dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas 

dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

 penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian 

 pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan 

 kebudayaan dalam mendukung kemantapan 

 pemberdayaan.

5. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas 

dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

 penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian 

 pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan 

 kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter 

bangsa dalam mendukung Kemantapan Pembangunan 

Karakter.

6. Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

7. Opini BPK terhadap laporan keuangan.

8. Nilai SAKIP.
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Arah Kebijakan Dan Strategi 

Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, 

Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan 

strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis 

“Meningkatnya kualitas koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan untuk mendukung 

kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan 

kebutuhan dasar”, ditetapkan arah kebijakan 

“Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian untuk perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan pembangunan 

manusia dan kebudayaan pemenuhan 

kebutuhan dasar dan pelayanan dasar,’’ 

dengan strategi:

a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan 

serta keterlibatan kementerian/ lembaga 

(K/L) dalam perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan 

kebutuhan dasar serta pelayanan dasar 

masyarakat;

b. Meningkatkan keterlibatan dan kualitas 

pengendalian dengan K/L dalam 

kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar 

dan pelayanan dasar masyarakat.

2. Untuk mencapai sasaran strategis 

“Meningkatnya kualitas koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan untuk mendukung 

kemantapan pemberdayaan”, ditetapkan arah 

kebijakan “Peningkatan peran koordinasi, 

sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan pembangunan 

manusia dan kebudayaan pemberdayaan 

masyarakat, perempuan, dan generasi muda’’ 

dengan strategi: 

a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan 

serta keterlibatan K/L dalam perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan 

keluarga), Perempuan, dan Generasi 

muda;

b. Meningkatkan Keterlibatan dan kualitas 

pengendalian dengan K/L dalam 

kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu 

dan keluarga), Perempuan, dan Generasi 

muda.

3. Untuk mencapai sasaran strategis 

“Meningkatnya kualitas koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan yang diarahkan 

pada pembangunan karakter bangsa untuk 

mendukung Kemantapan Pembangunan 

Karakter”, ditetapkan arah kebijakan 

“Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian untuk perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan pembangunan 

manusia dan kebudayaan khususnya 

penguatan kesetiakawanan sosial dan 

kebudayaan”, dengan strategi: 

a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan 

serta keterlibatan K/L dalam pelaksanaan 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan untuk memperkuat 

kesetiakawanan sosial, peran lembaga 

sosial, serta partisipasi masyarakat 

dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;

b. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas 

pengendalian dengan K/L dalam kebijakan 

penguatan kesetiakawanan sosial, peran 

lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat 

dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
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4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya 

efektivitas manajemen organisasi Kemenko 

PMK”, ditetapkan arah kebijakan “Memperkuat 

sistem tata kelola organisasi”, dengan strategi 

melanjutkan dan memperkuat penerapan 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya 

akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada 

kemenko PMK”, ditetapkan arah kebijakan 

“Penguatan manajemen anggaran untuk 

mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko 

PMK”, dengan strategi:

a. Meningkatkan mutu perencanaan dan 

penganggaran;

b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan anggaran;

c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya 

dituangkan dalam Program Teknis dan Program 

Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun 

waktu tahun 2015-2019, yaitu:

1. Program Teknis: Program Koordinasi 

Pengembangan Kebijakan Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. Program ini 

memayungi berbagai kegiatan koordinasi 

yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang 

melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko 

PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian kepada K/L terkait;

2. Program Generik: Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini 

memayungi kegiatan-kegiatan yang bersifat 

pelayanan internal untuk mendukung 

pelaksanaan program teknis dan administrasi 

Kemenko PMK.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan menetapkan Per-

janjian Kinerja yang merupakan komitmen 

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

waktu satu tahun dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dikelola. 

Tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja antara 

lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, 

dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima amanah dengan 

pemberi amanah; sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

dan sebagai dasar pemberian reward atau 

penghargaan dan punishment atau sanksi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan 

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 secara 

berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, 

dan fungsinya berbasis pada Renstra Kemenko 

PMK tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja ini 

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas 

kinerja pada tahun 2018.

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja 

Tahun 2018, terdapat tiga Sasaran Strategis 

dan lima Indikator Kinerja Utama yang dijadi-

kan ukuran keberhasilan terhadap kinerja 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2018. Tabel 

2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator 

Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 

2018 sebagaimana tertuang pada Perjanjian 

Kinerja Tahun 2018.
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2.4.  Rencana Aksi Tahun 2018 
Dalam rangka monitoring pencapaian target 

kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja Kemenko PMK Tahun 2018, perlu ditetapkan 

rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada 

Lampiran 2. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 

‘target kinerja antara’ yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap 

pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu 

yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja 

Kemenko PMK Tahun 2018 ini, akan disampaikan 

pencapaian kinerja selama tahun 2018.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya kualitas koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan 

kebudayaan untuk mendukung 

kemantapan pelayanan dasar dan 

pemenuhan kebutuhan dasar.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

untuk mendukung kemantapan 

pemberdayaan.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

yang diarahkan pada pembangunan 

karakter bangsa untuk mendukung 

Kemantapan Pembangunan Karakter.

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM 

di Bidang Pendidikan

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM 

di Bidang Kesehatan

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan 

pemenuhan kebutuhan dasar

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan.

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efek-tivitas dan 

efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan 

pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan 

pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung 

kemantapan gotong royong.

100%

100%

5,08 

(Skala 6)

5,11 

(Skala 6)

5,05 

(Skala 6)
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BAB III
Akuntabilitas

Kinerja
Penjelasan tentang pengukuran, sistem akuntabilitas kinerja, 

capaian kinerja, dan realisasi anggaran

Secara umum, 
seluruh target 
yang telah 
ditetapkan dalam 
perjanjian kinerja 
2018 tercapai 
dengan baik, 
kecuali dari segi 
realisasi anggaran.

IKS-K
Mantap Pembangunan 
Karakter

5,05 5,11 101,2%
(skala 6)

IKS-B
Mantap Pemberdayaan

5,11 5,18 101,3%
(skala 6)

Capaian K/L
IPM Kesehatan

100 100 100%

Capaian K/L
IPM Pendidikan

100 100 100%

IKS-L
Mantap Pelayanan

5,08 5,13 100,9%
(skala 6)

Target Capaian Realisasi %

PENGUKURAN
KINERJA
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3.1.  Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat 

ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas 

kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan 

seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, 

seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan 

kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian 

akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan 

dengan persen realisasi dilakukan dengan cara 

membandingkan antara capaian dan target 

yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui 

persamaan sebagai berikut:

 

Dengan membandingkan antara capaian dan 

target, maka dapat diketahui persentase realisasi 

pada masing-masing indikator kinerja utama 

(IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka 

dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan 

dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat 

dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi 

dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan 

strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa 

yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing 

IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat 

realisasi pada komponen indikator kinerja di 

tingkat kementerian. Analisis capaian masing-

masing IKU disampaikan secara rinci dengan 

mendefinisikan alasan penetapan masing-masing 

IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang 

membandingkan tidak hanya antara capaian 

kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan 

tahun sebelumnya, trend kinerja selama 4 tahun 

terakhir dan pada akhir periode Renstra yang 

disertai dengan data pendukung berupa tabel, 

foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah 

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 

menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam 

persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang 

antara output yang dibagi dengan kuantitas 

subyek yang menjadi sasaran program/

kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian 

Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis 

yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud 

dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1 dan 

IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target 

IKU-1 dan IKU-2 ini adalah masing-masing 100%. 

Pengukuran persen realisasi atas target dua 

IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Misalnya K/L yang akan diukur sebanyak 4 K/L. 

Keberhasilan atas IKU-IKU ini jika empat K/L 

mencapai target sasaran strategis, dimana rata-

rata capaiannya minimal 100%. Keberhasilan 

masing-masing K/L didasarkan pada persentase 

capaian atas sejumlah indikator yang telah 

ditetapkan K/L pada Perjanjian Kinerjanya yang 

besaran pencapaiannya dinyatakan dengan nilai 

minimal 80% atau berada pada kategori Baik 

sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Demikian pula, setiap indikator yang ditetapkan 

K/L dinyatakan tercapai apabila persentase 

capaiannya minimal 80% atau berada pada 

kategori Baik.

Tabel 3.1. Rentang Nilai Kategori Pencapaian

KATEGORINo. RENTANG NILAI STATUS

1. Sangat Baik > 100 

2. Baik 80-99,99

3. Cukup 50-79,99 

4. Kurang < 49,99
Tidak Tercapai

Tercapai
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Capaian sangat baik (≥100%) akan meng-

gambarkan bahwa pemanfaatan input dan 

proses telah dilakukan secara maksimal, 

sehingga menghasilkan tingkat kemajuan 

yang sesuai dengan harapan di mana 

keluarannya sangat memadai.  Bila capaian-

nya baik (80-99,99%) akan menggambarkan 

bahwa pemanfaatan input dan proses belum 

dilakukan secara maksimal, namun demikian 

tetap menghasilkan kemajuan yang sesuai 

dengan harapan di mana keluarannya berada 

pada tingkat memadai. Bila tidak tercapai 

(<80), baik kategori cukup (50-79,99) mau-

pun kurang (<50%) akan menggambarkan 

tingkat kemajuan yang tidak memadai karena 

tidak sesuai dengan harapan. Pada kondisi ini 

input dan proses tidak dimanfaatkan secara 

baik yang berakibat keluarannya berada pada 

tingkat yang  tidak memadai.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan 

indeks diambil dari data primer, misalkan data 

hasil survei eksternal yang dilakukan mitra 

Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud 

dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-3, IKU-

4, dan IKU-5. Pada Perjanjian Kinerja, besar-

nya target IKU-3, IKU-4, dan IKU-5 ini adalah 

masing-masing 5,08, 5,11, dan 5,05, semua 

dalam skala 6. Pengukuran indeks atas target 

tiga IKU ini menggunakan tahapan sebagai 

berikut:

- Menghitung rata-rata realisasi masing-

masing Komponen

- Menghitung rata-rata Harapan masing-

masing Komponen.

- Menghitung jumlah rata-rata Harapan 

seluruh Komponen.

- Menghitung bobot seluruh Komponen 

dari pembagian antara rata-rata Harapan 

masing-masing Komponen dengan jumlah 

rata-rata seluruh Komponen.

- Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah 

rata-rata realisasi setiap Komponen dikali 

Bobot setiap Komponen.

3.2.  Capaian Kinerja
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan tiga 

sasaran strategis (SS) dan lima Indikator Kinerja 

Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah 

mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja 

Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK 

merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan 

fungsi yang menjadi tanggungjawab Kemenko 

PMK. IKU ditetapkan dengan mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Renstra Kemenko 

PMK 2015-2019 hasil reviu yang ditetapkan dengan 

Permenko PMK No. 3 Tahun 2018.  

Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko 

PMK tahun 2018 tergambarkan pada capaian 

Indikator Kinerja Utama  sebagaimana ditunjukkan 

pada Tabel 3.2

Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan 

dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran 

Strategis dan Indikator Kinerja Utama.
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SS-1

3.2.1.  Sasaran Strategis I

Meningkatnya kualitas koordinasi, penetapan, 
dan pelaksanaan  kebijakan serta 
pengendalian pelaksanaan kebijakan 
pembangunan manusia dan kebudayaan untuk 
mendukung kemantapan pelayanan  dasar dan 
pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
%

REALISASI

Meningkatnya kualitas koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan 

kebudayaan untuk mendukung 

kemantapan pelayanan dasar 

dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan 

kebudayaan untuk mendukung 

kemantapan pemberdayaan.

Meningkatnya kualitas koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan 

kebudayaan yang diarahkan pada 

pembangunan karakter bangsa 

dalam mendukung kemantapan 

gotong royong.

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM 

di Bidang Pendidikan, [%]

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM 

di Bidang Kesehatan, [%]

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas 

efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan dalam mendukung 

kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan 

kebutuhan dasar, [-]

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan dalam mendukung 

kemantapan pemberdayaan, [-]

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan yang diarahkan pada 

pembangunan karakter bangsa dalam 

mendukung Kemantapan Pembangunan 

Karakter, [-]

100

100

5,08

(Skala 6)

5,11

(Skala 6)

5,05

(Skala 6)

100

100

5,13

5,18

5,11

100

100

100,9

101,3

101,2
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Pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 

“meningkatnya kualitas koordinasi, penetapan, 

dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan 

pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan 

dasar” diukur dari tiga indikator kinerja utama 

(IKU), yaitu IKU-1 – Tingkat capaian K/L terhadap 

target indikator IPM bidang pendidikan, IKU-2 – 

Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM 

bidang kesehatan, dan IKU-3 – Indeks kepuasan 

pemangku kepentingan atas efektivitas dan 

efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan 

pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan 

dasar. 

Pengukuran kinerja untuk SS-1 diperlihatkan pada 

Tabel 3.3. IKU-1 dan IKU-2 masing masing dikaitkan 

dengan capaian K/L terhadap target IPM bidang 

Pendidikan dan bidang Kesehatan, sedangkan 

IKU-3 terkait dengan indeks kepuasan pemangku 

kepentingan atas efektivitas dan efisiensi 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan yang 

mendukung pelayanan dasar dan pemenuhan 

kebutuhan dasar (IKS-L).

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai 

proses perluasan pilihan bagi penduduk 

(enlarging people choice). Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) merupakan indikator penting 

untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan 

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur 

panjang dan hidup sehat (a long and healthy 

life), pengetahuan (knowledge), dan standar 

hidup layak (decent standard of living). Umur 

panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur 

Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah 

tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi 

yang baru lahir untuk bertahan hidup, dengan 

asumsi bahwa pola angka kematian menurut 

umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia 

bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-

rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata 

lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas 

yang telah atau sedang menjalani pendidikan 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
%

REALISASI

Meningkatnya kualitas 

koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan serta 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan untuk 

mendukung kemantapan 

pelayanan dasar dan pemenuhan 

kebutuhan dasar

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator 

IPM di Bidang Pendidikan, [%]

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator 

IPM di Bidang Kesehatan, [%]

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan dalam mendukung 

kemantapan pelayanan dasar dan 

pemenuhan kebutuhan dasar, [-]

100

100

5,08

(Skala 6)

100

100

5,13

100

100

100,9

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1
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Tabel 3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010-2017

KOMPONEN SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Umur Harapan Hidup Tahun 69,81 70,01 70,20 70,40 70,59 70,78 70,90 71,06

(UHH)

Harapan Lama Sekolah Tahun 11,29 11,44 11,68 12,10 12,39 12,55 12,72 12,85

(HLS)

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,46 7,52 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 8,10

(RLS)

Pengeluaran per Kapita Rp 000 9.437 9.647 9.815 9.858 9.903 10.150 10.420 10.664

IPM  66,53 67,09 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81

Pertumbuhan IPM % - 0,84 0,90 0,91 0,87 0,93 0,91 0,90

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017. No. 33/04/Th. XXI, 16 April 2018. BPS.

formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan 

sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang 

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 

tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Standar 

hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran 

per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai 

pengeluaran per kapita dan paritas daya beli 

(purchasing power parity).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik 

indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan 

indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks 

ini dilakukan dengan melakukan standarisasi 

dengan nilai minimum dan maksimum masing-

masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan 

untuk melihat perkembangan pembangunan 

dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan 

pembangunan manusia, terdapat dua aspek 

yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan 

status pencapaian. Secara umum, pembangunan 

manusia Indonesia terus mengalami kemajuan 

selama periode 2010 hingga 2017. IPM Indonesia 

meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 

70,81 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, 

IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89 

persen per tahun dan meningkat dari tingkat 

“sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. 

Pada periode 2016–2017, IPM Indonesia tumbuh 

0,90 persen.

Berikut program dan kegiatan lintas sektor 

hasil KSP Kemenko PMK dalam meningkatkan 

capaian IPM secara rinci berdasarkan IKU yang 

ditetapkan.
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IKU-1 Tingkat Capaian K/L terhadap Target Indikator IPM 
Bidang Pendidikan

Target akhir dari IKU-1 – Tingkat Capaian K/L 

terhadap Target Indikator IPM Bidang Pendidikan 

adalah 100% dari jumlah seluruh K/L di bawah 

koordinasi Kemenko PMK yang memiliki indikator 

IPM bidang pendidikan. Untuk mencapai target 

pada indikator IPM bidang Pendidikan, Kemenko 

PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian dengan K/L terkait seperti 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementerian Agama, Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Badan 

Tenaga Nuklir Nasional dengan merujuk pada 

sasaran makro pada pendidikan yang ditetapkan 

pada RPJMN 2015-2019 seperti diperlihatkan 

pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Capaian Target Indikator IPM Bidang Pendidikan hingga 2017

No. INDIKATOR
2014

(Baseline)

CAPAIAN

2015 2016 2017

1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 8,20 8,25 8,50 8,10

 25 tahun ke atas, [Tahun]

2. Rata-rata harapan lama sekolah penduduk usia 9,41 n/a 12,72 12,85

 di atas 15 tahun, [Tahun]

Sesuai arahan Presiden, target di sektor pen-

didikan bukan hanya pemerataan terhadap 

akses pendidikan, tetapi juga pemerataan 

yang berkualitas. Empat tahun pemerintahan 

Jokowi-JK terjadi peningkatan IPM dari 68,90 

di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. 

Sektor pendidikan memberikan kontribusi atas 

peningkatan IPM yang dapat dilihat melalui rata-

rata harapan lama sekolah seperti diperlihatkan 

pada Tabel 3.5.

Dalam perkembangannya, sebagaimana diper-

lihatkan pada Tabel 3.6, Pendidikan di Indonesia 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal 

ini menunjukkan bertambah baiknya tingkat 

pendidikan penduduk Indonesia.

Terkait capaian IKU-1, telah ditetapkan K/L di 

bawah koordinasi Kemenko PMK untuk proses 

pencapaian variable-variabel pendukung 

dimensi dari indikator Pendidikan seperti terlihat 

pada Tabel 3.7.

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017. No. 33/04/Th. XXI, 16 April 2018. BPS.
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Tabel 3.6. Indikator Pendidikan 2010-2017

INDIKATOR 20172013 20152011*) 20162012 20142010

Sumber: BPS-RI, Susenas 1994-2017

Keterangan:
*) Pendidikan nonformal yang dicakup adalah paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA.

PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun 97,97   97,53 97,94 98,34 98,83 98,59 98,98 99,08

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun 86,11 87,79 89,61 90,62 94,32 94,59 94,79 94,98

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun 55,83 57,69 61,30 63,64 70,13 70,32 70,68 71,20

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 tahun 13,67 14,47 15,94 20,04 22,74 22,79 23,80 24,67

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 111,63 102,42 104,23 107,63 108,78 109,94 109,20 108,43

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 80,35 89,37 89,29 85,69 88,43 90,63 89,98 90,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA 62,53 64,10 68,45 66,27 73,95 77,39 80,44 82,25

Angka Partisipasi Kasar (APK) PT 16,35 18,06 18,85 23,06 25,76 20,89 23,44 25,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 94,72 90,98 92,47 95,52 96,37 96,20 96,71 97,14

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 67,62 68,22 70,82 73,73 77,43 77,45 77,89 78,30

Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA 45,48 47,93 51,77 54,12 59,24 59,46 59,85 60,19

Angka Partisipasi Murni (APM) PT 11,01 12,56 13,48 18,08 20,18 17,34 17,91 18,62

PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL*) 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun 98,02 97,62 98,02 98,42 98,92 99,09 99,09 99,14

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun 86,24 87,99 89,76 90,81 94,44 94,72 94,88 95,08

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun 56,01 57,95 61,49 63,84 70,31 70,61 70,83 71,42

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 tahun 13,77 14,82 16,05 20,14 22,82 22,95 23,93 24,77

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 111,68 102,57 104,33 107,71 108,88 110,5 109,31 108,50

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 80,59 89,83 89,49 85,96 88,63 91,17 90,12 90,23

Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA/Paket C 62,85 64,90 68,80 66,61 74,26 78,02 80,89 82,84

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 94,76 91,07 92,54 95,59 96,45 96,70 96,82 97,19

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 67,73 68,35 70,93 73,88 77,53 77,82 77,95 78,40

Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA/Paket C 45,59 48,07 51,88 54,25 59,35 59,71 59,95 60,37

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS 

Tidak/belum sekolah 7,28 6,73 6,11 5,77 5,47 5,90 3,90 2,91

Tidak tamat SD 12,74 15,08 14,30 14,13 13,67 12,62 12,27 11,43

SD/sederajat 29,72 28,48 28,09 28,18 27,41 27,79 33,08 27,83

SMP/sederajat 20,57 20,21 20,59 20,51 20,82 21,44 16,49 21,84

SM +/sederajat 29,69 29,50 30,91 31,41 32,64 32,25 34,27 36,00

PARTISIPASI PRA SEKOLAH (SEDANG) 

Usia 3-4 tahun 19,41 15,95 18,20 18,02 19,46 22,34 20,66 19,24

Usia 5-6 tahun 27,19 33,40 35,54 37,18 39,25 47,51 48,00 49,39

Usia 3-6 tahun 23,22 24,50 26,72 27,55 32,68 35,28 34,69 34,36

PARTISIPASI PRA SEKOLAH (PERNAH+SEDANG) 

Usia 3-4 tahun 22,59 19,70 22,09 22,20 23,83 24,01 22,16 20,41

Usia 5-6 tahun 53,38 54,61 57,38 59,83 62,67 71,70 71,46 71,82

Usia 3-6 tahun 37,68 36,81 39,43 40,92 46,92 48,52 47,45 46,20

BUTA HURUF 

Angka Buta Huruf 10 tahun + 6,34 6,80 6,28 5,46 4,39 4,27 4,19 4,08

Angka Buta Huruf 15 tahun + 7,09 7,56 7,03 6,08 4,88 4,78 4,62 4,50

Angka Buta Huruf 15-44 tahun 1,71 2,31 2,03 1,61 1,24 1,10 1,00 0,94

Angka Buta Huruf 45 tahun + 18,25 18,15 17,17 15,15 12,25 11,89 11,47 11,08
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Tabel 3.7. Variabel Indikator Pendidikan oleh K/L 

KEMENTERIAN/LEMBAGA CAPAIAN
2016

No. TARGET
2017

CAPAIAN
2017 STATUS%

REALISASI

I. KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI

1. APK Perguruan Tinggi, [%] 31,61 31,75 33,37 105,1 Tercapai

2. Jumlah PT Berakreditasi A (Unggul), [PT] 49 59 65 110,2 Tercapai

3. Persentase Dosen berkualifikasi S3, [%] 15,22 13,09 16,08 122,8 Tercapai

4. Persentase Program Studi terakreditasi minimal B, [%] - 42,00 50,80 121,4 Tercapai

 Rata-rata    114,8 Tercapai

II. KEMENTERIAN AGAMA

5. APK/RA, [%] 8,26 8,97 9,00 100,0 Tercapai

6. APK MI/Ula, [%] 12,65 13,56 13,28 97,9 Tercapai

7. APM MI/Ula, [%] 11,47 12,29 12,03 97,9 Tercapai

8. APK MTs/Wutsha, [%] 23,60 24,5 24,33 99,3 Tercapai

9. APM Mts/Wutsha, [%] 18,84 19,13 18,96 99,1 Tercapai

10. APK MA/Ulya, [%] 9,10 10,81 10,42 96,4 Tercapai

11. APM MA/Ulya, [%] 7,28 8,91 8,53 95,7 Tercapai

12. APK PTK/Ma’had Aly, [%] 3,19 3,77 3,69 97,9 Tercapai

 Rata-rata    98,0 Tercapai

III. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

13. APK PAUD Usia 3 – 6 tahun, [%] 72,16 74,30 74,28 100,0 Tercapai

14. APK SD/SD LB/Paket A, [%] 93,50 98,02 92,14 94,0 Tercapai

15. APM SD/SDLB, [%] 81,54 82,88 80,95 97,7 Tercapai

16. APK SMP/SMPLB/Paket B, [%] 76,69 82,40 77,78 94,4 Tercapai

17. APM SMP/SMPLB, [%] 56,55 73,07 57,81 79,1 Tidak 

      Tercapai

18. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C, [%] 71,48 82,15 75,90 92,4 Tercapai

19. APM SMA/SMK/SMLB, [%] 52,22 69,49 54,59 78,6 Tidak 

      Tercapai

20. Persentase SD/SDLB Berakreditasi minimal B, [%] 66,00 72,00 76,34 106,0 Tercapai

21. Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi minimal, B [%] 56,36 68,00 67,92 99,9 Tercapai

22. Persentase SMA/SMLB Berakreditasi minimal B, [%] 70,50 81,83 73,09 89,3 Tercapai

23. Persentase Paket Keahlian SMK Berakreditasi minimal B, [%] 50,66 58,27 64,81 111,2 Tercapai

 Rata-rata    94,8 Tercapai

IV. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

24. Persentase serapan lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir  87,01 85 86,30 101,5 Tercapai

 di dunia kerja, [%]

 Rata-rata    101,5 Tercapai

 Rata-rata Pencapaian K/L    102,3 Tercapai

Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa dari 24 variabel 

pendukung IPM bidang pendidikan pada 4 

K/L, ternyata 4 variabel yang dipakai oleh 

Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Kemenristekdikti) semuanya mencapai 

target atau realisasinya 114,8% (Baik sekali). 

Demikian juga dengan Badan Tenaga Nuklir 

Nasional (Batan) semua variabelnya mencapai 

101,5%. Untuk Kementerian Agama dari 8 

variabel pendukung IPM yang tercapai 100% 

hanya 1 variabel, sedangkan 7 variabel lainnya 

berada pada nilai 80-99,99% atau realisasi 

capaian rata-ratanya 98,0% (Baik). Sedangkan 

untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dari 11 variabel pendukung IPM yang dipakai, 

ternyata terdapat 2 variabel yang tidak tercapai 

Sumber: BPS-RI, Susenas 1994-2017
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(<80%), 3 variabel tercapai 100% dan sisanya 

tercapai pada nilai 80-99,99%. Rata-rata 

realisasi capaian Kemdikbud 94,8%. Meskipun 

demikian, berdasarkan ketentuan pada 

Pengukuran Kinerja sebagaimana dijelaskan 

pada Bagian 3.1, Kategori rata-rata capaian 4 

K/L yang mendukung IPM bidang Pendidikan 

yang ditetapkan Kemenko PMK, seluruhnya 

mencapai target atau realisasinya 102,3% (Baik 

Sekali). 

Realisasi pencapaian 100% ini telah sejalan 

dengan peningkatan nilai IPM Indonesia 

dari tahun ke tahun sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Keberhasilan 

pencapaian K/L dalam memenuhi target IPM 

bidang pendidikan di antaranya disebabkan 

peran Kemenko PMK yang secara intensif 

mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, 

dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, 

program, dan kegiatan yang terkait. Berbagai 

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk 

mendukung pencapain ini di antaranya:

1.  KIP
Program Indonesia Pintar (PIP) yang 

ditandai oleh KIP (Kartu Indonesia Pintar) 

merupakan program yang memastikan 

anak-anak Indonesia menyelesaikan 

pendidikannya sampai lulus pendidikan 

menengah (SMA/SMK/Paket C/MA). 

Setiap anak dari keluarga miskin, yang 

orangtuanya menjadi peserta program 

PKH (memiliki Kartu Keluarga Sejahtera) 

akan mendapatkan bantuan pendidikan, 

sesuai dengan jenjang pendidikannya. Siswa 

SD/Paket A/MI memperoleh bantuan Rp 

450.000,-/tahun, siswa SMP/Paket B/MTs 

memperoleh bantuan Rp 750.000,-/tahun, 

sedangkan siswa SMA/SMK/Paket C/MA 

memperoleh bantuan Rp 1.000.000,-/tahun. 

Setiap siswa miskin jenjang pendidikan 

dasar dan menengah yang putus sekolah 

namun memiliki KIP, jika mendaftar di 

satuan pendidikan, bisa diterima di sekolah 

tersebut atau yang terdekat dengan tempat 

tinggalnya. 

Sejak tahun 2017, setiap siswa penerima 

manfaat PIP akan memiliki rekening tabungan 

sendiri dan KIP ATM, sehingga siswa mudah 

untuk mencairkan manfaat KIP di mana 

saja.  Dana bantuan pendidikan tersebut 

dapat menjadi tabungan siswa apabila tidak 

dipergunakan. Pada tahun 2018, dana PIP 

telah disalurkan kepada 18.745.047 siswa 

atau sebesar Rp 9.713.044.175.000. Manfaat 

Gambar 3.1. Penyerahan KIP ATM saat Kunjungan Kerja Menko PMK



33Laporan Kinerja KEMENKO PMK 2018Laporan Kinerja KEMENKO PMK 201832

PIP semakin dirasakan dapat membantu 

biaya personal siswa, karena pada tahun 2018 

penggunaan KIP ATM semakin ditingkatkan 

dengan diserahkannya KIP ATM pada saat 

kunjungan kerja Ibu Menko PMK di berbagai 

daerah. Para siswa penerima manfaat PIP 

semakin giat bersekolah dan mencegah siswa 

putus sekolah.

2. BOS
Untuk meningkatkan akses dan mutu 

pendidikan sebagai salah satu prioritas 

pembangunan nasional, perlu mendorong 

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

pendidikan bagi masyarakat melalui 

pengalokasian dana BOS (bantuan operasional 

sekolah).

Tabel 3.8. Alokasi Anggaran BOS Tahun 2018

SATUAN PENDIDIKAN JUMLAH SISWA HARGA SATUAN ANGGARAN

SD    25.925.487  800.000    20.740.389.600.000 

SMP    10.564.760  1.000.000    10.564.760.000.000 

SMA      4.868.654    1.400.000       6.816.115.600.000 

SMK      5.209.146  1.400.000       7.292.804.400.000 

Pendidikan Khusus          448.587  2.000.000          897.174.000.000 

 Jumlah     46.311.243.600.000 

Seperti terlihat pada Tabel 3.8, sebagian besar 

provinsi sudah melaksanakan e-purchasing 

dalam membelanjakan dana BOS tersebut. 

Namun demikian, pelaporan dana BOS 

masih memberatkan pekerjaan dari satuan 

pendidikan yang tidak memiliki PNS maupun 

tenaga honorer untuk melaporkan penggunaan 

dana BOS. Kadang-kadang Kepala Sekolah 

melaksanakan tugas pelaporan dana bos 

tersebut sehingga menyita waktunya, padahal 

tugas kepala satuan pendidikan adalah 

menjadi manajer di satuan pendidikan yang 

dipimpinnya. 

Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian untuk 

memastikan agar laporan tentang penggunaan 

dana BOS lancar dan tidak menyita waktu 

dan perhatian Kepala Sekolah. Selama ini 

pelaporan penggunaan dana BOS kepada 

Kemdikbud mengacu pada 8 Standar Mutu 

Pendidikan, sedangkan laporan kepada 

Kemendagri yang memiliki wewenang atas 

kabupaten/kota, mengacu pada 3 jenis belanja. 

Perbedaan dalam format pelaporan tersebut 

menghabiskan waktu dan energi Kepala 

Sekolah. Oleh karena itu, kegiatan KSP juga 

mendorong disusunnya laporan penggunaan 

dana BOS berbasis elektronik. Kemdikbud 

telah memiliki program aplikasi penggunaan 

dana BOS namun aplikasi tersebut perlu 

untuk disempurnakan agar betul-betul 

memudahkan bagi yang menyusun laporan. 

Selanjutnya Kemdikbud juga menyiapkan 

payung hukumnya agar aplikasi penggunaan 

dana BOS dapat dipergunakan oleh seluruh 

satuan pendidikan.

3. Beasiswa Pendidikan Tinggi
Dalam rangka mendukung pembangunan 

manusia dan meningkatkan kualitas SDM, 

Pemerintah juga memberikan bantuan berupa 

beasiswa dan bantuan biaya hidup bagi 

mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. 

Pemerintah menyediakan program Bidikmisi, 

beasiswa dan program ADik, yaitu program 

khusus (afirmasi) bagi pelajar dari daerah 

Papua dan Daerah Terdepan, Terluar, dan 

Sumber: Kemenristekdikti, 2018
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Terpencil (3T) untuk melanjutkan ke perguruan 

tinggi terpilih di luar Papua.

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan 

bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi 

dan memiliki potensi akademik yang bagus 

untuk menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi negeri maupun swasta, pada program 

studi unggulan sampai lulus tepat waktu. 

Mekanisme seleksi penerima Bidikmisi sudah 

diintegrasikan dengan PIP.

Sasaran program Bidikmisi adalah lulusan 

satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau 

bentuk lain yang sederajat yang akan lulus 

pada tahun tersebut atau sudah lulus satu 

tahun sebelumnya yang tidak mampu secara 

ekonomi dan memiliki potensi akademik yang 

baik. Besaran biaya Bidikmisi mulai tahun 

2017 adalah sebesar Rp 6,3 juta/semester/

mahasiswa (sebelumnya Rp 6,0 juta) yang 

terdiri atas 2 komponen yaitu: (1) bantuan 

biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) yang 

dikelola perguruan tinggi, maksimal sebesar 

Rp 2,4 juta; dan (2) bantuan biaya hidup yang 

diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp 3,9 

juta (ada peningkatan Rp 300 ribu dari tahun-

tahun sebelumnya). 

Tabel 3.9. Jumlah Mahasiswa Penerima Bidikmisi dari Tahun 2014-2018

20162014TAHUN 20172015 2018

Jumlah Penerima 199.500 258.015 305.205 339.348 368.961

Sumber: Kemenristekdikti, 2018

Selain Bidikmisi, Pemerintah juga menyedia-

kan beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi 

Akademik) bagi mahasiswa berprestasi 

di perguruan tinggi negeri dan swasta. 

Beasiswa PPA sepenuhnya merupakan bentuk 

penghargaan atau dukungan dana terhadap 

mereka yang berprestasi tanpa melihat latar 

belakang ekonomi mahasiswa. Beasiswa 

PPA diterima oleh mahasiswa selama yang 

bersangkutan masih dapat mempertahankan 

prestasi. Besar beasiswa adalah Rp 2,4 juta per 

semester per mahasiswa.

4. Penguatan Kurikulum
Kurikulum merupakan unsur penting dalam 

dunia pendidikan di Indonesia. Secara harfiah, 

kurikulum adalah perangkat pembelajaran 

yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga dalam 

hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dan harus menjadi pedoman 

dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar 

di sekolah-sekolah. Berdasarkan catatan 

sejarahnya, kurikulum telah beberapa kali 

mengalami perubahan, terakhir adalah 

Kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan 

istilah K13. 

Melalui K13 pemerintah Indonesia bertekad 

untuk menciptakan generasi yang lebih baik 

dan berkualitas, baik dalam penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, maupun karakter, 

sehingga mampu memperbaiki citra bangsa 

Indonesia yang bermartabat. Oleh karena 

itu, K13 terdiri atas empat aspek penilaian, 

yaitu pengetahuan, keterampilan, sosial, dan 

spiritual yang masing-masing berisi tujuan, isi, 

metode, dan evaluasi. 

Target penerapan K13 dalam kurun waktu 2015-

2019 dapat dilihat pada Tabel 3.10. Sedangkan 

capaian implementasi K13 di sekolah pada 

seluruh jenjang pendidikan dari kurun waktu 

tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.11. 
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Tabel 3.10. Target Penerapan K13

SEKOLAH KELAS 2015/2016 2018/2018 2019/20202016/2017 2017/2018

SD I 6% 19% 35% 40% 100%

 II  6% 19% 35% 60%

 III   6% 19% 25%

 IV 6% 19% 35% 40% 100%

 V  6% 19% 35% 60%

 VI   6% 19% 25%

 JUMLAH 8.888 40.452 93.024 139.241 148.129

SMP VII 6% 19% 35% 40% 100%

 VIII  6% 19% 35% 60%

 IX   6% 19% 25%

 JUMLAH 2.246 10.508 24.239 35.181 37.427

SMA X 6% 19% 35% 40% 100%

 XI  6% 19% 35% 60%

 XII   6% 19% 25%

 JUMLAH 777 4.752 9.262 12.170 12.947

SMK X 6% 19% 35% 40% 100%

 XI  6% 19% 35% 60%

 XII   6% 19% 25%

 JUMLAH 781 3.798 8.286 12.228 13.009

PKLK  2.147 2.147 2.147 2.147 2.147

JUMLAH MENJADI  14.839 61.657 134.811 198.821 211.512

Sumber: Kemendikbud, 2018

Sumber: Kemendikbud, 2018

Tabel 3.11. Implementasi K13

20172016JENJANG PENDIDIKAN 20182015No. TOTAL

1. SD 9.322 32.133 52.443 54.671 148.659

2. SMP 4.087 6.292 13.806 14.272 38.457

3. SMA 2.173 2.604 4.494 4.048 13.319

4. SMK 1.409 2.302 7.294 3.168 14.173

5. SLB - 2.019 49 - 2.068

 TOTAL 16.991 45.350 78.086 76.159 216.586

Berdasarkan Tabel 3.11 terlihat  bahwa jumlah 

sekolah yang telah menerapkan K13 sebanyak 

216.586 sekolah dari seluruh jenjang pendidikan, 

jauh melampaui target yang ditetapkan 

sebanyak 198.821 atau terealisasi 109%, bahkan 

melampau target tahun 2019 sebanyak 211.512 

atau terealisasi 102%. Berdasarkan capaian ini, 

diharapkan pada tahun 2019 seluruh sekolah 

sudah menerapkan K13. 

Dalam rangka meningkatkan Link and Match 

antara pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja 

serta untuk meningkatkan kompetensi lulusan 

pendidikan tinggi, maka Pemerintah telah 

melakukan penguatan kurikulum pendidikan 

tinggi. Penguatan tersebut dilakukan dengan 

memberikan muatan General Education (GE) 

dalam mata kuliah maupun kegiatan ekstra 

dan ko-kurikuler. GE dimaksudkan untuk 

memberikan nilai tambah bagi mahasiswa 

agar mendapatkan bekal selain kemampuan 

akademik, termasuk softskill yang menjadi 

kunci bagi kesuksesan dalam dunia kerja dan 

di masyarakat setelah mereka lulus.

Khusus pendidikan politeknik (vokasi), 

Pemerintah telah mendorong keterlibatan 

dunia industri, baik dalam penyusunan 
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kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. 

Kebijakan ini tertuang dalam program 

Revitalisasi Vokasi pada jenjang pendidikan 

tinggi. Selain itu, seluruh lulusan Politeknik 

pada 40 Politeknik Negeri ditargetkan memiliki 

sertifikat kompetensi. Seluruh politeknik 

tersebut diharuskan memiliki mitra industri. 

Bahkan pada beberapa politeknik, lulusannya 

juga mendapatkan sertifikat dari mitra 

industrinya. Dengan bekal yang dimilikinya, 

lulusan politeknik tidak hanya terserap oleh 

lapangan kerja tetapi juga bisa membuka 

lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain.

5. Peningkatan Kesejahteraan dan 
Kualitas Guru
Dalam rangka turut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa, peranan guru sangat 

penting untuk membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berakhlak 

mulia. Guru sebagai pendidik profesional 

merupakan determinan dalam pencapaian 

tujuan dan perwujudan fungsi pendidikan. 

Jumlah guru di Indonesia mengalami pe-

ningkatan yang signifikan, terutama sejak 

pelaksanaan otonomi daerah. Namun 

demikian, penambahan guru baru pada 

periode tersebut tidak sepenuhnya di-

dasarkan pada kebutuhan jumlah tenaga 

pendidik, sehingga pertumbuhan jumlah 

guru tidak sebanding dengan pertumbuhan  

jumlah siswa. 

Guru memegang peranan penting dalam 

proses pendidikan, oleh karena itu, mengenai 

guru selain diatur dalam UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

juga secara khusus diatur dalam UU No. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani 

dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang 

dipersyaratkan satuan pendidikan tempat 

bertugas, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada tahun 2017 telah diundangkan PP No. 

19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP 

No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pada PP ini 

terdapat beberapa perubahan aturan tentang 

guru, antara lain mengenai beban kerja guru 

dan kepala sekolah serta tunjangan profesi. 

Diharapkan melalui perubahan aturan ini 

kesejahteraan dan kualitas guru meningkat.

Dalam rangka keberlanjutan proses pendidikan, 

maka perlu adanya program penyediaan guru 

yang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah guru 

saat ini seperti terlihat pada Gambar 3.2 dan 

komposisi guru non PNS ditunjukkan pada 

Tabel 3.12.

Gambar 3.2. Komposisi Jumlah Guru secara Nasional Tahun 2018

PNS HONORER

1,378,940

NEGERI SWASTA NEGERI DAN
SWASTA

SUDAH 
SERTIFIKASI

BELUM 
SERTIFIKASI

735,825 798,206

1,483,265 1,534,031

1,174,377

217,778

308,888

1,316,253

104,325

PERBANDINGAN
JUMLAH
GURU PNS DENGAN
HONORER

Sumber: Kemendikbud, 2018
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Sumber: Kemendikbud, 2018

Tabel 3.12. Jumlah Guru Bukan PNS pada Sekolah Negeri dan Swasta

BELUM SERTIFIKASI SUDAH SERTIFIKASI

BELUM S1 BELUM S1SUDAH S1 SUDAH S1SUB TOTAL SUB TOTAL
GRAND TOTALSEKOLAH

Negeri 149,467 569,887 719,354 262 16,209 16,471 735,825

Swasta 189,957 406,942 596,899 - 201,307 201,307 798,206

Grand Total 339,424 976,829 1,316,253 262 217,516 217,778 1,534,031

Upaya pemenuhan kekurangan guru terus 

diupayakan melalui pengangkatan CPNS, pada 

tahun 2018 sebanyak 100 ribu, tetapi jumlah ini 

pun belum mampu menutupi kekurangan jumlah 

guru yang mencapai kurang lebih 707.294. Oleh 

karena itu, disiapkan skenario jumlah rekrutmen 

guru sampai dari tahun 2018-2024 seperti terlihat 

pada Gambar 3.3. Diharapkan dengan jumlah 

usulan rekrutmen tersebut, kekurangan guru di 

seluruh jenjang pendidikan dapat tercapai. Selain 

melalui pengangkatan CPNS juga dilakukan 

melalui sistem Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kinerja (PPPK) yang saat ini sedang 

disiapkan modelnya. Diharapkan rekrutmen 

melalui jalur PPPK dapat diselesaikan pada  

Maret 2019. 

Gambar 3.3.  Usulan Rekrutmen per Tahun (2018-2024) Termasuk Penggantian 
 Guru Pensiun dan Tambahan Kebutuhan Guru 
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IKU-2 Tingkat Capaian K/L Terhadap Target Indikator IPM
Bidang Kesehatan

Target akhir dari IKU-2 – “Tingkat capaian K/L 

terhadap target indikator IPM bidang kesehatan” 

adalah sebesar 100% dari jumlah seluruh K/L di 

bawah koordinasi Kemenko PMK yang memiliki 

indikator IPM bidang kesehatan. Indikator untuk 

mengukur IPM pada dimensi kesehatan adalah 

Angka Harapan Hidup (AHH).

Untuk mencapai target pada indikator IPM 

bidang Kesehatan, Kemenko PMK melaksanakan 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan 

K/L terkait, seperti Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPOM 

dengan merujuk pada sasaran pembangunan 

kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagaimana 

diperlihatkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Sasaran Pembangunan Kesehatan

No. 2014

(Baseline)

2016

(Capaian)

2017

(Capaian)

2019

(Target)
INDIKATOR

Sumber: Rikesdas 2018

I.  Kependudukan dan Keluarga Berencana
1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk, [%/tahun] 1,49 1,49 1,49 1,19
2. Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), [Orang] 2,60 2,326 2,38 2,3

II.  Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran, [Orang] 346 306 n.a 306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 28 24 (SDKI 2017) 24
 (Infant Mortality Rate/IMR), [Orang]
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, [%] 19,6 3,4 17,8 (PSG 2017) 17
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak balita, [%] 32,9 29,6 29,6 (PSG 2017) 28

III.  Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk, [Orang] 297 271 254 245
2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa, [%] 0,43 <0,5 0,33 <0,5
3. Jumlah Kab/kota mencapai eliminasi malaria, [Kab/Kota] 212 245 266 300
4. Prevalensi tekanan darah tinggi, [%] 25,8 25,8 32,40 23,4
5. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun, [%] 15,4 15,4 20,70 15,4
6. Prevalensi merokok penduduk usia 15-19 tahun, [%] 7,2 6,4 8,8 5,4

IV.  Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang 0 1,312 3.447 5,6
 tersertifikasi dan terakreditasi, [Kecamatan]
2. Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 10 201 331 481
 tersertifikasi dan terakreditasi nasional, [Kab/Kota]
3. Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80 persen 71,2 80,2 85,4 95
  imunisasi dasar lengkap pada bayi, [%] 

V.  Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, 
 Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan
1. Kepesertaan SJSN kesehatan, [%] 51,8 67,9 72,97 Min 95
2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis 1,015 1,618 2.641 5,6
 tenaga kesehatan, [Puskesmas]
3. Persentase RSU kabupaten/kota kelas C yang 25 45,22 54,22 60
  memiliki 7 dokter spesialis, [%] 
4. Persentase ketersediaan obat/vaksin di Puskesmas, [%] 75,5 81,57 89,3 90,0
5. Persentase obat yang memenuhi syarat, [%] 92 96,29 97,1 94
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Terkait capaian IKU-2, telah ditetapkan empat K/L 

di bawah Koordinasi Kemenko PMK untuk proses 

pencapaian variabel-variabel pendukung dimensi 

umur panjang dan hidup sehat dari indikator 

kesehatan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Indikator Kesehatan oleh K/L di Bawah Koordinasi Kemenko PMK 

INDIKATOR
2016 2017

CAPAIAN TARGET CAPAIAN
No. STATUS

%
REALISASI

I. Kementerian Kesehatan

1. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan [%] 77,3 81 82,79 102,2 Tercapai

2. Persentase ibu hamil kurang energi kronik, [%] 16,2 21,2 14,8 130,9 Tercapai

3. Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan, [%] 33,5 30 53,89 179,6 Tercapai

4. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan  50,26 20 31 155,0 Tercapai

 imunisasi (PD3I) tertentu, [%] 

5. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang 1,308 2,800 3,447 123,1 Tercapai

 terakreditasi, [Puskesmas]

6. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 201 287 331 115,3 Tercapai

 terakreditasi, [RSUD]

7. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, [%] 81,57 85,99 85 101,2 Tercapai

8. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga  1,618 3,000 2,641 88,0 Tercapai

 kesehatan, [Puskesmas] 

9. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar  45,2 40 54,22 135,6 Tercapai

 dan 3 dokter spesialis penunjang, [%] 

10. Persentase kementerian lain yang mendukung  61,76 30 41,17 137,2 Tercapai

 pembangunan kesehatan, [%]

11. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan 6 9 9 100,0 Tercapai

 sumber dayanya untuk mendukung kesehatan, [Ormas]

 Rata-rata    124,4 Tercapai

II. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

12. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per 1,000 WUS  2,30 2,33 2,40 103,0 Tercapai

 (15-49 Tahun), [-] 

13. Persentase pemakaian kontrasepsi 60,8 60,9 57,6 94,6 Tercapai

 (contraceptive prevalence rate/CPR) [%]

14. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), [%] 15,8 10,26 17,5 170,6 Tercapai

 Rata-rata    122,7 Tercapai

III. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

15. Persentase obat yang memenuhi syarat, [%] 98,74 93,00 99,18 106,6 Tercapai

16. Persentase makanan yg memenuhi syarat, [%] 91,51 89,10 92,40 103,7 Tercapai

17. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka  4,60 7 6,76 96,5 Tercapai

 menjamin keamanan pangan [%] 

 Rata-rata    102,3 Tercapai

IV. Kementerian Sosial

18. Persentase meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan kelompok 16,52 12,57 14,98 119,2 Tercapai

 rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, [%]

 Rata-rata    119,2 Tercapai

 Rata-rata Pencapaian K/L    117,2 Tercapai

Sumber: Rikesdas 2018
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Pada Tabel 3.14 terlihat bahwa semua variabel 

pendukung IPM bidang Kesehatan pada 4 K/L, 

terealisasi capaiannya. Kementerian Kesehatan, 

dari 11 variabel yang mendukung, 10 variabel di 

antaranya tercapai dengan realisasi di atas 100% 

(Baik Sekali), sedangkan 1 variabel berpredikat 

Baik (realisasi berada di antara nilai 80-

99,99%). Demikian juga halnya dengan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dari 

masing-masing 3 Variabel yang mendukung 

indikator kesehatan, 2 variabel di antaranya 

realisasi capaiannya melebihi 100% (Baik Sekali), 

sementara masing-masing 1 variabel lainnya 

terealisasi Baik (80-99,99%).  Selanjutnya, capaian 

1 variabel pada Kementerian Sosial melebihi 

target yang telah ditentukan atau realisasinya di 

atas 100% (Baik sekali).

Realisasi pencapaian 117,2% ini telah sejalan 

dengan peningkatan nilai IPM Indonesia dari 

tahun ke tahun sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Keberhasilan semua pencapaian ini 

disebabkan peran Kemenko PMK yang secara 

aktif mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan 

mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, 

dan kegiatan yang terkait dengan IPM. Beberapa 

pelaksanaan kebijakan yang dikoordinasikan oleh 

Kemenko PMK, di antaranya:

1. Germas dan Stunting
Pembangunan kesehatan bertujuan 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap 

penduduk agar dapat mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan 

merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh pada kualitas sumber daya 

manusia. Manusia yang sehat akan lebih 

produktif dan meningkatkan daya saing. 

Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika 

ditunjang dengan sistem kesehatan yang 

baik. Dengan sistem kesehatan yang baik, 

memungkinkan kita akan hidup sehat, berpikir 

kritis, dan produktif bagi bangsa dan Negara. 

Gerakan nasional berupa Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat atau Germas dilakukan dalam 

rangka penguatan pembangunan kesehatan 

yang mengedepankan upaya promotif-

preventif, tanpa mengenyampingkan upaya 

kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh 

komponen bangsa dalam memasyarakatkan 

paradigma sehat. 

Kegiatan Germas antara lain melakukan 

aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan 

buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi 

alkohol, memeriksa kesehatan secara 

rutin, membersihkan lingkungan, serta 

menggunakan jamban. Sejak tahun 2016 

secara nasional sudah dimulai sosialisasi 

dan kampanye serta komitmen seluruh 

kepala daerah dan implementasinya dalam 

mendukung Germas.

Instruksi Presiden No. 1 tahun 2017 

tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

mengamanatkan perlunya dilakukan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inpres 

kepada seluruh K/L dan BPJS kesehatan 

paling sedikit 6 bulan sekali dan melaporkan 

hasil pelaksanaan Germas kepada Presiden. 

a. Pelaksanaan Germas telah didukung 23 

Kementerian, 4 Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian, dan BPJS Kesehatan.

b. Kegiatan Germas difokuskan untuk 

meningkatkan aktivitas fisik, budaya 

perilaku sehat, konsumsi pangan sehat, 

pelestarian lingkungan sehat dan 

pelaksanaan deteksi dini penyakit.

c. Kegiatan Utama Germas yang dilakukan 

K/L, di antaranya:

– Diseminasi hidup sehat melalui media 

cetak, online, dan sosial media

– Memasyarakatkan makan ikan, sayur, 

dan buah produk dalam negeri

– Kegiatan olahraga masyarakat untuk 

setiap kelompok usia

– Peningkatan akses sanitasi layak serta 

pengendalian pencemaran lingkungan

– Penyediaan fasilitas umum yang 

mendorong masyarakat beraktivitas 

fisik dengan nyaman
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Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Germas antara lain belum efektifnya koordinasi 

lintas pemangku kepentingan, belum semua 

pemerintah provinsi menetapkan regulasi 

pelaksanaan Germas di tingkat daerah, masih 

rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

tentang hidup sehat, dan belum optimalnya 

sosialisasi Germas. Tindak Lanjut yang 

dibutuhkan adalah penguatan sinergi antara 

K/L dan pemda dalam pelaksanaan strategi 

Germas, serta peningkatan partisipasi sektor 

non pemerintahan untuk memperluas dampak 

Germas, di antaranya dalam menurunkan 

prevalensi stunting pada balita.

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 

menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada 

balita sebesar 37,2% dan tahun 2018, seperti  

terlihat pada Tabel 3.15, turun menjadi 30,8%. 

Meskipun demikian, masih terdapat disparitas 

antar wilayah di Indonesia, baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota. Terjadinya 

disparitas prevalensi stunting antara lain 

disebabkan imunisasi yang tidak lengkap, 

faktor ekonomi masyarakat, kontrol kehamilan, 

faktor usia nikah di bawah umur, pola makan, 

serta pengetahuan tentang pola asuh dan ASI 

Eksklutif. Terdapat pengaruh negatif antara 

akses ekonomi masyarakat dengan disparitas 

prevalensi stunting, semakin tinggi akses 

ekonomi maka semakin rendah disparitas 

prevalansi stunting. 

Sumber: Rikesdas 2013-2018

Tabel 3.15. Indikator Status Gizi Anak 

URAIAN
2013
(%) KETERANGAN

2018
(%)

Prevalensi Balita dan 
Baduta Stunting
Proporsi Balita Kurus dan 
Sangat Kurus
Proporsi Balita Gizi Buruk dan 
Gizi Kurang
Proporsi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) bayi 0-23 bulan
Proporsi Panjang Badan Lahir kurang dari 48 cm dan
Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 2,5 kg

Proporsi Imunisasi Dasar Lengkap Usia 12-23 bulan dan
Tidak Imunisasi

37,2
32,8

5,5
6,8
5,7

13,9
34,5
20,2

5,7

59,2
8,7

30,8
29,9

3,5
6.6
3,9

13,8
58,2
22,7
6,2

57,9
9,2

+
+
+
+
+
+
-
-
-

+
-

Indikator status gizi anak stunting 
mengalami perbaikan 

Indikator yang tidak ada perbaikan 
(turun), hanya proporsi Imunisasi 
Dasar lengkap mengalami perbaikan

Berdasarkan Tabel 3.15, Gambar 3.4, dan 

Gambar 3.5, maka ke depannya perlu adanya 

peningkatan intensitas sosialisasi masalah 

stunting kepada setiap daerah, mengadakan 

pelatihan kepada para kepala OPD kabupaten/

kota, dan mengintegrasikan program pe-

nanggulangan kemiskinan dengan program 

gizi dan kesehatan.

Gambar 3.4. Indikator Status Gizi Ibu Hamil 
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Proporsi ibu hamil
kekurangan Energi 

Kronis (KEK)

Proporsi Pemeriksaan
Kehamilan K1 (Antenatal
Care/ANC)  Usia 10-54

Proporsi Pemeriksaan
Kehamilan 4x dalam

periode Kehamilan (K4)
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INDIKATOR 
STATUS GIZI 
IBU HAMIL

Sumber: Rikesdas 2013-2018
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Prevalensi Diare 
pada Anak

Prilaku Cuci Tangan 
Pakai Sabun Anak 

diatas 10 Tahun

Proposi Perilaku Benar
di Jamban dalam Buang Air

Besar (BAB) kelompok
Usia 10 Tahun ke atas
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Gambar 3.5. Indikator Aspek Kesehatan Lingkungan terkait Stunting Sumber: Rikesdas 2013-2018

Melalui program Germas sejak tahun 

2016 Kemenko PMK mengkoordinasikan 

program Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT) untuk Balita dan Ibu Hamil 

serta mengintensifkan PMT lokal 

menggunakan bahan makanan yang 

tersedia. Pelaksanaan program PMT 

melalui mekanisme program Padat Karya 

Tunai Desa (PKTD) juga dikoordinasikan 

Kemenko PMK sejak awal tahun 2018 

yang diarahkan untuk pemberdayaan 

masyarakat.

Program PMT anak sekolah dan Program 

Gizi untuk Anak Sekolah atau PROGRAS 

juga diberikan melalui Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) dan tahun 2018 diarahkan 

pada 64 Kabupaten di 20 Provinsi yang 

merupakan bagian dari program 100 

Kab/Kota prioritas pencegahan stunting, 

dengan melibatkan 643 Sekolah Dasar.

2. Pelayanan Kesehatan
Koordinasi Kemenko PMK dalam pe-

ningkatan pelayanan kesehatan dilakukan 

melalui upaya peningkatan akses dan 

mutu pelayanan kesehatan, seperti 

(1) pemenuhan sarana, prasarana, dan 

SDM di fasilitas kesehatan, baik fasilitas 

kesehatan tingkat pertama (FKTP) 

maupun fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjut (FKRTL), (2) optimalisasi 

sistem rujukan dan (3) peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan melalui akreditasi. 

Pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM 

di fasilitas kesehatan pada tahun 2018 

sudah terealisasi melalui:

- FKTP: pembangunan/peningkatan 

379 Puskesmas di daerah tertinggal, 

perbatasan, daerah transmigrasi 

yang pada tingkat kecamatan belum 

memiliki Puskesmas.

- FKRTL: pengembangan 3 Rumah Sakit 

Rujukan Nasional (RSUD Sudarso, 

RSUD Wahab Syahrani, RSUD Dok II), 

pengembangan 18 RS Rujukan Provinsi 

(RSUD Kelas D ke C dan Kelas C ke 

B), pengembangan 49 RS Rujukan 

Regional, pengembangan 3 RS di 

daerah pariwisata prioritas (Magelang, 

Toba, Mandalika) dan pembangunan 

10 RS Pratama (Sambas, Simelue, 

Kota Bima, Nagekeo, Sitaro, Berau, 
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Kubu   Raya, Tambraw, Manokwari 

Selatan, Pulau Taliabu), pembangunan  

3 buah RS vertikal kelas A di Ambon 

Maluku, Kupang NTT, dan Wamena 

Papua sudah berproses  secara 

bertahap mulai 2017. Pada tahun 

2018 RS Vertikal di Ambon sudah 

mulai tahap pemenuhan bangunan, 

alat dan SDM sehingga pada tahun 

2019 direncanakan sudah dapat 

dilakukan operasional awal. Upaya 

lain dilakukan dengan pembentukan 

jejaring pelayanan telemedicine di 10 

rumah sakit pengampu, pembentukan 

jejaring pelayanan telemedicine 

di Papua dan Papua Barat di 12 

Fasilitas kesehatan (rumah sakit 

dan Puskesmas), pembangunan 

41 Unit Transfusi Darah Daerah, 

pengembangan 8 Bapelkes (Provinsi 

Lampung, Sumbar, Kalteng, Kalbar, 

Sulteng, NTB, Maluku dan Papua) dan 

2 Lab daerah di Sulawesi Tengah (Sigi 

dan Poso).

- Pemenuhan tenaga kesehatan 

dilakukan melalui Program Nusantara 

Sehat Berbasis Tim dan Program 

Nusantara Sehat Individu untuk di 

FKTP dengan lokus penempatan 

di daerah terpencil perbatasan 

dan kepulauan (DTPK) termasuk 

Puskesmas di 100 Kabupaten Prioritas 

Intervensi Stunting dan 60 Kabupaten 

perluasan Intervensi Stunting. Untuk 

pemenuhan tenaga kesehatan di 

FKRTL dilakukan dengan program 

WKDS dan Residen dengan lokus 

rumah sakit rujukan regional Kab/

Kota. Capaian program NS berbasis 

Tim dari target tahun 2018 sebanyak 

150 tim/930 orang sampai Agustus 

2018 tercapai sebanyak 116 tim/631 

orang ditempatkan di 116 Puskesmas, 

62 Kab dan 30 Provinsi. NS individu 

atau Tugsus dari target tahun 2018 

sebanyak 3.835 orang capaian sampai 

Agustus 2018 tercapai 890 orang di 

tempatkan di 382 Puskesmas, 102 

Kab dan 40 Provinsi. Penempatan 

Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) 

tahun 2018 mencapai 589 orang dari 

target 1.000 orang dokter spesialis. 

Untuk penugasan khusus calon dokter 

spesialis (residen) capaian sampai TW 

II 2018 sebanyak 249 orang dari target 

tahun 2018 sebanyak 730 orang.

Optimalisasi Sistem Rujukan dilakukan 

dengan mengembangkan suatu 
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Gambar 3.6. Perkembangan Puskemas di Indonesia
Sumber: Kemenkes, 2018
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sistem rujukan berbasis kompetensi 

penanganan penyakit yang dikenal 

dengan sistem rujukan terintegrasi 

(SISRUTE) yang merupakan sistem 

IT rujukan kompetensi tidak hanya 

ketersediaan dokter spesialis 

dan jadwal dokter tetapi juga 

mempertimbangkan kondisi jarak 

geografis. Saat ini 117 fasyankes di 

Provinsi Sulawesi Selatan dan 13 RS 

vertikal telah terintegrasi.

 Akreditasi merupakan salah satu 

upaya meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan di Puskesmas dan Rumah 

Sakit. Akreditasi dijadikan sebagai 

salah satu persyaratan yang harus 

dipenuhi agar dapat bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan. Sebagaimana 

terlihat pada Gambar 3.6, Gambar 3.7, 

dan Gambar 3.8, capaian akreditasi 

Puskesmas tahun 2018 sebanyak 

5.227 PKM di 3.966 Kecamatan dari 

target 2.800 PKM di 2.800 Kecamatan 

(kumulatif). Sedangkan capaian 

akreditasi rumah sakit sebanyak 524 

RSUD di 363 kab/kota dari target 384 

RSUD di 384 kabupaten/kota. 

158 (30%)

17 (3%)

32 (6%)

51 (10%)

266 (51%)

MADYA DASAR PERDANA

PARIPURNA UTAMA

RSUD YANG
TERAKREDITASI

Gambar 3.7. Status Akreditasi RSUD
Sumber: Kemenkes, 2018
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JUMLAH RUMAH 
SAKIT DI INDONESIA 
TAHUN 2018

STATUS AKREDITASI
RUMAH SAKIT

1.607 
RUMAH SAKIT
(57%)

TOTAL: 

Gambar 3.8. Status Akreditasi Rumah Sakit Sumber: Kemenkes, 2018

3. Kampung KB 
Program Kampung KB merupakan salah 

satu inovasi program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas hidup keluarga 

dan masyarakat dengan sasaran 

masyarakat di tingkat kampung atau 

yang setara. Kampung KB adalah wahana 

pemberdayaan masyarakat untuk me-

ningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui pendekatan pelayanan KKBPK, 

penguatan 8 fungsi keluarga, partisipasi 

aktif masyarakat, serta pembangunan 

yang terintegrasi lintas sektor. 

Program Kampung KB bertujuan 

untuk meningkatkan peran serta pe-

merintah, pemerintah daerah, lembaga 

pemerintah non kementerian, dan swasta 

dalam memfasilitasi, mendampingi, 

dan membina masyarakat untuk ter-

selenggaranya program KKBPK dan 

pembangunan sektor terkait, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pembangunan berwawasan 

kependudukan.

Peran Kemenko PMK dalam meng-

koordinasikan lintas sektor pada 

Kampung KB, masih perlu dioptimalkan 

sesuai kebutuhan masyarakat. Saat ini 

inisiatif pembentukan Kampung KB 

berasal dari masyarakat itu sendiri. 

Gambar 3.9 memperlihatkan realisasi 

pembentukan Kampung KB dari tahun 

2016-2018.
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TARGET DAN REALISASI
PEMBENTUKAN 

KAMPUNG KB

2019
Target Terbentuk 
Satu Kampung KB di setiap 
Desa Sangat Tertinggal2018

2016

2017

Target Terbentuk 
Satu Kampung KB di 50%
Desa Sangat Tertinggal
Realisasi 5.619 (84%)

Target Satu Kampung KB 
di setiap Kab/Kota” (514) 

Realisasi 452 (88%)

Target Terbentuk Satu 
Kampung KB di 

Kecamatan (7.021),
Realisasi 5.934 (82%)

Gambar 3.9. Target dan Realisasi Pembentukan Kampung KB Sumber: Kemenkes, 2018
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Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas 
Efektivitas dan Efisiensi koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, 
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 
pembangunan manusia dan kebudayaan dalam 
mendukung kemantapan pelayanan dasar dan 
pemenuhan kebutuhan dasar

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko 

PMK Tahun 2018, target dari Indikator Kinerja 

Utama (IKU-3) - “Indeks Kepuasan Pemangku 

Kepentingan (IKS-L) atas efektivitas 

dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, 

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

pembangunan manusia dan kebudayaan 

dalam mendukung kemantapan pelayanan 

dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar 

(IKS-L)” adalah 5,08 (skala 6). IKU-3 ini 

merupakan indeks tingkat kepuasan K/L 

atas KSP yang dilakukan Kemenko PMK 

dalam mendukung kemantapan pelayanan 

dan pemenuhan kebutuhan dasar yang 

diperoleh berdasarkan hasil survei eksternal 

yang dilakukan oleh mitra independen (PT. 

Atlas Primarco). Yang diukur dalam survei 

eksternal adalah (i) kebijakan, program/

kegiatan, dan manfaat KSP, (ii) persiapan, 

sarana dan prasarana, pelaksanaan, dan 

kompetensi kepemimpinan rapat, serta (iii) 

perumusan, monitoring dan evaluasi, serta 

tindak lanjut hasil rapat. 

Survei eksternal ini menggunakan metode 

pencacahan indepth interview dan self 

enumeration dengan pendampingan penuh. 

Metode Indepth interview dilakukan ketika 

petugas pencacah atau enumerator dapat 

diberikan kesempatan oleh responden 

untuk melakukan wawancara langsung dan 

probbing untuk menggali semua informasi 

dari responden. Sedangkan metode self 

enumeration dengan pendampingan penuh 

dilakukan ketika responden ingin melakukan 

sendiri kuesioner yang dilakukan oleh 

enumerator, maka enumerator berkewajiban 

memberikan penjelasan kepada responden 

setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner 

sebelum dilakukan pengisian. 

Hasil survei berupa data hasil analisis 

deskriptif dari data sampel yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil survei eksternal, capaian 

IKS-L Kemenko PMK diperoleh nilai 5,13. 

Berarti realisasi terhadap indikator ini  

melebihi dari 100%, atau tepatnya 100,9%. 

Pencapaian IKU-3 ini menandakan bahwa 

persepsi pemangku kepentingan terhadap 

efektivitas dan efisiensi koordinasi, sin-

kronisasi, dan pengendalian (KSP) program/ 

kegiatan yang mendukung kemantapan 

pelayanan yang dilakukan oleh Kemenko 

PMK telah berhasil sesuai target. 

Capaian IKS-L tahun 2018 ini ternyata 

lebih besar dibandingkan dengan capaian 

IKS-L tahun 2017 yang sebesar 4,97. Hal 

ini memperlihatkan persepsi pemangku 

kepentingan yang semakin baik terhadap 

efektivitas dan efisiensi koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) 

program/kegiatan yang mendukung 

kemantapan pelayanan yang dilakukan oleh 

Kemenko PMK. 

IKU-3
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Namun demikian, capaian IKS-L tahun 2018 

masih lebih kecil bila dibandingkan dengan 

target IKS-L dalam Renstra Kemenko PMK 

tahun 2019 yang sebesar 5,18 (sangat 

memuaskan). Dengan demikian, pelaksana-

an koordinasi, sinkronisasi, dan pengendali-

an program/kegiatan yang mendukung 

kemantapan pelayanan oleh Kemenko PMK 

perlu dilakukan lebih bersungguh-sungguh 

lagi, agar pencapaian IKS-L di tahun 

2019 melampaui target predikat Sangat 

Memuaskan.

Kepuasan pemangku kepentingan atas 

efektivitas dan efisiensi koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian yang 

dilakukan Kemenko PMK di antaranya 

terhadap kebijakan/program/kegiatan pe-

nanggulangan kemiskinan dan perlindungan 

sosial, penanganan bencana, prevalensi 

kekerasan terhadap anak, pelayanan ibadah 

haji, dan pembangunan gender yang akan 

dijelaskan berikut ini.

1. Penanggulangan Kemiskinan dan 
Perlindungan Sosial 
Beberapa kegiatan penanggulangan 

kemiskinan dan perlindungan sosial yang 

akan diuraikan adalah kegiatan Program 

Keluarga Harapan (PKH), Program 

Rutilahu, dan Bantuan Sosial Pangan 

(Rastra dan BPNT). 

a.  PKH

PKH (Program Keluarga Harapan) 

adalah program pemberian bantuan 

sosial bersyarat kepada keluarga miskin 

yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

tahun 2018 menjadi salah satu isu strategis 

yang penting, di mana para keluarga 

penerima bansos adalah masyarakat 

miskin yang terdaftar pada Basis Data 

Terpadu atau 11% terbawah dalam Basis 

Data Terpadu. Penyaluran PKH tahun 

2018 dengan target 10 juta KPM adalah 

sesuai arahan Presiden RI pada Rapat 

Terbatas Kabinet tanggal 30 Maret 2017 

dan Sidang Kabinet pada hari Selasa 

tanggal 4 April 2017. Adapun capaian 

PKH tahun 2018 sebagaimana terlihat 

pada Tabel 3.16 sebesar 10.000.232 KPM 

atau realisasinya sebesar 100% sama 

seperti realisasi tahun 2017. 

Tabel 3.16. Target dan Capaian Program Keluarga Harapan

20152014 20172016 2018TAHUN

Target, [KPM] 3.000.000 3.500.000 6.000.000 6.000.000 10.000.000

Capaian, [KPM] 2.797.773 3.510.054 5.981.528 6.228.810 10.000.232

Realisasi, [%] 93,26 100,29 99,69 103.81 100,00

Keberhasilan capaian program tahun 2018 

dan tahun 2017, tak terlepas dari peran 

Kemenko PMK dalam mengkoordinasi-

kan kementerian/lembaga/daerah mulai 

dari proses perumusan dan penetapan 

kebijakan hingga pengendalian pe-

laksanaan kebijakan penyaluran PKH, 

seperti Kementerian Sosial dalam 

perencanaan dan penganggaran 

penyaluran PKH sesuai kebutuhan, 

Kementerian Dalam Negeri untuk 

mengoptimalkan peran Pemerintah 

Daerah dalam mendukung penyaluran  

(Himpunan Bank Milik Negara) PKH. 

Di samping itu Bank Indonesia sebagai 

pembina Bank-Bank BUMN dalam 

mendukung kesiapan infrastruktur bank, 

baik pada saat pembukaan rekening bank 

Sumber: KEMENSOS, 2018
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bagi calon penerima bansos PKH dan 

pengurusan kartu KKS yang telah rusak/

hilang maupun pada proses penerimaan 

manfaat dan konsultasi bantuan. 

b. Program Pemenuhan Kebutuhan 

Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan 

Peningkatan Sarana Lingkungan bagi 

Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan 

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar 

bagi individu dan keluarga, tidak saja 

mencakup aspek fisik, tetapi juga mental 

dan sosial. Untuk menunjang fungsi 

rumah sebagai tempat tinggal yang 

baik, pemerintah memberikan bantuan 

sosial berupa biaya perbaikan rumah 

kepada penduduk miskin agar dapat 

memiliki rumah yang layak ditempati, 

memberikan kenyamanan, dan secara 

sosial dapat menjaga privasi setiap 

anggota keluarganya. Sebagaimana 

terlihat pada Tabel 3.17, saat ini program 

bantuan perbaikan rumah ditangani oleh 

dua kementerian, yaitu Kementerian 

Sosial dengan Program Rumah Tidak 

Layak Huni (Rutilahu) dan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dengan Program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS). Kemenko 

PMK mengkoordinasikan dua kementerian 

ini dan K/L lainnya dalam perumusan 

dan penetapan kebijakan program, serta 

mengendalikan pelaksanaan program 

agar tepat sasaran. 

Tabel 3.17. Realisasi Program Rutilahu dan BSPS Tahun 2017-2018

TAHUN 2017 TAHUN 2018

PROGRAM TARGET 
(UNIT)

TARGET 
(UNIT)

CAPAIAN
(UNIT)

CAPAIAN
(UNIT)

REALISASI
(%)

REALISASI
(%)

Rutilahu 1.740 1.740 100,00 10.775 10.736 99,64

BSPS 110.000 112.732 102,48 203.300 201.304 99,02

Sumber: Kemensos dan KemenPUPR, 2017-2018

Tabel 3.17 memperlihatkan bahwa capaian 

program Rutilahu dari Kementerian 

Sosial pada Tahun 2018 sebesar 10.736 

unit dari target yang ditetapkan sebesar 

10.7750 unit atau realisasinya sebesar 

99,64%. Realisasi ini sedikit lebih rendah 

dibandingkan tahun 2017 (100,00%). 

Penyebab utama tidak tercapainya target 

program Rutilahu tahun 2018 adalah  

karena ketidaksiapan dan ketidak-

lengkapan administrasi calon penerima 

bantuan yang sudah ditetapkan berdasar-

kan Basis Data Terpadu. Permasalahan 

ini sudah dicatat sebagai pending issue 

yang harus segera dicarikan solusinya 

agar tidak menjadi kendala di masa 

mendatang.  

Pola yang sama terjadi pula untuk program 

BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat di mana capaian 

tahun 2018 hanya 201.304 unit dari target 

sebesar 203.300, atau realisasinya sebesar 

99,02%. Realisasi ini tentunya lebih rendah 

dibandingkan dengan capaian tahun 2017 

yang realisasinya melampaui target yang 

sudah ditentukan. Perbedaannya dengan 

Rutilahu, ketika sebagian program ini 

akan dijalankan secara bersamaan terjadi 

musibah bencana gempa bumi secara 

beruntun, mulai di Provinsi NTB (297 

unit terdampak) dan gempa di Provinsi 

Sulawesi Tengah (1.760 unit terdampak), 

sehingga tidak memungkinkan untuk 

dijalankannya program BSPS. Selain 

itu pada tahun 2018 secara bersamaan 
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terjadi perubahan kebijakan untuk 

mengalihkan sebagian program BSPS ke 

program padat karya dan program Kota 

Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

di mana dalam penanganan rumah tidak 

layak huni harus menyertakan pula sarana 

dan prasarana penunjang lingkungan dan 

sekaligus diintegrasikan dengan program 

kampung KB dari BKKBN.

c. Bantuan Sosial Pangan (Rastra dan 

BPNT)

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah (Rastra) adalah 

bantuan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah berupa beras sebanyak 15 kg/

bulan/KPM. Penyaluran beras bersubsidi 

bagi kelompok masyarakat berpendapat-

an rendah bertujuan untuk mengurangi 

beban pengeluaran para Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan 

pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan 

akses masyarakat berpendapatan rendah 

dalam pemenuhan kebutuhan pangan 

pokok sebagai salah satu hak dasarnya. 

Dalam perkembangannya, sesuai 

dengan arahan Presiden, Kemenko 

PMK mengkoordinasikan K/L terkait 

agar penyaluran bantuan sosial dan 

subsidi dilakukan secara non-tunai serta 

menggunakan sistem perbankan untuk 

kemudahan mengontrol, memantau, 

dan mengurangi penyimpangan. Peng-

gunaan sistem perbankan dengan 

memanfaatkan layanan keuangan formal 

melalui perbankan dimaksudkan untuk 

mendukung perilaku produktif KPM dan 

meningkatkan inklusi keuangan. Keluarga 

penerima manfaat akan mendapatkan 

‘kartu kombo’ yang berisi dana bansos 

yang dapat digunakan untuk membeli 

beras dan telur sesuai dengan kuantitas 

dan kualitas yang diinginkan.

 

Koordinasi Kemenko PMK juga di-

lakukan dalam rangka mengatasi 

tantangan terbesar dalam pelaksanaan 

program bantuan sosial pangan, yaitu 

meningkatkan ketepatan sasaran dan 

kepatuhan pelaksanaan program bansos 

pangan yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, seperti Pedoman Umum 

dan Petunjuk Teknis Bansos Rastra dan 

BPNT. Pada Tabel 3.18 ditunjukkan capaian 

program Rastra dan BPNT tahun 2017  

dan 2018. 

Tabel 3.18. Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT

TAHUN 2017 TAHUN 2018
SASARAN
PROGRAM TARGET TARGET CAPAIAN CAPAIANREALISASI

(%)
REALISASI

(%)

Rastra, [KPM] 14.200.000 14.212.742 100,09 5.500.000 5.300.000 96,36

BPNT, [KPM] 1.286.194 1.163.891 90,49 10.000.000 10.200.000 102,00

Total, [KPM] 15.486.194 15.376.633 99.29 15.500.000 15.500.000 100,00

Berdasarkan Tabel 3.18 terlihat bahwa 

realisasi capaian pelaksanaan pogram 

Rastra/BPNT tahun 2018 sebesar 100%. 

Capaian ini lebih baik dibandingkan 

capaian tahun 2017 yang hanya 99,29%. 

Realisasi yang lebih baik ini dimungkinkan 

mengingat program BPNT di tahun 2018 

merupakan program lanjutan yang sudah 

diluncurkan sejak tahun 2017. Sangatlah 

dimengerti mengapa capaian di tahun 

2017 lebih rendah. Pada waktu itu, program 

yang masih baru ini harus diujicobakan, 

Sumber: KEMENSOS, 2018
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bansos Rastra ditransformasikan ke BPNT. 

Target yang dicanangkan pada saat itu 

tidak begitu besar, hanya sekedar untuk 

mendapatkan pelajaran dan pengalaman 

perpindahan mekanisme dari barang (beras) 

menjadi uang (nontunai). Belajar dari hal 

ini, target 2018 ditingkatkan. Diharapkan 

pada 2019 seluruh wilayah Indonesia 

akan sepenuhnya melakukan transformasi 

penyaluran Bansos Rastra menjadi BPNT.

2. Penanganan Bencana Alam
Secara umum, tren bencana meningkat 

selama satu dekade terakhir, dan didominasi 

oleh bencana hidrometerologis. Kejadian 

bencana tahun 2018, wilayah Indonesia 

diterpa 2.572 bencana alam. Jumlah ini jauh 

di bawah bencana 2017 yang tercatat 2.862, 

namun dampak yang ditimbulkan akibat 

bencana pada 2018 sangat besar.  Kejadian 

bencana 2018, jumlah korban meninggal dan 

hilang mencapai 4.231 orang sedangkan pada 

2017 menelan korban jiwa 378 orang. Selain 

itu, jumlah korban luka-luka, mengungsi, 

rumah rusak akibat bencana juga meningkat 

pada 2018 yang menyebabkan kerugian 

ekonomi yang cukup besar.  

Ada tiga bencana besar terparah sepanjang 

tahun 2018, yaitu bencana gempa bumi 

NTB bulan Juli; Gempa bumi, tsunami, dan 

likuifaksi Sulawesi Tengah bulan September; 

dan Erupsi Anak Gunung Krakatau dan 

tsunami di Selat Sunda (Banten dan 

Lampung) bulan Desember. Banyaknya 

jumlah korban dan kerusakan infrastruktur 

perlu cepat ditangani, tidak hanya oleh 

pemerintah daerah tapi juga bantuan dari 

Kementerian dan Lembaga.

Oleh karena itu, Kemenko PMK meng-

koordinasikan Kementerian/Lembaga/

Daerah agar penanggulangan dampak 

bencana dapat diselesaikan secepat dan 

sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan 

kerawanan sosial dan permasalahan baru. 

Penting segera ditindaklanjuti agar tidak 

berdampak terhadap stabilitas sosial 

dan politik yang pada akhirnya dapat 

mengganggu Kebijakan Nasional dan 

Prioritas Pembangunan tahun 2015-2019. 

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dilaksanakan melalui koordinasi 

identifikasi permasalahan dan tantangan, 

masukan kebutuhan serta membangun 

komitmen bersama untuk peningkatan 

kualitas penyelenggaraan penanggulangan 

bencana secara berimbang antara Pusat dan 

Daerah, bertujuan melindungi masyarakat 

dari ancaman bencana. 

Kita mengetahui bahwa kegiatan manajemen 

bencana merupakan kegiatan yang tidak 

berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan 

berbagai aspek kehidupan masyarakat dan 

memerlukan pendekatan yang bersifat multi-

disiplin. Peraturan perundang-undangan 

yang dijadikan acuan pun melingkupi 

peraturan perundang-undangan lintas sektor. 

Sesungguhnya kegiatan manajemen bencana 

dilaksanakan oleh sektor-sektor, sedangkan 

kegiatan dari lembaga kebencanaan 

sebagian besar adalah mengkoordinasikan 

kegiatan yang dilakukan oleh sektor.

a. Percepatan Penanganan Bencana Alam 

Gempa Bumi Prov. NTB 

Dalam mendukung upaya penanganan 

pascagempa di NTB, Kemenko PMK telah 

melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian, diantaranya:

- Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 

Rakor dipimpin oleh Menko PMK pada 5 

Oktober 2018 dan dihadiri Menristekdikti, 

Menteri PPPA, Menkominfo, Menteri PPN/

Bappenas, Panglima Komando Tugas 

Gabungan  (Pankopgasgab), serta pejabat 

eselon 1 perwakilan dari Kementerian/

Lembaga terkait dalam penanganan  

bencana NTB. 
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Gambar 3.10.  Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 
 Gempa Bumi di NTB  pada 5 Oktober 2018

Rakor menghasilkan beberapa keputusan, di 

antaranya: (i) BNPB agar menyusun rencana 

aksi rehab-rekon pada akhir September 2018 

dan pada bulan Oktober 2018 rencana aksi 

mulai dilaksanakan; (ii) Akhir Desember 2018, 

ditargetkan selesai melakukan normalisasi 

fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas 

agama dan penunjang perekonomian; (iii) 

Maret 2019, perbaikan rumah masyarakat 

telah selesai dilaksanakan.

- Pengecekan Langsung Penanganan Pasca 

Bencana dan Rakor di NTB

Menko PMK melakukan peninjauan lokasi 

terdampak dan berdialog langsung dengan 

kelompok masyarakat, fasilitator, dan 

aplikator di Pengempel, Mataram 17 Oktober 

2018.  Langkah percepatan penanganan 

gempa NTB dilanjutkan dengan Rapat 

Koordinasi di Kantor Gubernur NTB.  Rapat 

koordinasi ini dihadiri oleh  Panglima  TNI, 

Kapolri,  Kepala  BNPB,  Gubernur  NTB,  

para  Bupati   dan perwakilan Pemda. 

Keputusan rakor adalah: (i) Penyederhanaan 

formulir yang berisi 17 persyaratan dalam 

satu lembar; (ii) Percepatan terbentuknya 

Pokmas; (iii) Untuk tahap pertama pencairan 

cukup dengan 1 lembar surat pernyataan/ 

rekomendasi dilengkapi SK data penerima 

bantuan yang ditandatangani Bupati/ 

Walikota; (iv) SK pembentukan Pokmas yang 

ditandatangani Kepala desa dan surat kuasa 

pendebetan rekening individu ke pokmas.
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- RTM Percepatan Penanganan Pasca 

Bencana Gempa Bumi – NTB

Bertempat di kantor Kemenko PMK tanggal 

12 November 2018, Menko PMK memimpin 

rakor dengan hasil beberapa keputusan: 

(i) Percepatan pembentukan pokmas; (ii) 

Peningkatan kapasitas produksi aplikator, 

dukungan pengusaha lokal, dan rekrutmen 

tambahan fasilitator; (iii) Percepatan 

pencairan Tahap II dan III; (iv) Mempercepat 

revisi PP 21/2008 dan PP 22/2008; (v) 

Pemda mengeluarkan juknis sebagai  

turunan juklak BNPB.

Gambar 3.12. RTM Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi – NTB

b. Penanganan Bencana Gempa Bumi, 

Tsunami, dan Liquifaksi Sulteng 

Gempa berkekuatan magnitude 5,9 SR dan 

7,4 SR dengan kedalaman 10 km tanggal 

28 September 2018 di Sulawesi Tengah 

serta adanya pergeseran mendatar sesar 

(patahan) Palu Koro yang membelah Kota 

Palu dan juga  diikuti dengan terjadinya 

runtuhan tebing pada palung di selat 

Sulawesi menyebabkan bencana gempa 

bumi, likuifaksi dan tsunami.

Status penanggulangan Bencana Sulawesi 

tengah saat ini masih dalam fase penangan-

an transisi darurat menuju pemulihan hingga 

23 Februari 2019. Proses Pemulihan Sarana 

Pelayanan Publik telah berjalan baik pada 

semua daerah terdampak bencana sudah 

pulih 96%. 

Sesuai dengan Keputusan Presiden 

RI no 28 tahun 2018 tentang Satgas 

Penanggulangan Bencana di NTB, Sulteng, 

dan wilayah lain yang terdampak, bahwa 

koordinasi penanggulangan bencana pada 

masa tanggap darurat dilakukan oleh 

Menkopolhukam, yang disesuaikan dengan 

karakter di lapangan. Meskipun begitu 

Kemenko PMK terus ikut mengkoordinasikan 

upaya penanggulangan dampak bencana. 

Peran Kemenko PMK dalam koordinasi 

penanggulangan dampak bencana di Palu  

dan Donggala berfokus pada KSP penangan-

an pengungsian, dapur umum, ketersediaan 

bahan pangan, dan pelayanan kesehatan. 

Peran Kemenko dalam penanganan bencana 

Sulawesi Tengah sebagai berikut:
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- Rapat Koordinasi Posko Pendamping 

Nasional Penanggulangan Darurat Bencana 

Prov. Sulteng, 

Rakor yang dilakukan di kota Palu 4 Oktober 

2018 menghasilkan beberapa rekomendasi: 

(i) Aktivasi Posko Pendamping Nasional 

Penanggulangan Darurat Bencana Gempa 

Bumi, Tsunami, dan Liquifaksi Prov. Sulteng; 

(ii) Terintegrasinya peran para pihak yang 

tergabung dalam klaster nasional dalam 

penanganan darurat bencana Gempa 

bumi, tsunami, dan liquifaksi Sulteng, serta 

Penetapan status darurat bencana Gempa 

Bumi, Tsunami, dan Liquifaksi Prov. Sulteng; 

(iii) Dukungan sumber daya nasional 

dalam penanggulangan Darurat Bencana 

Gempa Bumi, Tsunami, dan Liquifaksi Prov. 

Sulteng; dan (iv) Mekanisme dan Prosedur 

pelibatan dukungan internasional dalam 

Penanggulangan Darurat Bencana Gempa 

Bumi, Tsunami, dan Liquifaksi Prov. Sulteng.

- Rapat Koordinasi Dukungan NGO 

Pembangunan Huntara di Sulteng 

Rakor yang diselenggarakan di Kantor 

Kemenko PMK bersama NGO dana dunia 

usaha dalam pembangunan huntara 

dilakukan 19 Oktober dan 11 Desember 

2018 menghasilkan beberapa keputusan: 

(i) Arahan standar minimal pembangunan 

Huntara bagi korban bencana Prov. Sulteng; 

(ii) Pengerahan dukungan NGO dan Dunia 

Usaha untuk mendukung pemenuhan 

kebutuhan dasar pengungsi responsif setelah 

menempati Huntara; dan(iii) Arahan konsep 

pengelolaan Huntara bukan sebagai produk 

tapi proses pemberdayaan untuk Bangkit.

Gambar 3.13. Data Bencana Alam Tsunami Selat Sunda

TSUNAMI SELAT SUNDA

Sumber: BNPB, 2018
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c. Penanganan Bencana Tsunami  Selat Sunda 

Tsunami di Selat Sunda terjadi pada Sabtu 

Malam, 22 Desember 2018. Dampak bencana 

tsunami ini melanda daerah pesisir pantai 

barat Provinsi Banten, yaitu Kabupaten 

Pandeglang dan Kabupaten Serang, dan 

pantai selatan Provinsi Lampung meliputi 

Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, 

dan Pesawaran. Ketinggian tsunami 

bervariasi sehingga membuat kerusakan 

tiap wilayah berbeda-beda.

Kemenko PMK mengkoordinasikan K/L/D 

terkait, seperti BNPB, Pemprov Banten, 

Pemkab Pandeglang, Pemkab Lampung 

Selatan, dalam penanganan dampak 

tsunami dan memastikan penanganannya 

secara baik. Hasil rakor merekomendasikan: 

(i) Aktivasi Posko Pendamping Nasional 

Penanggulangan Darurat Bencana Gempa 

Bumi, Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten 

dan Lampung); (ii) Koordinasi penetapan 

status darurat bencana Gempa Bumi, 

Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten dan 

Lampung); (iii) Melaksanakan koordinasi 

dukungan sumber daya nasional dalam 

penanggulangan Darurat Bencana Gempa 

Bumi, Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten dan 

Lampung); (iv) Koordinasi penyelenggaraan 

penanganan penanggulangan darurat 

bencana Gempa Bumi, Tsunami Selat 

Sunda (Prov. Banten dan Lampung); (v) 

Terintegrasinya peran para pihak yang 

tergabung dalam klaster nasional dalam 

penanganan darurat bencana tsunami Selat 

Sunda di Banten dan Lampung.

d. Penanggulangan Darurat Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu 

Dalam konteks Kebencanaan, kualitas 

koordinasi lintas sektor dalam penang-

gulangan bencana, merupakan hal yang 

penting untuk mencapai keberhasilan 

dalam upaya penanggulangan bencana. 

Kegiatan penanggulangan bencana 

merupakan urusan bersama, baik 

antara pemerintah-masyarakat maupun 

pemerintah-pemerintah. Sejauh ini 

beberapa K/L telah menerapkan kegiatan 

terkait penanggulangan bencana, namun 

masih dilakukan secara terpisah dan 

tidak terkoordinasi secara baik. Selain itu, 

sering kali ditemukan penanganan darurat 

bencana yang tidak responsif dan tidak 

tuntas, seperti:

- Ancaman bencana sudah maksimal dan 

sudah terjadi gelombang pengungsian 

serta sudah mengakibatkan jatuhnya 

korban, namun status darurat bencana 

belum ditetapkan;

- Status darurat bencana sudah dicabut 

sementara masih ada korban pengungsi 

yang membutuhkan penanganan 

darurat.

Guna menghindari jatuhnya korban dan 

kerugian yang lebih besar serta mencegah 

meluasnya dampak bencana yang 

ditimbulkan dibutuhkan suatu regulasi 

yang memungkinkan kemudahan akses 

dalam penanggulangan bencana dalam 

keadaan tertentu. Di sisi lain kapasitas 

penanggulangan bencana di daerah 

masih sangat rendah terutama dalam hal 

manajemen penanganan darurat bencana. 

Oleh sebab itu, peran pendampingan 

pemerintah pusat dalam hal penguatan 

kelembagaan penanggulangan bencana 

masih sangat diperlukan. Untuk menyusun 

rekomendasi kebijakan penguatan 

kelembagaan dan regulasi dalam rangka 

mendukung mantap pelayanan tanggap 

cepat bencana, telah dilaksanakan kegiatan 

penanganan dampak erupsi Gunung Agung.

Rakor tindak lanjut arahan Presiden pada  

Ratas Penanganan Dampak Erupsi G. 

Agung pada Sektor Pariwisata pada tanggal 
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22 Desember 2017 di Denpasar Bali yang 

dilaksanakan di Kemenko PMK pada tanggal 

6 Januari 2018 adalah diterbitkannya Perpres 

No. 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan 

penanggulangan darurat bencana dalam 

keadaan tertentu. Dan upaya tindak lanjutnya 

adalah Penyusunan petunjuk pelaksanaan 

Perpres No. 17 Tahun 2018 itu sendiri, yang 

menghasilkan beberapa rekomendasi di 

antaranya: (i) Penyederhanaan formulir 

yang berisi 17 persyaratan dalam satu 

lembar; (ii) Percepatan terbentuknya 

Pokmas. (iii) Peningkatan kapasitas produksi 

aplikator dan tambahan fasilitator; (v) 

Mempercepat revisi PP 21 dan PP 22/2008, 

(vi) Aktivasi Posko Pendamping Nasional 

Penanggulangan Darurat Bencana Gempa 

Bumi, Tsunami dan Liquifaksi Prov. Sulteng; 

(vii) Aktivasi Posko Pendamping Nasional 

Penanggulangan Darurat Bencana Gempa 

Bumi, Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten 

dan Lampung); dan (viii) Penetapan status 

darurat bencana Gempa Bumi, Tsunami 

Selat Sunda (Prov. Banten dan Lampung).
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3. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak telah dan akan

mempengaruhi kehidupan anak di seluruh

dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah

telah melakukan langkah-langkah dalam

rangka melindungi anak dari upaya dan

tindak kekerasan, di antaranya dengan

meratifikasi Konvensi Hak Anak, melalui

UU No. 10/2012. UU ini mewajibkan negara

untuk melindungi anak dari segala bentuk 

kekerasan. 

Langkah terbaru yang dikoordinasikan oleh 

Kemenko PMK adalah upaya ditetapkannya 

UU No. 17/2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang No. 1/2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang No. 23/2002 

tentang Perlindungan Anak.
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Gambar 3.14. Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak 
Sumber: KPAI, 2018

Seperti terlihat pada Gambar 3.14, jumlah 

pengaduan kasus kekerasan terhadap 

anak yang berhasil ditangani di 2018 

sebesar 4.885 kasus. Bila dibandingkan 

dengan tahun 2017 sebesar 4.579 kasus, 

terjadi peningkatan sebesar 6,68%. Kasus 

kekerasan terhadap anak terjadi, antara 

lain disebabkan pornografi dan cybercrime, 

trafficking dan eksploitasi.

Untuk mengantisipasi terjadinya kembali 

peningkatan kasus kekerasan terhadap 

anak di masa mendatang, maka Kemenko 

PMK telah melakukan langkah-langkah 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 

dengan Kementerian/Lembaga/Daerah. 

Beberapa hal yang telah dilakukan adalah:

– Mengoptimalkan dan memaksimalkan

kinerja kelembagaan yang telah dibentuk, 

di antaranya P2TP2A, PUSPAGA, dan 

peningkatan Program Perlindungan 

Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 

(PATBM);

– Percepatan perubahan Inpres No. 5/2014

tentang GN-AKSA;

– Percepatan penyusunan RPP pelaksana

Undang-undang No. 17/2016 tentang

pemberian hukuman tambahan bagi

pelaku kejahatan seksual terhadap anak;

– Pendataan KTA dan KSA dalam me-

ningkatkan monitoring terhadap

implementasi Undang-undang perlin-

dungan anak;

– Percepatan penyusunan Permenko

tentang Rencana Aksi Nasional

Pemberantasan Kekerasan terhadap
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Anak (Stranas PktA);

– Percepatan penyusunan revisi Undang-

undang Perkawinan atau penyusunan 

Perpu Pencegahan Perkawinan Anak;

– Sosialisasi di tingkat pusat dan daerah, 

unit pendidikan serta masyarakat luas 

tentang pencegahan perkawinan anak;

– Penguatan ketahanan keluarga dan 

pemberdayaan ekonomi keluarga.

4. Pelayanan Ibadah Haji

Pemerintah Indonesia berupaya agar 

pelaksanaan ibadah haji semakin baik 

dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, 

Kemenko PMK mengkoordinasikan, 

mensinkronisasikan, dan mengendalikan 

pelaksanaan ibadah haji. Beberapa 

rekomendasikan hasil dari koordinasi tahun 

2018 di antaranya sebagai berikut:

– Peningkatan kesiapan pihak hotel 

terhadap penerimaan 70 juta jamaah fast 

track untuk menghindari penumpukan 

jamaah haji. Tahun 2018 pemerintah telah 

memfasilitasi 2 bandara embarkasi dan 

tahun 2019 akan diperluas menjadi 13 

embarkasi haji. Selain itu, akan dilakukan 

penataan nomor kursi di pesawat dan 

bus sehingga alur pergerakan jamaah 

haji menjadi lebih lancar. 

– Untuk pemesanan hotel di Madinah, 

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 

tahun 2018 telah memadukan system 

blocking time (sewa untuk waktu tertentu 

saja) dan tahun 2019 akan diberlakukan  

system full musim, sehingga ketika 

terjadi percepatan pergerakan akibat 

system fast track tidak akan menjadikan 

masalah baru di pihak hotel.

– Peningkatan pelayanan kesehatan 

jamaah haji di Mina merupakan hal krusial 

yang harus mendapatkan perhatian. 

Serangan panas (heat stroke) dan 

kelelahan setelah melakukan berbagai 

prosesi ibadah haji menjadi salah satu 

penyebab jamaah haji mengalami 

tumbang saat pelaksanaan lontar 

jumrah. Panitia Penyelenggara Ibadah 

Haji (PPIH) Arab Saudi membentuk 

tim Mobile Crisis Rescue (MCR). Tim ini 

terdiri dari Tim Pertolongan Pertama 

pada Jemaah (P3JH) Kementerian 

Agama, Perlindungan Jemaah (Linjam), 

Tim Gerak Cepat (TGC) Kementerian 

Kesehatan, Tim Promotif Preventif (TPP), 

tim Daker dan juga Media Center Haji 

(MCH) dan unsur-unsur petugas haji 

lainnya. 

– Terkait perkiraan Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH) 2019, Panitia 

Penyelenggara Ibadah Haji akan 

mempercepat penyelesaian laporan 

keuangan penyelenggaraan ibadah 

haji tahun 2018. Pemerintah akan 

meminta DPR agar pembahasan laporan 

penyelenggaraan ibadah haji tahun 

2018 bisa dilakukan bersamaan secara 

paralel dengan pembahasan Prognosa 

BPIH 2019, sehingga penetapan BPIH 

2019 oleh DPR RI bisa dilakukan pada 

akhir Desember 2018 dan diharapkan 

Januari 2019 BPIH bisa ditetapkan oleh 

Pemerintah melalui Keppres. 

Untuk mengetahui dan mengukur kepuasan 

Jemaah haji, Badan Pusat Statistik telah 

melakukan survei penyelenggaraan ibadah 

haji sekaligus membuat kajian analisis, serta 

melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap 

aspek-aspek pelayanan yang diberikan 

selama penyelenggaraan Haji di Arab 

Saudi. Survei telah dilakukan sejak tahun 

2010 dan hasilnya berupa Indeks Kepuasan 

Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 3.15. Terlihat 

bahwa ada kecenderungan peningkatan 

IKJHI sejak tahun 2014.

Hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 

2018 mengungkapkan bahwa IKJHI 
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mengalami peningkatan sebesar 0,38 poin 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 

2018 mencapai 85,23 dan telah memenuhi 

kriteria memuaskan dan terus membaik di 

antara pencapaian 2017 sebesar 84,85 dan 

tahun 2016 mencapai 83,83.

Survei Kepuasan Jamaah Haji
Indonesia (SKJHI)
Telah dilaksanakan sejak tahun 2010.
Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat 
kepuasan jamaah haji
pada berbagai jenis pelayanan yang
diberikan pemerintah Indonesia.
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Tujuan SKJHI 2018
-  Mengukur tingkat kepuasan Jemaah Haji 
 terhadap layanan yang diberikan pemerintah.
- Memperoleh data dan informasi terkait 
 pelayanan yang diperoleh Jemaah saat 
 melaksanakan Ibadah Haji.

Gambar 3.15. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2018

Menurut jenis pelayanan, indeks kepuasan 

tertinggi terdapat pada pelayanan 

transportasi bus antarkota, yaitu sebesar 

88,25. Kemudian berturut-turut adalah 

pelayanan bus sholawat (87,72), pelayanan 

petugas (87,38), pelayanan ibadah (87,12), 

pelayanan katering non-Armina (86,91). 

Lalu pelayanan akomodasi hotel (86,02), 

pelayanan lain-lain (85,61), pelayanan 

katering di Armina (84,38), pelayanan 

transportasi bus Armina (81,09), dan 

pelayanan tenda di Armina (77,59).

Sumber: Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia 
Tahun 1439H/2018M No. 95/11/Th.XXI, 21 Nov.2018
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Berdasarkan lokasi tempat pelayanan, 

indeks kepuasan jemaah tertinggi terdapat 

pada pelayanan yang dilakukan selama di 

bandara, yaitu sebesar 89,01. Berikutnya 

secara berturut-turut pelayanan di Makkah 

(87,34), pelayanan di Madinah (85,73), dan 

pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina 

(82,60).

5. Pembangunan Gender

Pemerintah memiliki komitmen untuk 

terus meningkatkan pangarusutamaan 

gender. Kemenko PMK mengkoordinasilkan 

kementerian/lembaga/daerah terkait agar 

masing-masing berupaya meningkatkan pe-

laksanaan pengarusutamaan gender secara 

komprehensif dan berkelanjutan. Salah 

upaya strategi meningkatkan komitmen 

pengambil keputusan adalah melalui 

pembentukan Driver PUG yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim 

Teknis baik di pusat maupun di daerah. 

Pengarusutamaan gender hadir sebagai 

strategi pembangun-an yang dilakukan 

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 

gender. 

Tantangan dalam upaya pengarusutama-

an gender adalah mengubah sikap 

permisif masyarakat dan praktik budaya 

yang membatasi kemajuan perempuan. 

Oleh karena itu, suatu pendekatan 

pembangunan yang memperhatikan dan 

mempertimbangkan perbedaan peran dan 

kesenjangan relasi antara perempuan dan 

laki-laki dalam merumuskan pembangunan 

yang responsif gender sangat dibutuhkan. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengevaluasi hasil pembangunan berbasis 

gender adalah melalui pengukuran indeks 

Pembangunan Gender (IPG). Angka IPG 

akan menggambarkan kesenjangan atau 

gap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

antara laki-laki dan Perempuan seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.16.
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Gambar 3.16. Perkembangan Pencapaian IPM dan IPG Tahun 2011-2017

Berdasarkan Gambar 3.16 IPM Indonesia 

terus naik di setiap tahunnya hingga tahun 

2017 mencapai 70,81. Angka ini meningkat 

sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 

persen dibandingkan tahun 2016. Sedangkan 

IPG menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 

sudah melebihi angka 90 dan di tahun 

2015 nilainya sudah mencapai 91,03, namun 

pada 2016 IPG Indonesia turun kembali ke 

angka 90,82%, terjadi penurunan sebesar 

Sumber: Kemensos, 2018
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0,21% dari tahun 2015. Namun demikian, 

pada tahun 2017, IPG naik kembali dan 

mencapai angka 90,96 atau meningkat 

0,14% dibandingkan tahun 2016. Beberapa 

hal yang mengakibatkan terjadinya kenaikan 

capaian IPG adalah karena bayi yang lahir 

pada tahun 2017 memiliki harapan untuk 

dapat hidup hingga 71,06 tahun, lebih lama 

0,16 tahun dibandingkan dengan bayi yang 

lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang 

pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki 

harapan dapat menikmati pendidikan selama 

12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,13 tahun 

dibandingkan dengan yang berumur sama 

pada tahun 2016. Sementara itu, penduduk 

usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah 

menempuh pendidikan selama 8,10 tahun 

(kelas IX), lebih lama 0,15 tahun dibandingkan 

tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, 

masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan 

hidup dengan rata-rata pengeluaran per 

kapita sebesar 10,66 juta rupiah per tahun, 

meningkat 244 ribu rupiah dibandingkan 

pengeluaran tahun sebelumnya.

Berbagai permasalahan perempuan serta 

masalah-masalah ketidaksetaraan gender 

tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah 

sendiri tanpa bantuan stakeholders lainya. 

Arah kebijakan dan strategi peningkatan 

kesetaraan gender diperlukan dengan 

meningkatkan kualitas hidup dan 

peran perempuan di berbagai bidang 

pembangunan yang dilakukan melalui 

strategi, peningkatan pemahaman dan 

komitmen para pelaku pembangunan 

tentang pentingnya pengintegrasian 

perspektif gender dalam berbagai tahapan, 

proses, dan bidang pembangunan, baik di 

tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, 

penerapan Perencanaan dan Penganggaran 

yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai 

bidang pembangunan, di tingkat nasional 

dan daerah dan peningkatan pemahaman 

masyarakat dan dunia usaha tentang 

kesetaraan gender. 

Gambar 3.17.  Sekretaris Kemenko PMK mewakili Menko PMK Menerima Penghargaan,
 Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Terkait dengan pengarusutamaan gender
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 Peran aktif Kemenko PMK dalam 

menggerakkan strategi pengarusutamaan 

gender, di tahun 2018 telah memperoleh 

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 

(APE) untuk kategori Penghargaan Khusus. 

Anugerah diserahkan langsung oleh Wakil 

Presiden Bapak M. Jusuf Kalla, di Istana Wakil 

Presiden.  Anugerah Parahita Ekapraya sendiri, 

merupakan wujud apresiasi pemerintah atas 

komitmen dan peran Kementerian/Lembaga 

dan pemerintah daerah yang telah berupaya 

dan berkomitmen melaksanakan pem-

bangunan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 
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SS-2

3.2.2.  Sasaran Strategis II

Meningkatnya kualitas koordinasi dan 
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan kebijakan serta pengendalian 
pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia 
dan kebudayaan untuk mendukung 
kemantapan pemberdayaan

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 

2 (SS-2) “meningkatnya kualitas koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan untuk mendukung 

kemantapan pemberdayaan” diukur oleh 

satu indikator kinerja utama (IKU), yaitu IKU-

4 – Indeks kepuasan pemangku kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan dalam mendukung 

kemantapan pemberdayaan. Pengukuran 

kinerja untuk SS-2 diperlihatkan pada  

Tabel 3.19. 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
KINERJA

REALISASI
%

REALISASI

Meningkatnya kualitas 

koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan serta 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan untuk 

mendukung kemantapan 

pemberdayaan

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas 

efektivitas dan efisiensi koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan dan 

pelaksanaan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan dalam mendukung 

kemantapan pemberdayaan

5,11 5,18 101,3

(Skala 6) 

Tabel 3.19. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko 

PMK Tahun 2018, target akhir dari IKU-4 

“Indeks kepuasan pemangku kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan ma-

nusia dan kebudayaan dalam mendukung 

kemantapan pemberdayaan (IKS-B) adalah 

angka indeks 5,11 (skala 6). IKU-4 ini merupakan 

indeks tingkat kepuasan K/L atas KSP yang 

dilakukan Kemenko PMK dalam mendukung 

kemantapan pemberdayaan yang diperoleh 

berdasarkan hasil survei eksternal yang 

dilakukan oleh mitra independen. 

Sama seperti halnya IKU-3, maka yang diukur 

dalam survei eksternal adalah (i) kebijakan, 

program/kegiatan, dan manfaat KSP, (ii) 

persiapan, sarana dan prasarana, pelaksanaan, 

dan kompetensi kepemimpinan rapat, serta 

(iii) perumusan, monitoring dan evaluasi, serta 
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tindak lanjut hasil rapat. Survei eksternal ini 

menggunakan metode indepth interview dan 

hasilnya berupa data hasil analisis deskriptif 

dari data sampel yang diperoleh.

IKU-4
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas 
Efektivitas dan Efisiensi koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, 
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 
pembangunan manusia dan kebudayaan dalam 
mendukung kemantapan Pemberdayaan

Berdasarkan hasil survei eksternal, capaian 

IKS-B Kemenko PMK adalah 5,18. Berarti, 

realisasi terhadap indikator ini adalah 101,3%. 

Pencapaian IKU-4 ini menandakan bahwa 

persepsi pemangku kepentingan terhadap 

efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian (KSP) program/kegiatan 

yang mendukung kemantapan pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Kemenko PMK telah 

berhasil sesuai target. 

Capaian IKS-B tahun 2018 ini lebih besar 

dibandingkan dengan capaian IKS-B tahun 

2017 yang sebesar 5,02. Hal ini memperlihatkan 

persepsi pemangku kepentingan yang 

semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 

(KSP) program/kegiatan yang mendukung 

kemantapan pelayanan yang dilakukan 

oleh Kemenko PMK. Bahkan, capaian IKS-B 

tahun 2018 telah mencapai predikat ‘Sangat 

Memuaskan’, predikat tertinggi dari nilai 

persepsi. Bila dibandingkan dengan target 

IKS-B dalam Renstra Kemenko PMK tahun 2019 

yang sebesar 5,20 (sangat memuaskan), maka 

nilai IKS-B tahun 2018 masih relatif lebih kecil. 

Ke depannya, predikat ‘Sangat Memuaskan’ 

ini harus dipertahankan dan nilainya harus 

terus ditingkatkan agar dapat melampaui 

target Renstra Kemenko PMK tahun 2015-

2019. Tentunya, masih diperlukan kerja keras 

agar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian program/kegiatan yang 

mendukung kemantapan pemberdayaan 

oleh Kemenko PMK dapat diapresiasi para 

pemangku kepentingan dan hasil predikat 

‘Sangat Memuaskan’ tetap diberikan.

Kepuasan pemangku kepentingan atas 

efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian yang dilakukan Kemenko 

PMK di antaranya terhadap kebijakan/ 

program/kegiatan revitalisasi vokasional, 

penguatan perguruan tinggi dan riset, 

pembangunan desa, pengurangan risiko 

bencana, Asian Games 2018, pemberdayaan 

gender, dan pemberdayaan pemuda.

1. Revitalisasi Kejuruan dan Vokasional

 Kebutuhan dan tantangan dunia kerja 

yang semakin kompleks menuntut tenaga 

kerjanya untuk mampu berkompetisi 

dengan bekal kompetensi yang profesional. 

Salah satu terobosan yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi tantangan 

di atas adalah upaya untuk merevitalisasi 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai 

Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik yang 

menyebar di seluruh Indonesia. Instruksi 

Presiden No. 9 tahun 2016 tentang 

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan 

dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan 

Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia 
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telah mengamanatkan para Menteri 

Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi, dan para Gubernur 

untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, 

dan kewenangan masing-masing untuk 

merevitalisasi SMK guna meningkatkan 

kualitas dan daya saing sumber daya 

manusia Indonesia dan sekaligus menyusun 

peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan 

SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing dengan berpedoman pada 

peta jalan pengembangan SMK.

Berpedoman terhadap Inpres No. 9 tahun 

2016, Kemenko PMK mengkoordinasikan 

K/L/D dalam rangka pengimplementasian-

nya dengan mendorong program vokasi 

sebagai prioritas pendidikan untuk dapat 

menyiapkan lulusannya yang memiliki 

kompetensi di dunia kerja. Lulusan 

program vokasi diarahkan untuk menguasai 

kemampuan dalam bidang kerja tertentu 

sehingga dapat langsung diserap sebagai 

tenaga kerja di industri/swasta, lembaga 

pemerintahan, atau berwiraswasta secara 

mandiri. Inti pengajaran pada program 

pendidikan vokasi lebih mengutamakan 

keterampilan dan keahlian. 

 Salah satu institusi sekolah yang 

mempersiapkan peserta didiknya untuk 

mampu terjun langsung di dunia kerja 

setelah lulus adalah Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan 

mempunyai tujuan menyiapkan peserta 

didik dengan pengetahuan, kompetensi, 

teknologi dan seni agar menjadi manusia 

produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi 

lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha 

dan industri sebagai tenaga kerja tingkat 

menengah sesuai dengan kompetensi. Saat 

ini jumlah SMK di Indonesia telah mencapai 

14.217, baik sekolah negeri maupun 

swasta.  Gambar 3.18 memperlihatkan 

perkembangan jumlah SMK dari tahun 

2012-2018.

Gambar 3.18. Perkembangan Jumlah SMK Tahun 2012-2018
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Link and match antara industri dan SMK 2018 

merupakan salah satu bentuk perwujudan 

dari upaya meningkatkan kemampuan 

lulusan SMK melalui pemagangan dan 

bantuan peralatan minimal dari industri 

untuk SMK. Sampai dengan tahun 2018, 

Program Pendidikan Vokasi Industri telah 

diluncurkan di 6 wilayah Indonesia  (Jawa 

Sumber: Kemensos, 2018
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Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, 

Sumatera Bagian Selatan, dan Sumatera 

Bagian Utara) dengan melibatkan 1.753 SMK 

dan 608 industri.

Jawa Timur,
27 Februari 2017,
50 Industri dan 
234 SMK

Jawa Tengah,
21 April 2017,
117 Industri dan
392 SMK

Jawa Barat,
28 Juli 2017,
141 Industri dan
393 SMK

Sumut, 
2 Oktober 2017,
107 Industri dan
226 SMK

Banten,
5 Maret 2018,
43 Industri dan
292 SMK

Palembang,
11 Mei 2018,
50 Industri dan
205 SMK

Gambar 3.19. Peluncuran Program Vokasi Industri

 Selain itu dalam rangka meningkatkan 

kualitas lulusan SMK telah dilakukan 

penyelarasan kurikulum sebanyak 146 

kompetensi keahlian dan pengembangan 

4 SMK Berbasis Komoditas  (Kopi di 

Sumedang, Coklat di Mamuju, serta Kelapa 

Sawit di Gelumbang Sumsel dan Pasir Penyu 

Riau). 

 Untuk peningkatan akses sertifikasi lulusan 

SMK, saat ini telah terdapat 791 LSP-P1 SMK 

yang terlisensi BNSP serta pelatihan dan 

sertifikasi Asesor Kompetensi bagi 2.880 

guru produktif-kejuruan. Dengan sertifikasi 

menjadikan lulusan memiliki nilai lebih 

karena telah diuji kompetensinya.

 Di samping SMK dan BLK, Kemenko PMK 

juga melakukan koordinasi dalam rangka 

Revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, 

khususnya politeknik agar program Link 

and Match antara pendidikan tinggi vokasi 

dan pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan 

sehingga bisa menaikkan kompetensi lulusan 

politeknik. Revitalisasi politeknik mencakup 

penguatan kurikulum, melengkapi sarpras, 

kerjasama dengan industri, reschooling 

dan sertifikasi internasional bagi dosen 

dan instruktur, serta sertifikasi lulusan. 

Pada beberapa politeknik, lulusannya 

juga mendapatkan sertifikat dari mitra 

industrinya. Dengan bekal yang dimilikinya, 

lulusan politeknik tidak hanya terserap oleh 

lapangan kerja tetapi juga bisa membuka 

lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain. 

Pemerintah telah melakukan revitalisasi 

pada 40 Politeknik Negeri.

2. Penguatan Perguruan Tinggi dan Riset

 Kemenko PMK mengkoordinasikan 

Kementerian/Lembaga terkait untuk terus 

berupaya melakukan penguatan pendidikan 

tinggi dan riset. Salah satunya adalah 

dengan melakukan revitalisasi pengelolaan 

Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang 

dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana 

Sumber: Kemenperin, 2018
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Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan. 

Dengan pembiayaan dari DAP, penguatan 

perguruan tinggi dan riset dilakukan secara 

terintegrasi. Saat ini Rancangan Perpres 

tentang Pengelolaan DAP telah diajukan ke 

Presiden untuk penetapannya. Beberapa 

isu penting yang ingin dipecahkan dengan 

Perpres tersebut adalah pemanfaatan 

anggaran yang dikelola oleh LPDP harus 

diarahkan untuk mendukung pemenuhan 

kebutuhan pembangunan nasional, yang 

mencakup peningkatan kualitas SDM, 

penguatan perguruan tinggi dan penguatan 

riset.

 

 Pemerintah juga telah melaksanakan 

pembangunan STP (Science and Techno 

Park) atau KST (Kawasan Sains dan 

Teknologi). RPJMN 2014-2019 telah 

menetapkan target pembangunan 

sebanyak 100 STP yang akan dibangun 

oleh 7 Kementerian dan Lembaga, yaitu 

Kementerian Ristekdikti, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Kementerian Perindustrian, 

BPPT, LIPI, dan BATAN. Sesuai dengan 

kemampuan sumberdaya yang dimiliki, 

maka K/L menargetkan pada tahun 

2019 dapat menyelesaikan sebanyak 22 

STP yang sudah berfungsi secara penuh 

(mature). Pada tahun 2018 telah dibangun 

sebanyak 18 STP mature oleh berbagai K/L. 

Dalam rangka menuju pembangunan 100 

STP tersebut, dalam periode tahun 2018 

telah dilakukan penguatan pada beberapa 

Pusat Unggulan Inovasi (PUI). Selanjutnya, 

PUI tersebut akan ditingkatkan status dan 

fungsinya sehingga nantinya akan menjadi 

STP.

3. Pembangunan Desa

 Pembangunan desa menjadi salah satu 

prioritas pemerintah saat ini sebagaimana 

dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu 

membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka kerja negara 

kesatuan. Kemenko PMK mengoodinasikan 

dan mensinkronisasikan K/L terkait dalam 

penyusunan kebijakan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan guna memastikan 

program/kegiatannya selalu diarahkan 

untuk mengedepankan desa sebagai 

fokus pembangunan nasional 2015-

2019. Kemenko PMK memastikan bahwa 

program pemberdayaan dan pembangunan 

desa ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 

prasarana, pengembangan potensi ekonomi 

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan berkelanjutan. 

 

 Berikut dijelaskan beberapa program terkait 

pembangunan desa, yaitu pemanfaatan 

dana desa, peningkatan desa berkembang 

menjadi desa mandiri, serta pengentasan 

desa-desa tertinggal, Padat Karya Tunai 

Desa, dan Badan Usaha Milik Desa.

a. Dana Desa

 Sejak tahun 2015, Dana Desa selalu 

mengalami peningkatan. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 3.20, dana desa tahun 

2015 adalah Rp 20,76 triliun, mengalami 

peningkatan di tahun 2016 menjadi Rp 46,98 

triliun, lalu di tahun 2017 dan 2018 masing-

masing menjadi Rp 60 triliun. Pemerintah 

berupaya keras untuk meningkatkan 

kesejahteraan desa melalui pendistribusian 

Dana Desa dengan menerapkan kebijakan 

pengalokasian Dana Desa. 

 Pada tahun 2018 kebijakan pendistribusian 

dana desa dilakukan menggunakan 

prinsip rekognisi dan keadilan melalui 
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penyempurnaan formulasi pengalokasian 

Dana Desa, yaitu: (a) Penyesuaian proporsi 

dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan 

dana yang dibagi berdasarkan formula 

(Alokasi Formula); (b) Memberikan afirmasi 

pada desa tertinggal dan sangat tertinggal 

yang mempunyai jumlah penduduk 

miskin tinggi; dan (c) Memberikan fokus 

yang lebih besar pada pengentasan 

kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan 

melakukan penyesuaian bobot variabel 

jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. 

Formulasi persentase Dana Desa tahun 

2018 adalah 77:3:20, di mana sebelumnya 

pada tahun 2017 menggunakan formulasi 

90:10. 

 Dana Desa tahun 2018 yang dialokasikan 

sebesar Rp 60 Triliun telah didistribusikan 

kepada 74.957 desa, menggunakan 

ketentuan sebagai berikut:

– Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari 

pagu atau sebesar Rp 46,2 triliun, dibagi 

secara merata kepada setiap desa;

– Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari 

pagu atau Rp 1,8 triliun, dibagi secara 

proporsional kepada desa tertinggal dan 

desa sangat tertinggal yang mempunyai 

jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi;

– Alokasi Formula (AF), sebesar 20% 

dari pagu atau Rp 12 triliun, dibagi 

berdasarkan (i) jumlah penduduk desa 

dengan bobot 10%, (ii) jumlah penduduk 

miskin desa dengan bobot 50%, (iii) luas 

wilayah desa dengan bobot 15%, dan 

(iv) indeks Kemahalan Konstruksi atau 

Indeks Kesulitan Geografis desa dengan 

bobot 25%.  

 Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 

penyaluran Dana Desa. Secara akumulatif, 

kurang lebih Rp 162 Triliun Dana Desa 

telah dikucurkan oleh pemerintah pusat ke 

74.957 Desa dengan mekanisme transfer 

dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) 

ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 

dan selanjutnya disalurkan langsung ke 

Rekening Kas Desa (RKD). Penyempurnaan 

mekanisme penyaluran Dana Desa dimulai 

dari adanya kebijakan pengalokasian 

dari yang semula alokasi dasar sebesar 

90 persen dan alokasi formula sebesar 

10 persen (90:10) menjadi alokasi dasar 

sebesar 77 persen, alokasi afirmasi sebesar 

3 persen, dan alokasi formula sebesar 20 

persen (77:3:20). Pertimbangan perubahan 

tersebut adalah agar lebih afirmatif kepada 

Desa tertinggal, Desa yang memiliki 

jumlah penduduk miskin banyak dan letak 

geografis Desa yang berada di daerah 

terluar, terpencil, dan terdepan.

 Kemenko Bidang PMK melakukan upaya 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian 

(KSP) untuk memastikan Dana Desa 

dilaksanakan secara terus menerus sehingga 

setiap permasalahan yang muncul segera 

dapat diatasi. Salah satu hasil dari upaya 

KSP tersebut adalah tingkat penyerapan 

Dana Desa yang terus meningkat. Hal ini 

seperti terlihat seperti Gambar 3.20.
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Gambar 3.20. Tingkat Penyerapan Dana Desa 2015-2018 Sumber: KemendesPDTTrans, 2018

 Tahun 2018, Dana Desa dialokasikan 

sebesar Rp 60 Triliun untuk 74.957 Desa 

di seluruh Indonesia. Jika dirata-ratakan, 

maka setiap Desa telah menerima Rp 800 

juta. Secara akumulatif dari tahun 2015 

hingga 2018. Seperti terlihat pada Gambar 

3.21,  Dana  Desa  telah  dimanfaatkan  

untuk  membangun  berbagai  sarana  dan 

prasarana dasar di Desa. Pembangunan 

sarana dan prasarana tersebut menjadi 

pemicu setiap Desa untuk membangun. Hal 

ini dapat meningkatkan status desa-desa 

dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, 

dari tertinggal menjadi berkembang, dari 

berkembang menjadi maju, dan dari maju 

menjadi mandiri.

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI 
MASYARAKAT

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
MASYARAKT

Gambar 3.21. Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018
Sumber: KemendesPDTTrans, 2018
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Gambar 3.22. Total Pencairan Dana Desa Tahun 2018

 Berbagai capaian pembangunan tersebut, 

secara rinci realisasi pemanfaatan Dana 

Desa hingga akhir tahun 2018, diperlihatkan 

pada Gambar 3.22.

 Hasil evaluasi penggunaan Dana 

Desa selama dua tahun terakhir juga 

memperlihatkan bahwa Dana Desa telah 

berhasil meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat desa yang ditunjukkan, antara 

lain dengan menurunnya rasio ketimpangan 

perdesaan dari 0,394 di tahun 2016 menjadi 

0,389 di tahun 2018; menurunnya jumlah 

pengangguran perdesaan dari 4,51% di 

tahun 2016 menjadi 3,72% di tahun 2018; dan 

adanya penurunan persentase penduduk 

miskin perdesaan dari 14,11% di tahun 2016 

menjadi 13,2% di tahun 2018.

 Perlu diakui, masih terdapat banyak 

ditemukan penyelewengan dalam 

pemanfaatan Dana Desa walaupun 

jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan 

keberhasilan-keberhasilan pemanfaatan 

Dana Desa. Upaya pencegahan, pembinaan 

dan pengawasan terus dilakukan dengan 

melibatkan berbagai pihak antara lain Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Kementerian/

Lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten sampai 

dengan Kecamatan.

b. Peningkatan 2.000 Desa Berkembang 

Menjadi Mandiri dan Pengentasan 5.000 

Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang

 Data Potensi Desa (Podes) tahun 2018 

yang dipublikasi BPS pada bulan Desember 

Tabel 3.20. Perbandingan Pencapaian Dana Desa Tahun 2014 dan 2018

No. STATUS DESA
2014 2018

Jumlah Desa (Prosentase),  [Desa] ([%])

1. Desa Tertinggal 19.750 (26,81%) 13.232 (17,96%)

2. Desa Berkembang 51.026 (69,26%) 54,879 (74,49%)

3. Desa Mandiri 2.894 (3,93%) 5.559 (7,55%)

Catatan: Jumlah seluruh Desa yang didata sama dengan jumlah Desa pada tahun 2014, yakni 73.670 Desa

Sumber: Kemenkeu, 2018

Sumber: KemendesPDTTrans, 2018
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Tabel 3.21. Perbandingan Target RPJMN 2015-2019 dengan Hasil Podes 2019

TARGET RPJMN 2015 - 2019

Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai dengan 5.000 desa Desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa

Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa Desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa

SASARAN PEMBANGUNAN DESA DAN 
KAWASAN PERDESAAN

HASIL PODES 2018

2018 (Tabel 3.20) menyatakan bahwa 

terjadi perubahan Status Desa yang cukup 

signifikan akibat penggunaan dana desa 

selama kurun waktu empat tahun. 

 Selain melihat proses pencapaian status Desa 

yang telah dihasilkan pada tahun 2018, data 

Podes ini juga (Tabel 3.21) menggambar- 

kan pencapaian target RPJMN 2015-

2019 dalam mengurangi 5.000 Desa ter- 

tinggal menjadi berkembang dan 

meningkatnya 2.000 Desa berkembang 

menjadi mandiri.

Jumlah Kegiatan;

277.303 Kegaitan
Upah yang diterima masyarakat;

Rp 9,15 Triliun

Total Realisasi;

Rp 25,86 Triliun

Total Dana Desa yang dianggarkan;

Rp. 32,31 Triliun

Total Hari Orang Kerja (HOK);

128.150.337 HOK

Jenis pekerja yang terserap oleh pelaksanaan PKT
(Jumlah tenaga kerja terserap
7.959.997 orang)

Lainnya: 1.327.816

Gizi Buruk: 46.660

Setengah Penganggur:
1.453.907

Penganggur:
1.469.384

17%

18%

46%
18%

1%

Anggota
Rumah Tangga
Miskin: 
3.663.230

Laki-Laki Perempuan

91.31%

8.69%

7.27 juta orang

691 ribu orang   

Gambar 3.23. Jumlah Pekerja Kegiatan Padat Karya Tunai Desa

c. Padat Karya Tunai Desa

 Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 

merupakan kegiatan pembangunan 

yang diselenggarakan di Desa, dengan 

mengutamakan pemanfaatan sumber 

daya lokal, tenaga kerja lokal Desa, dan 

teknologi lokal. Tujuan kegiatan padat 

karya adalah untuk memberikan tambahan 

upah/pendapatan bagi masyarakat Desa, 

meningkatkan daya beli, dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat di Desa. Pelaksanaan 

PKTD perlu mempertahankan gotong 

royong dan partisipasi dari masyarakat Desa 

sehingga pembangunan yang dihasilkan 

dapat terpelihara dengan baik oleh Desa 

dan berkelanjutan. 

 Untuk melaksanakan kegiatan padat 

karya tunai, sebanyak 36.568 orang 

pendamping Desa telah ditugaskan untuk 

mensukseskannya di seluruh Indonesia. 

Di samping itu, kegiatan PKTD dapat 

Sumber: KemendesPDTTrans, 2018

Data Per 11 Desember 2018
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mendorong perputaran uang di desa-desa 

sehingga perekonomian dan lapangan 

pekerjaan di Desa akan berangsur menjadi 

semakin baik. 

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

 Salah satu instrumen yang ada di dalam 

Undang-Undang Desa adalah adanya Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). Menurut 

Undang-Undang Desa, definisi BUMDesa 

adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk digunakan sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Dari definisi tersebut, maka desa mendapat 

peluang besar untuk meningkatkan 

perannya dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat desa.  

 BUMDesa dijadikan instrumen untuk 

mengoptimalkan perannya sebagai lembaga 

ekonomi lokal yang legal di tingkat desa untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan pendapatan desa. Keberadaan 

BUMDesa merupakan bentuk kemandirian 

dari suatu Desa sebagai implementasi 

otonomi Desa. Melalui BUMDesa, diharapkan 

Desa dalam melaksanakan pembangunan 

tidak sepenuhnya bergantung subsidi dari 

pemerintah. BUMDesa dapat dijadikan suatu 

alternatif lain yang memberikan tambahan 

terhadap keuangan Desa. BUMDesa ini 

juga berguna untuk mengelola aset dan 

kekayaan Desa agar dapat didayagunakan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

masyarakat Desa. Hingga akhir tahun 2018, 

berdasarkan data dari Kementerian Desa 

PDTT telah dibentuk 45.549 BUMDesa di 

seluruh Indonesia.

 Perkembangan jumlah Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dari tahun 2014 hingga 

2018 dapat dilihat pada Gambar 3.24.
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Gambar 3.24. Perkembangan jumlah Badan Usaha Milik Desa Tahun 2014-2018

4. Pengurangan Risiko Bencana

 Salah satu upaya mencapai sasaran 

kebijakan dan strategi Nasional bidang 

Penanggulangan Bencana sesuai RPJMN 

2015-2019, yaitu menurunnya indeks risiko 

bencana pada pusat-pusat pertumbuhan 

yang berisiko bencana pada-pada pusat-

pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi 

sebesar 30% sampai tahun 2019. 

 Kejadian bencana setiap tahunnya cenderung 

meningkat. Bencana Hidrometerologis 

seperti banjir, longsor, puting beliung 

Sumber: KemendesPDTTrans, 2018
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mendominasi kejadian bencana sepanjang 

2018, dari 2.572 (2018) kejadian bencana 

96,9% bencana Hidro-meteorologi dan 

3,1% bencana Geologi. Jenis-jenis bencana 

yang kerap melanda wilayah Indonesia 

dikelompokkan menjadi bencana Hidro-

meteorologi (banjir, longsor, angin puting 

beliung, abrasi); bencana Geologi (gempa 

bumi, tsunami dan letusan gunung api) 

dan bencana Kebakaran lahan dan hutan 

serta pemukiman dan Gagal Teknologi dan 

Wabah. 

 Penanggulangan Bencana merupakan 

tanggungjawab bersama Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah 

memegang peranan yang sangat penting 

sebagai unjung tombak utama dalam upaya 

pencegahan dan pengurangan risiko dan 

juga sebagai first rensponder apabila terjadi 

bencana untuk menggerakkan SDM, Logistik 

dan peralatan. Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat hadir sebagai pendukung 

dan memberikan pendampingan dalam 

memenuhi kebutuhan ekstrim. Kendala 

utama penyelenggaraan penanggulangan 

bencana daerah yaitu:

- Penanggulangan bencana belum 

merupakan visi dan misi atau 

kebijakan politik di daerah sehingga 

Rencana Penanggulangan Bencana 

belum terintegrasi dalam Rencana 

Pembangunan Daerah. 

- Perlu peningkatan peranan BPBD untuk 

bekerjasama dengan OPD terkait lainnya 

ditingkat provinsi/kabupaten/kota untuk 

memastikan bahwa penanggulangan 

bencana menjadi isu strategis 

pembangunan didaerahnya.

- Pemerintah daerah belum mengalokasikan 

anggaran penanggulangan bencana 

secara memadai pada APBD.  

 Penguatan dan peningkatan kapasitas 

Pemerintah Daerah dalam penanggulangan 

bencana merupakan indikator utama dalam 

pencapaian target penurunan Indeks Risiko 

Bencana. Pokok-pokok yang diamanatkan 

oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah yang 

menyatakan bahwa “penanggulangan 

bencana dan kebakaran menjadi Urusan 

Wajib Daerah” harus dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut terkait 

dengan peningkatan kapasitas pemerintah. 

 Pada Sidang Kabinet Paripurna pertengahan 

Oktober 2018, Presiden memerintahkan 

Kementerian dan Lembaga untuk 

menyiapkan sistem peringatan dini dan SOP 

Penanggulangan Bencana.  Menindaklanjuti 

arahan Presiden, Menko PMK melakukan 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 

kebijakan pengurangan risiko bencana, 

khususnya mengenai sistem peringatan 

dini multi ancaman serta percepatan 

penyusunan Inpres sistem peringatan dini.

 Terkait peningkatan kualitas koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial 

dan Dampak Bencana untuk mendukung 

kemantapan pemberdayaan, Kemenko 

PMK mengkoordinasikan salah satu strategi 

menurunkan indeks risiko  bencana yaitu 

KSP peningkatan kapasitas pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam 

pengurangan risiko bencana dan  penyiapan 

regulasi integrasi sistem peringatan dini, di 

antaranya:

a. Peningkatan pengarusutamaan PRB di 

daerah

 Telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat 

Provinsi di Jawa Tengah, DI Yoyakarta, 

Banten, dan Jawa Barat dengan melibatkan 

BNPB, Kementerian PDTT, Kementerian 
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Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil Rakor 

merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- Pentingnya internalisasi PRB dalam 

rencana pembangunan yang ber-

kelanjutan; 

- Peningkatan peran BPBD dengan 

penyiapan program dan anggaran pe-

nanggulangan bencana;

- Percepatan pencapaian SPM (mem-

pedomani PP No. 2 tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal) beserta 

turunannya dalam penanggulangan 

bencana terintegrasi dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran.

b. Antisipasi Karhutla pada event Inter-

nasional Asian Games 2018

 Asian Games XVIII diselenggarakan pada 

18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018 

di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi 

DKI Jakarta, diselenggarakan pada puncak 

musim kemarau terjadi di bulan Agustus 

hingga September 2018. Provinsi Sumatera 

Selatan merupakan salah satu provinsi rawan 

bencana karhutla sehingga diperlukan peran 

seluruh K/L dan Pemerintah Daerah untuk 

berpartisipasi meningkatkan kesiapsiagaan 

antisipasi kebakaran hutan dan lahan dalam 

rangka mensukseskan Asian Games XVIII di 

Palembang.

 KSP pencegahan kebakaran hutan dan 

lahan mensukseskan Asian Games XVIII di 

Palembang yaitu telah dilaksanakan dalam 

bentuk rapat koordinasi baik tingkat pusat 

maupun daerah yang dilanjutkan dengan 

monitoring dan evaluasi. Rapat koordinasi 

tersebut melibatkan Kementerian/

Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Hasil 

dari KSP pencegahan kebakaran hutan dan 

lahan untuk mensukseskan Asian Games 

XVIII di Palembang antara lain:

- Tersusun rencana operasi, “Penanganan 

Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran 

Hutan dan Lahan Pada Event Asian 

Games XVIII di Palembang”.

- Memperkuat Posko Darurat Bencana 

Asap akibat Karhutla. Aktivasi Pos 

Pendampingan Nasional (Pospenas) 

mulai tanggal 11 Agustus – 2 September 

2018 yang berkedudukan di Posko 

Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana 

Asap yang beranggotakan perwakilan 

K/L terkait.

- Komitmen bekerjasama dan mekanisme 

pengerahan dukungan sumber daya 

yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota 

dibawah komando Komandan Satuan 

Tugas Siaga Darurat Bencana Asap 

akibat Karhutla Provinsi Sumsel.

c. Regulasi Integrasi Sistem Peringatan Dini 

Multi Ancaman Bencana

 Kondisi saat ini banyak infrastruktur 

peralatan sistem peringatan dini berbagai 

jenis bencana alam mengalami kerusakan 

dan tidak berfungsi secara optimal. 

Faktor dominan yang mempengaruhi 

kondisi tersebut di antaranya adalah 

Kementerian/ Lembaga pemangku sistem 

peringatan dini tidak mengakomodasikan 

penganggarannya dalam Renstra atau 

anggaran yang disediakan terlalu rendah 

untuk membangun, merawat peralatan 

sistem peringatan dini. Oleh karena itu, perlu 

disiapkan kebijakan untuk memperkuat 

kesiapsiagaan bencana melalui Integrasi 

program Peningkatan Sistem Peringatan 

Dini Multi Ancaman Bencana dari masing-

masing kementerian/lembaga terkait 

penanggulangan bencana.

 Pemangku Sistem Peringatan Dini di 

Indonesia tersebar di setiap kementerian/ 

lembaga, antara lain:
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- Tsunami: BMKG, BPPT/ Ristek, BIG, LIPI

- Banjir: PU PERA, BMKG, Lapan

- Letusan Gunung Api: ESDM

- Pergerakan Tanah: ESDM, Lapan

- Kekeringan: BMKG, Kem. Pertanian, 

Lapan 

- Cuaca Ekstrim/ puting beliung: BMKG, 

Lapan

- Kebakaran Hutan: Kem. LHK, Lapan

- Gempa Bumi: BMKG, BPPT/ Ristek, LIPI

- Epidemik: Kemenkes

- Nuklir: Bapeten

- Teknologi Industri: Kementerian Per-

industrian

 Untuk menyusun kebijakan peningkatan 

kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat dalam pengurangan risiko 

bencana telah dilakukan KSP bersama 

BNPB, Setkab, dan beberapa Kementerian/

Lembaga terkait penyiapan regulasi sistem 

peringatan dini multi ancaman bahaya 

telah dilakukan sejak Januari 2018 dengan 

prakarsa BNPB. Regulasi yang disiapkan 

pada awalnya adalah Perpres kemudian 

berubah menjadi Inpres dan pada Triwulan 

IV tahun 2018 berubah kembali menjadi 

Perpres. Hasil koordinasi payung hukum 

untuk pengintegrasian Sistem Peringatan 

Dini yaitu: 

- Dasar hukum sistem peringatan dini 

sebelumnya sudah diatur dalam PP 21 

tahun 2008 pasal 19;

- Dasar regulasi melalui Inpres Pe-

nanggulangan Multi Bencana selain 

mengingatkan peran K/L juga me-

negaskan dan menguatkan pelaksanaan 

peran dan fungsi masing-masing 

kementerian/lembaga khususnya bidang 

penanggulangan kebencanaan;

- Dasar regulasi Perpres lebih menekankan 

pada pembentukan tim dan penekanan 

pada tata kerja dan integrasi sistem yang 

akan dibangun;

- Regulasi yang akan dibuat harus 

mengintegrasikan Sistem Nasional 

Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana 

(Sisnas-Perdimana) yang sudah ada di 

K/L terkait.

5. Pemberdayaan Gender

 Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 

menargetkan Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG) meningkat setiap tahunnya. Angka 

IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi 

politik dan pemberdayaan gender dalam 

bidang ekonomi. Kemenko PMK sejak tahun 

2015 mengkoordinasikan K/L agar capaian 

IDG meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 

2016, IDG tercatat meningkat 0,56 poin 

dibandingkan tahun 2015. Gambar 3.27 

memperlihatkan IDG Indonesia tahun 2014-

2017. 

 Berdasarkan Gambar 3.25, tahun 2017 

IDG Indonesia tercatat sebesar 71,74 atau 

meningkat 0,35 poin dibanding tahun 2016. 

Capaian IDG 2017 telah melebihi target 

tahun  2017, yaitu 71,13. Peningkatan IDG 

Indonesia dimungkinkan mengingat adanya 

kenaikan persentase perempuan sebagai 

tenaga formal. Pada tahun 2015-2017 

persentase tenaga kerja formal perempuan 

menunjukkan kenaikan, dari 37,78% pada 

tahun 2015, menjadi 38,63% pada tahun 

2017. Sumbangan kenaikan IDG Indonesia 

lainnya adalah dari kenaikan pendapatan 

perempuan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 

36,03% naik 0,39% menjadi 36,42% pada 

tahun 2017.
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Gambar 3.25. Data IDG dari Tahun 2014-2017

6. Pemberdayaan Pemuda

 Kemenko PMK melakukan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian terhadap 

program-program prioritas kepemudaan 

dengan K/L terkait. Salah satu hasil 

yang telah dicapai terkait partisipasi 

pemuda di bidang pembangunan adalah 

kewirausahaan bagi pemuda, seperti bisnis 

online, event organizer di kalangan pemuda 

semakin meningkat. Dengan pemuda 

yang difasilitasi sebagai Kader Wirausaha 

sebanyak 4.194 orang di tahun 2015, 5.200 

orang di tahun 2016, dan 8.340 orang 

di tahun 2017. Perkembangan teknologi 

informasi turut mendorong meningkatnya 

pengembangan pelaku usaha muda melalui 

internet.

 Secara umum terdapat kenaikan per-

tumbuhan dunia usaha dari 1,6% dari 

populasi di tahun 2015 menjadi 3,1% di tahun 

2017 (BPS). Selanjutnya, sejalan dengan 

semangat desentralisasi, telah bermunculan 

peran pemuda dalam kepemimpinan di 

daerah yang duduk di jajaran legislatif 

dan pimpinan daerah. Guna peningkatan 

koordinasi dalam pembangunan ke-

pemudaan, pada tahun 2017 telah 

dikeluarkan Perpres 66 Tahun 2017 tentang 

Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

 Capaian program prioritas kepemudaan 

lainnya adalah terkait dengan Kader 

Inti Pemuda Anti Narkoba dan Pemuda 

yang difasilitasi dalam pengembangan 

Kewirausahaan Pemuda. Target dan capaian 

atas dua program ini ditunjukkan pada  

Tabel 3.23.

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Pemberdayaan Kepemudaan Tahun 2017-2018

TAHUN 2017 TAHUN 2018
PROGRAM PRIORITAS

TARGET TARGETCAPAIAN CAPAIAN% REALISASI % REALISASI

Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dan 30.000 29.967 99,89 6.000 6.000 100,00

Kader Pemuda Anti Narkoba

Kewirausahaan Pemuda 11.840 11.131 97,55  4.000 5.962 149,05

 Sumber: Kemenpora, 2018

Sumber: Kemenpppa, 2018
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 Berdasarkan Tabel 3.23, realisasi capaian 

program Pemberdayaan Kepemudaan 

dengan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba 

dan Kader Pemuda Anti Narkoba tahun 

2018 adalah 100%, lebih baik dibandingkan 

realisasi tahun 2017 (99,89%). Sedangkan 

realisasi untuk program Kewirausahaan 

Pemuda pada tahun 2018 sebesar 149,05%, 

meningkat lebih baik dibanding pada tahun 

2017 (97,55%). Sedangkan capaian program 

prioritas nasional bidang Kewirausahaan 

Pemuda RPJMN 2015-2019 pada RKP 2017, 

sebagaimana tabel berikut: 

 Kemenko PMK juga mengkoordinasikan 

K/L terkait untuk mendorong penyusunan 

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Narkotika di kalangan 

pemuda yang berusia 16-30 tahun sesuai 

dengan UU Nomor 40 Tahun 2009 

tentang Kepemudaan. Capaian terhadap 

pelaksanaan Penguatan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika (P4GN) adalah ditetapkannya 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Rencana Aksi Nasional Penguatan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah-

gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019. Inpres 

Nomor 6/2018 tersebut akan berdampak 

pada Rencana Aksi Nasional, meliputi bidang 

pencegahan, pemberantasan, rehabilitas, 

serta penelitian dan pengembangan 

penanganan penyalahgunaan narkotika dan 

prekursor narkotika.

7. Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia 

 Kemenko PMK mengoordinasilan 

kementerian/lembaga terkait untuk 

menguatkan keberpihakan pemerintah 

terhadap upaya penanggulangan kemiskinan 

dan perlindungan sosial, termasuk bagi 

penyandang disabilitas dan lanjut usia terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah 

telah melakukan transformasi dengan 

menetapkan isu disabilitas dan lanjut usia ke 

dalam target pengentasan kemiskinan dan 

menekankan pentingnya sistem bantuan 

sosial yang terintegrasi dan komplementer.

a. Pemberdayaan Disabilitas

 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas menempatkan perlindungan 

sosial sebagai salah satu komponen dari 

kesejahteraan sosial yang merupakan hak 

penyandang disabilitas. Dalam rangka 

pemberdayaan disabilitas, telah ditetapkan 

Nota Kesepahaman antara Kementerian 

Perindustrian dan Kementerian Sosial 

tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan 

Penempatan Kerja bagi Penyandang 

Disabilitas Nomor 799/M-IND/12/2018 

dan Nomor 12 Tahun 2018. Ruang lingkup 

Nota Kesepahaman ini antara lain adalah 

penempatan kerja di perusahaan industri 

bagi penyandang disabilitas.

 UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa 

pemerintah, baik pusat maupun daerah wajib 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial 

bagi disabilitas yang meliputi rehabilitasi 

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

dan perlindungan sosial.

 

 Fokus kebijakan yang akan disusun melalui 

regulasi turunan UU No. 8 tahun 2016 adalah 

mengatur mekanisme koordinasi lintas 

kementerian dalam rangka pemberdayaan 

disabilitas. Adapun peraturan perundangan 

yang telah dilakukan pembahasan/

harmonisasi, antara lain:

– RPP tentang Perencanaan, Penyeleng-

garaan, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Penghormatan, Perlindungan, dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

(telah masuk Progsun 2018, dalam proses 

harmonisasi)

– RPP tentang Kesejahteraan Sosial, telah 
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masuk Progsun 2018, uji publik, dan 

rapat harmonisasi 2018

– RPP tentang Habilitasi dan Rehabilitasi, 

telah masuk Progsun 2018, uji publik dan 

rapat harmonisasi

– RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi 

Penyandang Disabilitas dalam Proses 

Peradilan, telah dilakukan pembahasan 

di PAK, uji publik, rapat harmonisasi, di 

usulkan melalui mekanisme ijin prakarsa 

tahun 2018.

b. Hari Disabilitas Internasional (HDI)  

 Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 

di Indonesia dimaknai sebagai bentuk 

pengakuan terhadap disabilitas, peneguhan 

komitmen seluruh bangsa, dan membangun 

kepedulian dalam mewujudkan kemandirian 

dan kesejahteraan disabilitas. 

 Tema nasional HDI 2018 adalah “Indonesia 

Inklusi dan Ramah Disabilitas”. Puncak 

acara HDI 2018 diselenggarakan pada 

tanggal 03 Desember 2018, di Bekasi Jawa 

Barat yang dibuka oleh Presiden RI dan 

dihadiri sekitar 3.000 orang, terdiri dari 

para penyandang disabilitas, organisasi 

disabilitas, K/L, organisasi masyarakat sipil, 

institusi akademik, sektor swasta, dsb.

c. Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia)

 Diperkirakan populasi penduduk lansia akan 

berkembang secara cepat hingga mencapai 

lebih dari 23% dari total penduduk Indonesia 

pada tahun 2050. Kondisi lansia di tanah 

air mayoritas tidak/belum memiliki akses 

terhadap perlindungan sosial dan lansia 

di atas 80 tahun pertumbuhannya paling 

cepat.  

 Adapun program perlindungan sosial dari 

Pemerintah Pusat terhadap lanjut usia 

masih terbatas, di antaranya:

– Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

menjangkau 92,4 juta jiwa yang berada 

40% tingkat kesejahteraan sosial dan 

ekonomi terbawah, termasuk sekitar 8,2 

juta lansia.

– Program Asistensi Lanjut Usia (ASLUT), 

yang dikelola oleh Kementerian Sosial, 

pada tahun 2017 menjangkau sekitar 

33.000 penduduk lansia miskin di atas 

70 tahun (yang terlantar dan bed-ridden) 

dengan nilai bantuan Rp 200.000 per 

jiwa per bulan selama 12 bulan.

– Program Keluarga Harapan (PKH), yang 

dikelola oleh Kementerian Sosial, pada 

tahun 2017 mencakup 684.749 dan 

tahun 2018 mencakup 1.234.991 lansia 

berusia di atas 70 tahun pada Keluarga 

Peserta PKH dengan nilai bantuan mulai 

Rp 2.000.000 per jiwa per tahun dengan 

4 tahap penyaluran.
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SS-3

3.2.2.  Sasaran Strategis III

Meningkatnya kualitas koordinasi dan 
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 
pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia 
dan kebudayaan yang diarahkan pada 
pembangunan karakter bangsa untuk 
mendukung kemantapan gotong royong

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 

3 (SS-3) “meningkatnya kualitas koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan ma-

nusia dan kebudayaan untuk mendukung 

Kemantapan Pembangunan Karakter” diukur 

oleh satu indikator kinerja utama (IKU), 

yaitu IKU-5 – Indeks kepuasan pemangku 

kepentingan atas efektivitas dan efisiensi 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan pem-

bangunan manusia dan kebudayaan dalam 

mendukung Kemantapan Pembangunan 

Karakter. Pengukuran kinerja untuk SS-3 

diperlihatkan pada Tabel 3.24.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
KINERJA

REALISASI
%

REALISASI

Meningkatnya kualitas 

koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan serta 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia 

dan kebudayaan yang diarahkan 

pada pembangunan karakter 

bangsa untuk mendukung 

Kemantapan Pembangunan 

Karakter

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas 

efektivitas dan efisiensi koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan dan 

pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan yang diarahkan pada 

pembangunan karakter bangsa dalam 

mendukung Kemantapan Pembangunan 

Karakter

5,05 5,11 101,2

(Skala 6)

Tabel 3.23. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III

IKU-5
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas 
Efektivitas dan Efisiensi koordinasi dan sinkronisasi 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, 
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 
pembangunan manusia dan kebudayaan yang 
diarahkan pada pembangunan karakter bangsa 
dalam mendukung kemantapan Gotong Royong
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Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko 

PMK Tahun 2018, target akhir dari IKU-5 

“Indeks kepuasan pemangku kepentingan 

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pembangunan 

manusia dan kebudayaan dalam mendukung 

Kemantapan Pembangunan Karakter (IKS-K) 

adalah angka indeks 5,05 (skala 6). IKU-5 

ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L 

atas KSP yang dilakukan Kemenko PMK yang 

diarahkan pada pembangunan karakter bangsa 

untuk mendukung Kemantapan Pembangunan 

Karakter yang diperoleh berdasarkan hasil 

survei eksternal yang dilakukan oleh mitra 

independen. Sama seperti halnya IKU-3 dan 

IKU-4, maka yang diukur dalam survei eksternal 

adalah (i) kebijakan, program/kegiatan, 

dan manfaat KSP, (ii) persiapan, sarana dan 

prasarana, pelaksanaan, dan kompetensi 

kepemimpinan rapat, serta (iii) perumusan, 

monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut 

hasil rapat. Survei eksternal ini menggunakan 

metode indepth interview dan hasilnya berupa 

data hasil analisis deskriptif dari data sampel 

yang diperoleh.

Berdasarkan hasil survei eksternal, capaian 

IKS-K Kemenko PMK adalah 5,11. Berarti 

realisasi terhadap indikator ini melebihi dari 

100%, atau tepatnya 101,2%. Pencapaian IKU-

5 ini menandakan bahwa persepsi pemangku 

kepentingan terhadap efektivitas dan efisiensi 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 

(KSP) program/kegiatan yang diarahkan pada 

pembangunan karakter yang mendukung 

kemantapan gotong gotong royong yang 

dilakukan oleh Kemenko PMK telah berhasil 

sesuai target. 

Capaian IKS-K tahun 2018 ini ternyata 

lebih besar dibandingkan dengan capaian 

IKS-K tahun 2017 yang sebesar 4,93. Hal 

ini memperlihatkan persepsi pemangku 

kepentingan yang semakin baik terhadap 

efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian (KSP) program/kegiatan 

yang mendukung kemantapan pelayanan yang 

dilakukan oleh Kemenko PMK. 

Namun demikian, capaian IKS-K tahun 2018 

masih lebih kecil bila dibandingkan dengan 

target IKS-K dalam Renstra Kemenko PMK tahun 

2019 yang sebesar 5,18 (sangat memuaskan). 

Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian program/

kegiatan yang diarahkan pada pembangunan 

karakter yang mendukung kemantapan gorong 

royong oleh Kemenko PMK perlu dilakukan lebih 

bersungguh-sungguh lagi, agar pencapaian 

IKS-K di tahun 2019 melampaui target predikat 

Sangat Memuaskan.

Efektivitas dan efisiensi KSP yang dilakukan 

Kemenko PMK di antaranya terhadap 

kebijakan/program/kegiatan Jaminan Ke-

sehatan Nasional, Revolusi Mental, penguatan 

pendidikan karakter dan Pancasila, dan 

Pemajuan kebudayaan. 

1. Jaminan Kesehatan Nasional

 Kemenko PMK melakukan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan 

program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). Program yang telah berjalan 4 tahun 

ini sejalan dengan masa kerja Kabinet Kerja 

telah memperlihatkan manfaat pelayanan 

kesehatannya bagi rakyat lndonesia, 

terutama bagi rakyat miskin yang masuk 

dalam kategori Penerima Bantuan luran 

(PBl), meskipun tidak menampik masih ada 

rakyat miskin yang belum terjangkau oleh 

program JKN karena belum masuk PBl. 

 Periode 2014-2018 adalah periode krusial 

dalam pelaksanaan JKN untuk mencapai 

universal health coverage (UHC) pada 
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tahun 2019. Agenda utamanya adalah 

menjamin akses pelayanan kesehatan 

yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, 

terutama masyarakat miskin dan masyarakat 

di daerah tertinggal.

Tabel 3.24. Kepesertaan JKN-KIS 

TAHUN 2017 TAHUN 2018
PROGRAM

TARGET TARGETCAPAIAN CAPAIAN% REALISASI % REALISASI

PBI APBN 92.400.000  92.300.000 99,89 92.400.000 92,643.963 100,26

NON PBI 109.300.000  95.200.000  87,10 159.300.000 123.140.377 77,30

Jumlah 201.715.041  187.488.157  92,95 251.700.000  215.784.340 85,73

 Pada tahun 2018, target kepesertaan JKN-

KIS adalah sebesar 251.700.000 jiwa, namun 

capaian kepesertaannya hanya 215.784.340 

jiwa, atau realisasi hanya 85,73%. Realisasi 

capaian kepesertaan tahun 2018 mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun 

2017 (92,95%), hal ini diakibatkan antara lain: 

(i) Dari sisi target jumlah kepesertaan tahun 

2018 meningkat dibanding tahun 2017; (ii) 

Target PBI sesuai RPJMN 2015-2019, untuk 

tahun 2018 sebesar 106 juta jiwa, namun 

sesuai RKP sebesar 92,4 juta jiwa; (iii) 

Masih rendahnya kesadaran peserta mandiri 

(PBPU) untuk menjadi peserta JKN; dan (iv) 

Belum optimalnya penerapan sanksi tidak 

mendapat pelayanan publik tertentu yang 

dikenai kepada setiap orang, selain pemberi 

kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran 

yang memenuhi persyaratan kepesertaan 

dalam program jaminan (PP 86/2013).

 Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan Peta 

Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 

2012-2015 dan RKP Tahun 2018 bidang 

kesehatan dalam rangka UHC 2019, 

dilakukan strategi perluasan peningkatan 

pengelolaan jaminan kesehatan yang dapat 

dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi, 

dan pengendalian yang dilaksanakan oleh 

Kemenko PMK, antara lain melalui:

a. Peningkatan cakupan kepesertaan 

– Upaya peningkatan cakupan kepesertaan 

dengan strategi: peningkatan peran 

pemda melalui regulasi dan kepatuhan 

pendaftaran, dengan mewajibkan ke-

pesertaan JKN-KIS bagi Badan Usaha di 

Instansi Pelayanan Publik (PTSP, PATEN), 

penegakan Kepatuhan sesuai PP 86/2013 

dan himbauan kepada masyarakat untuk 

mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-

KIS sebelum Januari 2019;

– Optimalisasi kanal-kanal pendaftaran 

PBPU; dan

– Pengembangan program donasi JKN-KIS 

yang melibatkan partisipasi masyarakat 

secara perorangan atau Badan Usaha 

atau lembaga lain.  Program Donasi 

JKN-KIS merupakan wujud dari prinsip 

gotong royong dan kepedulian kepada 

sesama demi terwujudnya Indonesia 

yang lebih sehat.

b. Optimalisasi peran Kementerian/Lembaga 

mendukung Program JKN 

 Optimalisasi peran kementerian/lembaga 

dilakukan dengan diterbitkannya Inpres 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional. Inpres ditujukan kepada Menko 

PMK, Menkes, Mendagri, Mensos, Menteri 
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BUMN, Menaker, Menkominfo, Jaksa Agung, 

Direksi BPJS Kesehatan, para Gubernur dan 

Bupati/Walikota, untuk mengambil langkah 

sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing dalam rangka menjamin 

keberlangsungan dan peningkatan kualitas 

pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN).

 Untuk memastikan K/L melaksanakan 

sesuai yang diinstruksikan, Kemenko 

PMK bekerjasama dengan Kantor Staf 

Presiden (KSP) menggunakan instrumen 

Sistem Pemantauan yang digunakan 

KSP. Monitoring dilakukan setiap triwulan 

dengan menampilkan capaian yang telah 

dilaksanakan K/L dengan memberi tanda 

merah jika capaian di bawah 50%, tanda 

kuning jika capaian antara 50,01-75%, tanda 

hijau jika capaian antara 75,01-100% dan 

tanda biru jika capaian di atas 100%.

c. Perpres Jaminan Kesehatan Nasional

 Kemenko PMK mengkoordinasikan K/L 

untuk percepatan terbitnya Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan pada tanggal 17 

September 2018. Perpres ini merupakan 

pengganti Perpres 12/2013 dan Perpres 

Perubahannya (Perpres 111/2013, Perpres 

19/2016 dan Perpres 28/2016). Sebagai 

tindak lanjut Perpres 82 Tahun 2018 

diperlukan 42 peraturan pelaksana dalam 

implementasinya. Peraturan pelaksanaan 

yang telah diterbitkan tahun 2018, di 

antaranya:

– Permenkeu 128/2018 tentang Tata Cara 

Pemotongan Pajak Rokok Sebagai 

Kontribusi Dukungan Program Jaminan 

Kesehatan; dan

– Permenkeu 141/2018 tentang Koordinasi 

antar Penyelenggara Jaminan dalam 

Pemberian Manfaat Pelayanan 

Kesehatan.

d.  Pengendalian Defisit DJS Kesehatan

 Kementerian Keuangan telah berkoordinasi 

dengan BPKP untuk melakukan audit 

keuangan BPJS Kesehatan, hasil audit 

menjadi dasar Pemerintah untuk mengambil 

langkah dalam penanganan defisit tahun 

2018. Arahan RTM tanggal 9 Agustus 2018 

menegaskan bahwa defisit pembiayaan 

JKN tahun 2018 sebesar Rp 16 Triliun, 

belum didukung dengan data dan hasil 

perhitungan yang dapat dipercaya. Oleh 

karena itu, sesuai dengan arahan Rapat 

Tingkat Menteri terbatas, BPKP diminta 

untuk melakukan audit secara menyeluruh 

terhadap pengelolaan keuangan BPJS 

Kesehatan berdasarkan Prognosa arus kas 

BPJS Kesehatan tahun 2018 yang besaran 

defisit DJS Kesehatan Rp 12,6 Triliun. 

 Hasil reviu BPKP tahun 2018 besaran 

defisit DJS Kesehatan Rp 7,5 Triliun, hasil 

rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan 

BPKP besaran defisit sebesar Rp 5,2 Triliun.

 Tindak lanjut hasil audit BPKP telah dilakukan 

rapat koordinasi yang merekomendasikan, 

antara lain:

– UHC akan dicapai bulan Oktober 2019;

– Akan ditransfer Rp 5,2 Triliun tambahan 

dana cadangan untuk penanganan 

defisit DJS Kesehatan Tahun 2018; dan

– BPKP melakukan audit sistem klaim 

pelayanan pada BPJS Kesehatan dan 

2.400 FKRTL yang bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan untuk mendapatkan 

besaran defisit cutoff 2018 dan proyeksi 

defisit tahun 2019.

e. Pengkajian sumber-sumber pendanaan 

lain Program JKN

 Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, 

salah satu instruksi kepada Menko PMK 

adalah melakukan koordinasi pengkajian 
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sumber-sumber pendanaan lain untuk 

Program JKN. Arahan Presiden pada 

Ratas terkait Program Jaminan Kesehatan 

Nasional tanggal 9 April 2018, harus ada 

sumber pendanaan lain untuk menjamin 

keberlangsungan Program JKN, mengingat 

defisit BPJS Kesehatan belum teratasi secara 

tuntas. Perlu ada kajian lanjutan untuk 

melihat penerimaan masyarakat terhadap 

implementasi kebijakan, khususnya untuk 

penambahan pungutan dan pengalihan 

subsidi.

2. Revolusi Mental

 Fokus KSP Kemenko PMK terkait dengan 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 

dukungan program strategis kegiatan 

bidang kebudayaan adalah pemetaan isu 

strategis dan penentuan isu kebijakan 

bidang PMK terkait Perencanaan Gerakan 

Nasional Revolusi Mental yang terdiri dari 

2 tahapan. Pertama, tahapan persiapan 

(2015-2016) dan tahapan pelaksanaan 

(2017-2019). 

 Revolusi Mental menjadi salah satu upaya 

untuk memastikan masyarakat Indonesia 

menjadi manusia yang lebih baik, yang patuh 

terhadap hukum, dan memiliki rasa toleransi 

dalam bermasyarakat dan lingkungan yang 

majemuk. Progres dari pembangunan 

masyarakat tersebut salah satunya 

dituangkan dalam Indeks Pembangunan 

Masyarakat (IPMas), dengan variabel yang 

digunakan adalah toleransi, gotong royong, 

dan rasa aman. Hasil pengukuran terlihat 

pada Tabel 3.26.

 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 

dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) 

dalam mengukur kemajuan capaian 

pembangunan masyarakat dan gambaran 

mengenai kondisi pembangunan masyarakat 

Indonesia.  Selain pengukuran Indeks 

Pembangunan Masyarakat (IPMas), capaian 

GNRM juga diukur dari perbaikan kualitas 

pelayanan publik melalui pengukuran 

Indeks Pelayanan Publik yang disusun oleh 

Kementerian PAN RB. Tujuannya dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

publik Penyelenggara Pelayanan Publik 

dan Instansi Pemerintah lainnya yang dapat 

memberi dampak bagi masyarakat akan 

pentingnya peningkatan pelayanan.

DIMENSI/KOMPONEN
NILAI INDEKS

IPMas 2016 (Reviu RPJMN)IPMas 2015 (RPJMN)

Gotong Royong 0.55 0.49

Tingkat Kepercayaan 0.61 0.56

Tolong Menolong 0.55 0.45

Aksi Kolektif 0.56 0.53

Jejaring Sosial 0.47 0.42

Toleransi 0.49 0.48

Antar Suku 0.52 0.55

Antar Umat Beragama 0.46 0.41

Rasa Aman 0.61 0.67

IPMas (Indonesia) 0.55 0.55

Tabel 3.25. Hasil Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

IPMas 2015 dihitung menggunakan Data Susenas Tahun 2012
IPMas 2016 dihitung menggunakan Data Susenas Tahun 2014

Sumber: BPS-RI, 2016
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 Evaluasi pelayanan publik tahun 2017 

dilakukan pada 34 Provinsi, 72 Kab/

Kota, dan Kementerian/Lembaga. Proses 

evaluasi ini mendorong lahirnya inovasi 

pelayanan publik. Sinergitas program 

inovasi pelayanan publik dalam agenda 

Revolusi Mental melahirkan Top 40 

Inovasi Pelayanan Publik, sebagai bentuk 

penghargaan kepada Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah yang 

menghadirkan inovasi pelayanan publik. 

Tahun 2016, kepesertaan inovasi pelayanan 

publik berjumlah 2.476 peserta terdiri dari 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah dan kepesertaan inovasi pelayanan 

publik tahun 2017 meningkat menjadi 3.054 

inovasi dari K/L/D dan BUMN/D. Untuk 

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang 

dilaksanakan BPS tahun 2018, terkait GNRM 

atas kualitas penyelenggara negara dan 

masyarakat yang melayani, bersih, tertib, 

mandiri dan bersatu, hasilnya baru dapat 

dipublish pada bulan Maret 2019.

 Upaya percepatan pembangunan karakter 

bangsa melalui Revolusi Mental masih 

menemui tantangan. Permasalahan 

pelaksanaan GNRM adalah Komitmen 

Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan 

Revolusi Mental, dan Belum terbentuknya 

dan/atau belum berjalannya Gugus Tugas 

Daerah. Dari 34 Provinsi terdapat 13 

Provinsi atau (38,24%) yang telah memiliki 

SK Gubernur dan Pergub tentang Gugus 

Tugas GNRM, dan 43 dari 514 Kab/Kota 

yang memiliki SK Walikota/Bupati (8,37%). 

Capaian sampai dengan tahun 2018 

berdampak ditunjukkan pada Gambar 3.26.

3. Penguatan Pendidikan Karakter dan 

Pancasila

 Bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa 

yang kuat, maju, dan modern berdasarkan 

Pancasila. Namun tekad tersebut pada 

saat ini menghadapi tantangan, karena 

generasi mudanya terlena oleh berbagai 

hal seperti perkembangan IT di mana dunia 

dalam genggaman karena kecanggihan 

smartphone, banyak orang kaya yang 

divisualkan seolah-olah tidak kerja keras, 

dan kurangnya panutan dalam hidup 

generasi muda yang menggambarkan 

sosok yang dapat dijadikan teladan.

 Tantangan jaman tersebut ditambah 

dengan maraknya penggunaan narkoba, 

prostitusi di kalangan generasi muda, 

dan gaya hidup hedonisme. Kondisi yang 

memprihatinkan tersebut harus segera 

ditinggalkan dan harus ada program yang 

dapat mengembalikan jati diri generasi 

muda Indonesia. Program Penguatan 

Pendidikan Karakter yang berlandaskan 

nilai-nilai Pancasila diharapkan akan mampu 

mengikis berbagai tantangan dalam 

kehidupan generasi muda tersebut.

 Dalam implementasinya, Program 

Penguatan Pendidikan Karakter menjadikan 

nilai- nilai Pancasila sebagai landasan dan 

menginspirasi ide dasar kurikulum. Nilai-

nilai Pancasila diintegrasikan dalam mata 

pelajaran terkait agar menjadi kegiatan 

pembelajaran yang bermakna dan 

implementasikan dalam kehidupan sehari-

hari.

 Penguatan Pendidikan Karakter yang 

berlandaskan Pancasila sejatinya merupakan 

pembangunan manusia Indonesia dalam 

mencapai tujuan kemerdekaan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Bung 

Karno, Bapak Proklamator Indonesia 

yang diperkuat oleh Ki Hajar Dewantoro 

menyampaikan pentingnya pendidikan 

karakter untuk bangsa ini yang difokuskan 

pada bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, 

dan tubuh anak. 
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 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

Gambar 3.26. Program Kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental

BERINTEGRITAS

BERETOS KERJA

BERGOTONG ROYONG

Upaya memperbaiki dan
membangun karakter

Bangsa Indonesia melalui
cara pikir, cara kerja, dan 

cara hidup yang

Keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dapat terlihat dari 4 hal:

Upaya yang Dilakukan Gerakan Nasional Revolusi Mental

1 3

2 4

Kebijakan pemerintah yang
menyentuh semua lapisan
masyarakat,

Peningkatan fasilitas
pelayanan publik

Pelayanan publik
dilaksanakan secara
transparan, tertib dan pasti

Pembangunan infrastruktur yang
merata dan berkesinambungan

Sesuai dengan Inpres No. 12 tahun 2016 tentang GNRM, koordinasi, sinkronisasi
dan pengendalian GNRM dimandatkan kepada Kemenko PMK sedang

pelaksanaan lima gerakan GNRM dikoordinasikan oleh:

Kemen PAN-RB
sebagai koordinator

Indonesia Melayani;

Kemenko Kemaritiman
sebagai koordinator
Indonesia Bersih;

Kemenko Polhukam
sebagai koordinator
Indonesia Tertib;

Kemenko Perekonomian
sebagai koordinator

Indonesia Mandiri;

Kemendagri
sebagai koordinator

Indonesia Bersatu;

Upaya Melalui Dunia Pendidikan
KKN Tematik Revolusi Mental, Positif Bermedia

Sosial, Jambore Nasional Pramuka, Jambore
Nasional Generasi Berencana, Penguatan

Pendidikan Karakter

Upaya Melalui Dunia Usaha
Penurunan Dwelling Time oleh PT. Pelindo,

Peningkatan kebersihan lingkungan Bandara oleh
PT. Angkasa Pura, Cashless Payment Ticket oleh

PT. Kereta Api Indonesia

Upaya Melalui Aparatur Sipil Negara
Internalisasi Nilai-nilai Revolusi Mental pada KORPRI,
PGRI, Jaringan Rumah Sakit, Pelaksanaan Bela Negara

Lingkup ASN, Inovasi Pelayanan Publik, Pelopor
Perggerakan Revolusi Mental bagi Nindya Praja IPDN

Upaya Melalui Masyarakat
Sosialisasi Melalui Media Massa, Gowes Nusantara,

Pemuda Anti Narkoba, Volunteers Asian Games dan
Asian Para Games, Kelompok Masyarakat, serta

Internalisasi Nilai-Nilai Revolusi Mental pada Forum
Kerukunan Umat Beragama

revmen.id @revmen_id @revolusimental_id www.revolusi mental.go.id
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis, serta bertanggiung jawab.

 Pendidikan Karakter telah berjalan sejak 

tahun 2016, menjadi semakin prioritas 

dengan terbitnya Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter.

 Kegiatan KSP Kemenko PMK difokuskan 

pada replikasi dan implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter yang seharusnya 

membawa manfaat sebesar-besarnya 

untuk siswa, yaitu berkembangnya potensi 

siswa. Sementara itu, keteladanan dalam 

penerapan pendidikan karakter di berbagai 

lingkungan pendidikan, serta faktor pem-

biasaan dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan syarat agar pendidikan karakter 

berhasil menghalau segala tantangan jaman 

yang merugikan generasi muda.

 Program Penguatan Pendidikan Karakter 

sendiri merupakan bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental yang bertujuan 

agar seluruh rakyat Indonesia memiliki 

kesamaan pandangan tentang perlunya 

nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong 

royong menjadi nilai-nilai yang diperlukan 

untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi 

bangsa yang maju dan modern. 

100%

80%

40%

60%

20%

0%

Sebelum Perpres

Pertumubuhan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter

Setelah Perpres No.87 Tahun 2017

2016

542
(0,25%)

218.989
(100%)

2017 2018 2019

Total Sekolah: 218.989 Sekolah
PPK telah tersosialisasi pasca terbitnya
Prepres No.87 Tahun 2017 tentang PPK,
melalui kegiatan sosialisasi, Surat Edaran, 
Permendikbud, dan metode pengimbasan.

Pertumbuhan implementasi PPK melalui pelatihan, 
bimbingan teknis, workshop, TOT, lokakarya, rakor, 
semiloka, sarasehan, Diskusi Kelompok Terpumpun 
(FGD), pengimbasan, konsultasi, pendampingan, dan 
lain-lain di 34 Provinsi.
2016: 542 Sekolah (Piloting PPK)
2017: 64.213 Sekolah
2018: 188.646 Sekolah
2019: 218.989 Sekolah* (Target)

Sasaran PPK:
Peserta Didik, Guru, Kepala Sekolah, 
Komite Sekolah, Pengawasan, Dinas Pendidikan 
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan seluruh UPT 
Kemendikbud di daerah.

64.213
(29,32%)

188.646
(86.14%)

Gambar 3.27.  Perkembangan Implementasi Penguatan Pendidikan 
 Karakter di Satuan Pendidikan 

 Untuk memperkuat Program Penguatan 

Pendidikan Karakter telah dilakukan KSP 

terkait: (i) Kajian dan pengembangan 

PPK, (ii) Perluasan pengimbasan PPK, 

(iii) Sosialisasi dan publikasi PPK kepada 

masyarakat, (iv) Pemberdayaan KKG 

dan MGMP, (v) Fokus daerah tertinggal, 

terdepan, dan 21 daerah mandiri PPK, 

dan (vi) monitoring dan evaluasi oleh Tim 

Asistensi Implementasi PPK.

 

 Program PPK telah didukung oleh 

pemerintah kabupaten/kota dan hasil 

dari program tersebut telah dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat. Ada 24 

kabupaten/kota yang mempunyai program 

Sumber: Kemendikbud, 2018
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untuk mendukung pendidikan karakter di 

wilayahnya, sesuai dengan kearifan lokal 

masing-masing daerah, seperti kabupaten 

Landak dengan program Sekolah Harmoni 

Hijau, atau kabupaten Keerom dengan 

program Wamepyun (Kasih).

4. Pemajuan Kebudayaan

 Pemajuan kebudayaan sebagaimana 

yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2017 bertujuan mening-

katkan ketahanan dan kontribusi budaya 

Indonesia di tengah peradaban dunia. 

Pasca terbentuknya UU tersebut, di-

bentuk peraturan pelaksananya, seperti 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penyusunan Pokok 

Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi 

Kebudayaan sebagai implementasi 

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pemajuan Kebudayaan membawa 

semangat baru dalam upaya perlindungan, 

pengembangan, pemanfaatan, dan pem-

binaan kebudayaan nasional. Hal ini sejalan 

dengan amanat Presiden Republik Indonesia 

agar memberikan peran strategis bagi 

kebudayaan nasional dalam pembangunan. 

1.  Tersusunnya Rencana Induk 
 Pembangunan Kebudayaan
2. Tersusunnya 511 PPKD Kab/Kota 

(100%) dan 34 PPKD 
 Prov (100%)
3. Terbitnya PP tentang Strategi 
 Kebudayaan dan RIPK

Terbitnya UU Pemajuan
Kebudayaan 27 April 2017

Revisi Menjadi UU Pemajuan
Kebudayaan (75%)

1. Terbitnya Perpres No.65 tentang PPKD
2. Tersusunya 300 PPKD di Kab/kota
 (58%) dan 29 PPKD Prov (85%)
3. Tersusunya Strategi Kebudayaan

Revisi Draft UU
Kebudayaan (terlalu luas)
(25% penyusunan Draft)

Gambar 3.28. Progress Perkembangan PPKD Pada Tahun 2015-2019

 Kemenko PMK melaksanakan KSP men-

dorong K/L dan pemerintah daerah 

pelaksanaan implementasi Perpres 

Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan 

Daerah dan Strategi Kebudayaan, 

dalam rangka mendukung percepatan 

penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan 

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenko 

PMK telah menyelenggarakan Koordinasi 

Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 

2018. Capaiannya adalah sejumlah 31 PPKD 

tingkat pemerintah provinsi telah berhasil 

disusun (91,18%) dari 34 Provinsi, dan 312 

dokumen PPKD Kabupaten/Kota (60,70%) 

dari 514 Kabupaten/Kota.  Sejumlah 3 

Provinsi (8,82%), dan 202 Kabupaten/

Kota (39,39,30%) masih dalam proses 

penyusunan PPKD, dan diharapkan seluruh 

PPKD akan selesai pada tahun 2019.

Sumber: Kemendikbud, 2018
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 Keberhasilan lain adalah Indonesia telah 

ditunjuk oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai 

Tamu Kehormatan (Guest of Honor/

GoH) pada pelaksanaan kegiatan Festival 

Janadriyah ke-33, di Riyadh Arab Saudi. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 

20 Desember 2018 – 9 Januari 2019 (21 

hari) dengan tema “Unity in Diversity for 

Strengthening Moderation and Global 

Peace”. 

 Pada acara pembukaan Festival Janadriyah 

Ke-33, Delegasi RI dipimpin oleh Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan serta didampingi 

oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Ketua 

MPR RI. Pembukaan Festival Janadriyah 

ke-33 ditandai dengan kunjungan dari Raja 

Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Paviliun 

Indonesia. 

Gambar 3.29.  Menko PMK bertemu dengan Raja Salman dalam rangka acara pembukaan Festival 
 Janadriyah Ke-33

5. Asian Games dan Asian Para Games 2018

 Asian Games 2018 atau Pesta Olahraga 

Asia XVIII dan Jakarta-Palembang 2018 

adalah ajang olahraga wilayah Asia yang 

diselenggarakan dari 18 Agustus sampai 

2 September 2018 di kota Jakarta dan 

Palembang Indonesia. Sementara Asian Para 

Games 2018 atau Pesta Olahraga Difabel 

Asia III serupa dengan Pesta Olahraga Asia 

2018 adalah ajang olahraga untuk atlet 

Asia dengan disabilitas yang diselenggara-

kan dari 6 sampai 13 Oktober 2018 di  

Jakarta Indonesia.

 Sejak terpilihnya Indonesia sebagai tuan 

rumah penyelenggaraan Asian Games 

2018, menggantikan Vietnam yang me-

ngundurkan diri, Pemerintah Indonesia 

mengerahkan segala daya dan upaya untuk 

menjadikan Asian Games 2018 sebagai 

ajang peningkatan budaya dan prestasi 

olahraga di tingkat regional. Kemenko PMK 

mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, 

dan mengendalikan Kementerian/Lembaga 

agar penyelenggaraan Asian Games 2018 
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dapat berlangsung dengan baik dan sukses, 

baik dari persiapan, penyelenggaraan, dan 

prestasi dengan perolehan medali.

 Di bidang infrastruktur, Pemerintah me-

nyiapkan 15 venue di Gelora Bung Karno, 

17 venue di Jakarta, 10 venue Jawa 

Barat, dan 14 venue di Palembang, yang 

semuanya disiapkan sesuai dengan standar 

internasional. Sedangkan untuk wisma 

atlet, di Kemayoran dibangun 5.494 kamar, 

dan di Palembang disiapkan 1.022 kamar. 

Terkait Prasarana pendukung, yang paling 

signifikan adalah dibangunnya LRT pertama 

di Indonesia, yaitu di Jakarta dan Palembang 

yang selanjutnya akan memberikan manfaat 

besar bagi transportasi masyarakat. Seluruh 

infrastruktur yang disiapkan sudah ramah 

disabilitas sehingga dapat digunakan untuk 

penyelenggaraan Asian Para Games III 2018.

 Pembukaan dan Penutupan Asian Games 

XVIII 2018 menjadi perhatian dunia 

dengan rangkaian penampilan kreatif yang 

menakjubkan. Antusiasme masyarakat juga 

menandakan sukses Asian Games XVIII 

2018, di mana tiket pembukaan, penutupan, 

dan pertandingan selalu diburu masyarakat.

 

 Asian Games XVIII 2018 merupakan 

Asian Games terbesar sepanjang sejarah 

dengan menghadirkan 45 NOC (National 

Olympic Committee), dengan jumlah atlet, 

di Jakarta 8.130 Atlet, di Jabar 834 Atlet, 

dan di Palembang 2.460 Atlet, untuk 

memperebutkan 465 Medali Emas dalam 

40 cabang olahraga. Kepuasan seluruh 

kontingen terhadap layanan transportasi 

dan akomodasi merupakan salah satu 

ukuran kesuksesan Asian Games.

No. ISU STRATEGIS KETERANGAN

Tabel 3.26. Capaian Kesiapan pada Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dukungan Kebijakan

Biaya penyelenggaraan Asian 
Games XVIII 2018 (INASGOC)

Biaya penyiapan atlet

Kepesertaan 
(terbesar sepanjang sejarah 
Asian Games)

Raihan Medali

Cabor & Venue

Wisma Atlet

• Perpres 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 
 (Administrasi Pengelolaan Anggaran Asian Games XVIII 2018)
• Perpres 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional 
 (Penyederhanaan Birokrasi Pembinaan Prestasi Olahraga)
• Inpres 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 
 (Dukungan K/L)
• Inpres 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 

dan Asian Para Games 2018
• Keppres 15 Tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII 

2018 (Perubahan Kepanitiaan/Penyederhanaan)

2018: Alokasi: Rp 1,79 T; Tambahan Rp 1,17 T; 
Tambahan Rp 291 M untuk Opening dan Closing dan Ceremony

2018: Rp 735 M

• 45 NOC
• Jakarta 8.130 Atlet
• Jkt Suburb (Jabar) 834 Atlet
• Palembang 2.460 Atlet

• 1962: 11 Emas, 12 Perak, 28 Perunggu (Peringkat 2)
• 2012: 4 Emas, 9 Perak, 13 Perunggu (Peringkat 15)
• 2014: 4 Emas, 5 Perak, 11 Perunggu (Peringkat 17)
• 2018: 31 Emas, 24 Perak, 43 Perunggu (Peringkat 4)

• Jakarta 32 Cabor; 15 venue GBK, 17 venue Jakarta, 10 venue Jawa Barat
• Palembang 11 Cabor; 14 venue

• Kemayoran 5.494 Kamar, 16.482 Tempat Tidur
• Palembang 1.022 Kamar, 3.066 Tempat Tidur 

Sumber: Kemenpora, 2018
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 Di bidang prestasi, penerbitan Perpres 

No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan 

Prestasi Olahraga Nasional, yang pada 

intinya merupakan penyederhanaan biro-

krasi pembinaan prestasi olahraga agar 

lebih efektif dan efisien. Upaya ini terbukti 

berhasil di mana Indonesia berhasil melebihi 

target prestasi Asian Games XVIII 2018, 

yaitu berhasil meraih posisi 4 besar dengan 

meraih 31 medali emas dengan target 10 

besar dengan 16 medali emas.

Gambar 3.30. Perolehan Medali Indonesia pada Asian Para Games 2018

 Selain Asian Games XVIII 2018, Indonesia 

juga menyelenggarakan Asian Para Games 

III 2018. Sebagaimana Asian Games XVIII 

2018, Pemerintah juga berkomitmen 

menyukseskan Asian Para Games III 2018 

yang diselenggarakan di Jakarta pada 

tanggal 6 hingga 13 Oktober 2018. Sukses 

Asian Para Games merupakan bukti 

bahwa Pemerintah memiliki kepedulian 

dan komitmen yang besar terhadap 

kaum difabel. Untuk itu, seluruh venue 

dan infrastruktur pendukung disiapkan 

untuk ramah difabel. Sehingga setelahnya 

Indonesia akan memiliki prasarana dan 

sarana olahraga serta fasilitas umum yang 

sudah ramah difabel, yang menunjukkan 

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa 

yang besar.

 Untuk menyukseskan Penyelenggaraan 

Asian Para Games 2018, Presiden 

menerbitkan Keputusan Presiden No. 

2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional 

Penyelenggara Asian Para Games 2018, 

Sumber: Kemenpora, 2018
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Gambar 3.31. RTM Persiapan Asian Games di Kantor Kemenko PMK di Jakarta

yang melibatkan Kementerian/Lembaga 

terkait untuk menyukseskan Asian 

Para Games 2018, yaitu Kemensetneg, 

Kemensos, KemenPUPR, Kemenlu, 

Kemendikbud, Kemenkes, Kemenhub, 

KemenPPN/K, Bappenas, Kemenpar, Polri, 

dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di 

mana Ibu Menko PMK duduk sebagai ketua 

Panitia Pengarah sekaligus Panitia Nasional 

Penyelenggaraan Asian Para Games III  2018.  

Berikut ini adalah  rangkaian  hasil  capaian  

Koordinasi,  Sinkronisasi,  dan Pengendalian 

penyelenggaraan Asian Para Games III  

2018, yaitu:

– Koordinasi dan sinkronisasi intensif 

persiapan Asian Para Games dengan 

penyelenggaraan Asian Games XVIII 

2018, sehingga pada rancangan Inpres 

penguatan dukungan Kementerian 

dan Lembaga terhadap Penyelenggara 

Asian Games XVIII 2018, Kementerian 

dan Lembaga juga diinstruksikan untuk 

mendukung Asian Para Games III 2018.

– Panitia Pelaksana INAPGOC (Indonesian 

Asian Para Games Organizing 

Committee) telah menyusun efisiensi 

anggaran dengan bersinergi bersama 

INASGOC (Indonesian Asian Games 

Organizing Committee). 

– Indonesia berhasil mencapai target 

sukses penyelenggaraan dengan 

mempertandingkan 19 cabang olah-

raga, 588 nomor pertandingan, dan 

melibatkan 2.888 atlet, 1.826 ofisial dari 

41 NPC Negara peserta. Didukung oleh 

6.500 volunteer, serta diliput dari 500 

media dari seluruh dunia.

– Terkait dengan sukses penyiapan infra-

struktur, Kemenko PMK mendorong 

untuk penyiapan seluruh venue Asian 

Games XVIII 2018 agar mengakomodasi 

kepentingan difabel, sehingga saat 

penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian 

Para Games tidak banyak diperlukan 

perubahan yang signifikan. Disiapkan 19 
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venue, yang terdiri dari 8 venue di GBK, 

10 venue di Jakarta, dan 1 venue di Sentul 

Bogor, serta 2.500 kamar di Wisma Atlet 

Kemayoran.

– Selain sukses penyelenggaraan, 

Indonesia 2018 Asian Para Games juga 

berhasil meraih sukses prestasi dengan 

meraih peringkat 5, dengan raihan medali 

37 Emas, 47 Perak, 51 Perunggu, yang 

artinya melebihi target dari peringkat 7 

dengan raihan medali 17 Emas, 25 Perak, 

27 Perunggu.

Gambar 3.32. Perolehan Medali Indonesia pada Asian Para Games 2018

3.3. Realisasi Anggaran    
 Tahun 2018

 Pada Tahun 2018 Kemenko PMK 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar                            

Rp 382.103.310.000,-. Anggaran tersebut 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas Kemenko PMK yang dilakukan 

melalui program koordinasi pengembangan 

kebijakan pembangunan manusia dan 

kebudayaan dan program dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya. Kedua program tersebut menyerap 

anggaran sebesar Rp 269.028.176.044,- 

atau realisasinya sebesar 70,41% dari pagu 

anggaran dengan rincian seperti terlihat 

pada Tabel 3.27.

Sumber: Kemenpora, 2018
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KODE DAN URAIAN PROGRAM

TAHUN 

Tabel 3.27.   Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2018
 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tabel 3.28.  Perbandingan Realisasi DIPA Anggaran Kemenko PMK 
 TA 2017 dengan TA 2018

PAGU 
(Rp)

PAGU 

CAPAIAN
(Rp)

CAPAIAN (%)

REALISASI
(Rp)

REALISASI

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan  150.733.720.000 124.895.261.399 82,86
 Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK
 
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan  231.369.590.000 144.132.914.645 62,30
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

 TOTAL 382.103.310.000 269.028.176.044 70,41

2017 321.535.133.000 264.374.899.026 82,22

2018 382.103.310.000 269,028,176.044 70.41

 Bila dibandingkan dengan serapan anggaran 

pada tahun 2017, maka sebagaimana 

terlihat pada Tabel 3.28 secara nominal 

jumlah serapan tahun 2018 lebih besar, 

namun karena Pagu DIPA tahun 2018 lebih 

besar, maka persentase realisasinya menjadi 

lebih rendah. Bila dibandingkan terhadap 

penyerapan anggaran secara nasional yang 

sebesar 99,2% maka penyerapan anggaran 

Kemenko PMK lebih rendah.

 Penyerapan anggaran Kemenko PMK 

yang masih di bawah 90% dan bahkan 

lebih rendah dari penyerapan nasional 

disebabkan, di antaranya: (1) adanya 

kebijakan untuk melakukan penghematan di 

internal organisasi, seperti perjalanan dinas 

menggunakan kelas ekonomi baik dalam dan 

luar negeri untuk semua pejabat dan staf, 

(2) kebijakan untuk menunda pelaksanaan 

beberapa kegiatan karena ketidaksesuaian 

substansi, seperti pembatalan renovasi 

gedung Dewan Jaminan Sosial Nasional 

(DJSN). Hal ini dimungkinkan mengingat 

terjadinya perbedaan penilaian kerusakan 

atas kondisi gedung dari perkiraan awal yang 

berakibat kekurangan dana renovasi total 

dan belum jelasnya berita acara pengalihan 

status gedung DJSN dari pemilik awal 

(Kementerian Keuangan) dan pimpinan 

DJSN. (3) kebijakan untuk melakukan 

penghematan pada kegiatan monitoring dan 

evaluasi karena efektivitasnya penggunaan 

media informasi dan komunikasi di 

lingkungan Kemenko PMK, dan (4) adanya 

efisiensi anggaran pengadaan barang/jasa 

dari pokok anggaran pada DIPA.
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Penjelasan tentang kesimpulan menyeluruh dan 
upaya perbaikan

SEPANJANG TAHUN 2018, KEMENKO PMK 

yang mempunyai tugas membantu Presiden  

untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,  

dan pengendalian (KSP) urusan kementerian  

dalam penyelenggaraan pemerintahan di  

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, 

telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang  

pembangunan manusia dan kebudayaan, melalui 

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko 

PMK yang didasarkan pada tiga Sasaran  

Strategis dan lima Indikator Kinerja  Utama yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018. 

Berbagai upaya untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan dalam rangka peningkatan 

pembangunan manusia dan kebudayaan ter-

sebut dilakukan melalui proses KSP dalam  

proses perencanaan dan pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang pembangunan manusia 

dan kebudayaan dengan kementerian/lembaga 

terkait.

Dari hasil evaluasi kinerja capaian Kemenko PMK 

selama tahun 2018 secara umum, seluruh target 

kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

kinerja 2018 dapat tercapai dengan baik. Seluruh 

data dan informasi, serta kendala yang di- 

hadapi tahun 2018 menjadi  masukan dan per- 

baikan dalam menyusun rencana program/ 

kegiatan di tahun selanjutnya.

Guna meningkatkan kinerja Kemenko PMK di  

tahun 2019, langkah-langkah rencana tindak  

lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi Koordinasi,  

Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP)  

terhadap program-program prioritas bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan;

2. Melakukan reviu terhadap Renstra Kemenko 

PMK 2015-2019;

3. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK 

tahun 2019 dan seterusnya akan dilaksanakan 

dengan lebih memperhatikan keberhasilan 

kementerian secara berjenjang (cascading) 

sampai tingkat Staf.

4. Perlunya proses bisnis yang menetapkan  

mekanisme kerja Kemenko PMK dengan  

Kementerian/Lembaga agar hasil pem- 

bangunan nasional lebih terarah dan tepat 

sasaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai 

laporan akuntabilitas Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

selama tahun 2018.

BAB IV
Penutup
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LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 
Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Lampiran 1
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MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 
berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian 
ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 
dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,      Maret 2018

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Puan Maharani
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian  : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya kualitas koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan 
kebudayaan untuk mendukung
kemantapan pelayanan dasar dan
Pemenuhan kebutuhan dasar

Meningkatnya kualitas koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan 
kebudayaan untuk mendukung
kemantapan pemberdayaan

Meningkatnya kualitas koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan 
kebudayaan yang diarahkan pada 
pembangunan karakter bangsa untuk
mendukung kemantapan gotong  
royong

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 150.733.720.000,-
Kemenko PMK

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 231.369.590.000,-

Jumlah Anggaran T.A. 2018 382.103.310.000,-

Tingkat capaianK/L terhadap target Indikator IPM 100%
di Bidang Pendidikan

Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM 100%
di Bidang Kesehatan

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas 5,08
efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi (Skala 6)
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta 
pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan kebudayaan dalam
mendukung kemantapan pelayanan dasar dan
pemenuhan kebutuhan dasar

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas 5,11
efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi (Skala 6)
perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan kebudayaan dalam
mendukung kemantapan pemberdayaan

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas 5,05
efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi (Skala 6)
perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan kebudayaan yang
diarahkan pada pembangunan karakter bangsa
dalam mendukung kemantapan gotong royong

Program Anggaran (Rp)

Jakarta,         Maret 2018
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Puan Maharani
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Glossary

3T (Daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil)

AA (Alokasi Afirmasi)

AD (Alokasi Dasar)

AF (Alokasi Formula)

APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah)

APBN (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara)

APE (Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya)

APK (Angka Partisipasi Kasar)

APM (Angka Partisipasi Murni)

APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Aslut (Asistensi Lanjut Usia)

ASN (Aparatur Sipil Negara)

Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional)

BIG (Badan Informasi Geospasial)

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

BLK (Balai Latihan Kerja)

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan)

BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

BPS (Badan Pusat Statistik)

BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

Bulog (Badan Urusan Logistik)

Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)

DAP (Dana Abadi Pendidikan)

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Fasyankes (Fasilitas Layanan Kesehatan)
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FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut)

FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)

Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak)

GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental)

HLS (Harapan Lama Sekolah)

IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

IKJHI (Indeks Kepuasaan Jemaah Haji Indonesia)

IKP (Indikator Kinerja Program)

IKS-B (Indeks kepuasan Stakeholder-Pemberdayaan)

IKS-K (Indeks kepuasan Stakeholder-Pembangunan Karakter)

IKS-L (Indeks kepuasan Stakeholder-Pelayanan)

IKU (Indikator Kinerja Utama)

INAPGOC (Indonesian Asian Para Games Organizing Committee)

Inpres (Instruksi Presiden)

IPG (Indeks Pembangunan Gender)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Ipmas (Indeks Pembangunan Masyarakat)

IT (Teknologi Informasi)

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat)

K/L/D (Kementerian/Lembaga/Daerah)

K13 (Kurikulum 2013)

Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan)

Kemenag (Kementerian Agama)

KemendesPDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Kemenkes (Kementerian Kesehatan)

Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

Kemenko Polhukam (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)

Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga)

KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

KemenPUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi)

Kemensos (Kementerian Sosial)

KESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

Keppres (Keputusan Presiden)
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KIP (Kartu Indonesia Pintar)

KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)

KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

KSA (Kekerasan Seksual Anak)

KSP (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian)

KST (Kawasan Sains dan Teknologi)

KTA (Kekerasan Terhadap Anak)

Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

MCH (Media Center Haji)

NGO (Non Government Organization)

OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Ormas (Organisasi Masyarakat)

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

P3JH (Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji)

PATBM (Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

PBI (Penerima Bantuan Iuran)

Pemkab (Pemerintah Kabupaten)

PermenPANRB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Perpres (Peraturan Presiden)

PJP (Penyedia Jasa Perorangan)

PK (Perjanjian Kinerja)

PKH (Program Keluarga Harapan)

PKTD (Padat Karya Tunai Desa)

PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Podes (Potensi Desa)

PP (Peraturan Pemerintah)

PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)

PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji)

PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)

PPPK/P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja)

PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)

PRB (Pengurangan Risiko Bencana) 
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Progras (Program Gizi untuk Anak Sekolah)

Progsun (Program Penyusunan)

PUG (Pengarusutamaan Gender)

PUI (Pusat Unggulan Inovasi)

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Rastra (Beras Sejahtera)

RB (Reformasi Birokrasi)

Renstra (Rencana Strategis)

RKD (Rekening Kas Desa)

RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)

RKUN (Rekening Kas Umum Negara)

RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)

RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah)

RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)

RTM (Rapat Koordinasi Tingkat Menteri)

Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

SDA (Sumber Daya Alam)

SDM (Sumber Daya Manusia)

Sisnas-Perdimana (Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana)

Sisrute (Sistem Rujukan Terintegrasi)

SK (Surat Keputusan)

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

SOP (Standar Operasional Prosedur)

SPM (Standar Pelayanan Minimal)

SS (Sasaran Strategis)

STP (Science and Techno Park)

SV (Sekolah Vokasi)

TGC (Tim Gerak Cepat)

TPP (Tim Promotif Preventif)

UHC (Universal Health Coverage)

UHH (Umur Harapan Hidup)

UU (Undang-Undang)
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