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BAB 2  
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama 
sejatinya harus dimaknai sebagai upaya sistematis, terencana, dan 
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan 
masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia 
pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan 
sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai 
dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas 
hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan 
pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan 
hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam 
perspektif demikian, pembangunan manusia dimaksudkan untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, 
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta 
berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 
seluruh bangsa Indonesia.  

Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan 
pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus mengalami 
peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013. 
IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 
15 tahun ke atas selama 8,14 tahun dan angka melek aksara penduduk 
usia 15 tahun ke atas sebesar 94,1 persen. Sementara itu, usia harapan 
hidup saat lahir mencapai 69,9 tahun dan produk domestik bruto 
(PDB) per kapita sebesar Rp. 33,3 juta. Persentase penduduk miskin 
juga menunjukkan penurunan, dari 12,4 persen atau 29,9 juta orang 
pada tahun 2011 menjadi 11,5 persen atau 28,6 juta orang pada tahun 
2013. 

Sementara kualitas pembangunan masyarakat yang 
dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat yang 
merupakan komposit dari indeks gotong royong, toleransi dan rasa 
aman, masih rendah yaitu 0,55 pada tahun 2012. Indeks ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat 
menjunjung nilai-nilai gotong royong yang mengukur kepercayaan 
kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan 
pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat 
yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial, 
indeks toleransi yang mengukur nilai toleransi masyarakat dalam 
menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal 
dan indeks rasa aman yang mengukur rasa aman yang dirasakan 
masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 
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Upaya untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia  
perlu dilengkapi dengan gerakan Revolusi Mental untuk mengubah 
cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku semua orang, yang 
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia 
menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa 
lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang 
harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: 
etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum 
dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja 
sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan 
kemaslahatan umum.  

Revolusi Mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan 
dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang 
tertuang di dalam Preambul UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Revolusi 
Mental bertumpu pada manusia yang menjadi fokus dan sasaran utama 
pembangunan sekaligus pelaku yang menggerakkan pembangunan di 
semua sektor dan bidang yang mencakup sumber daya manusia dan 
kebudayaan; sumber daya alam dan lingkungan hidup; politik, hukum, 
pertahanan dan keamanan; serta ekonomi dan infrastruktur. Melalui 
Revolusi Mental, pembangunan manusia diharapkan akan melahirkan 
insan-insan bekualitas dan unggul, yang menjunjung tinggi nilai, 
norma, dan identitas budaya bangsa; memiliki kesadaran dalam 
mengelola kekayaan alam secara efisien dan berkelanjutan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; berpartisipasi dalam politik 
kenegaraan dengan memberi kontribusi pada penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan bersih (antikorupsi), sejalan dengan 
proses penegakan hukum yang tegas untuk mewujudkan keadilan, 
serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara-bangsa dengan 
memberi jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara; dan 
berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai 
macam kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk mengentaskan 
kemiskinan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga 
dapat memacu percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian, 
Revolusi Mental merupakan faktor yang sangat penting untuk 
mendorong transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
dilakukan melalui pembangunan inklusif untuk mencapai kemajuan 
dan mewujudkan kemakmuran.  

Pembangunan manusia dan masyarakat dilakukan melalui 
upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, 
kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan 
olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, 
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Upaya untuk 
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meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya saing sumber 
daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang lain 
seperti sarana ekonomi, prasarana, politik, hukum, keamanan, 
lingkungan hidup, dan kewilayahan. Dengan demikian, pembangunan 
sumber daya manusia dan kehidupan beragama juga merupakan 
bagian dari reformasi menyeluruh (comprehensive reform) dalam 
upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan 
memperhatikan lingkungan strategis yang mengiringi prosesnya, 
seperti bonus demografi, Asean Economic Community, Post-2015 
Agenda, dan perubahan iklim serta menyiapkan landasan yang kuat 
agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap pada tahun 2030 
terutama dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dalam 
rangka peningkatan daya saing nasional. 

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis 

2.1.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana 

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga 

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup 
manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan 
penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk 
melalui Keluarga Berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui 
pembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan 
ekonomi; serta pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan 
oleh pembangunan bidang ekonomi seperti ketenagakerjaan dan 
transmigrasi, pembangunan wilayah yang meliputi pembangunan 
perdesaan-perkotaan, pembangunan bidang infrastruktur seperti 
transportasi, serta pembangunan bidang lingkungan hidup. Dengan 
penduduk tumbuh seimbang, maka daya tampung dan dukung 
lingkungan tetap terjaga. 
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Hasil Sensus 
Penduduk (SP) 2000 
dan SP 2010 
menunjukkan bahwa 
jumlah penduduk 
Indonesia mengalami 
peningkatan dari 205,1 
juta menjadi 237,6 juta 
dengan rasio jenis 
kelamin (laki-lai 
terhadap perempuan) 
pada tahun 2010 
sebesar 101,4.  Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat 
dari 1,45 persen (periode 1990-2000) menjadi 1,49 persen (periode 
2000-2010). Salah satu penyebab hal ini adalah masih tingginya angka 
kelahiran. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 
2002, 2007, dan 2012 menunjukkan stagnansi angka kelahiran total 
(total fertility rate/TFR) yaitu sebesar 2,6 kelahiran per perempuan 
usia reproduktif 15-49 tahun. Beberapa isu strategis dan 
permasalahan, serta tantangan pengendalian kuantitas penduduk 
dengan demikian meliputi: 

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, 
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 

Dalam rangka meningkatkan program KKBPK, salah satu upaya 
penting adalah penguatan advokasi dan KIE, yaitu suatu upaya untuk 
menciptakan permintaan kebutuhan ber-KB (demand creation). Namun 
demikian, pelaksanaan advokasi dan KIE masih dihadapkan dengan 
beberapa permasalahan antara lain: (i) masih lemahnya komitmen dan 
dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait 
kelembagaan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran; (ii) masih 
tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu 
sekitar 2,7 - 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 
(SDKI 2012); (iii) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, yang 
ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi begitu 
tinggi (98 persen dari pasangan usia subur/PUS), namun tidak diikuti 
dengan perilaku untuk menjadi peserta KB (61,9 persen, all method, 
SDKI 2012). Di samping itu, pengetahuan masyarakat tentang isu 
kependudukan juga masih rendah yaitu sebesar 34,2 persen (Data 
BKKBN 2013); (iv) masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh 
informasi tentang program KKBPK, baik antarprovinsi, antara wilayah 
perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan 
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pengeluaran keluarga; (v) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai 
keluarga berencana yang belum responsif gender, yang tergambar 
dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan 
untuk ber-KB; (vi) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum 
dipahami secara optimal; dan (vii) peran bidan dan tenaga lapangan KB 
dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI,  terdapat 
sebanyak 50 persen PUS yang  mendapat pelayanan KB oleh bidan, dan 
sebanyak 5,2 persen wanita yang dikunjungi oleh petugas lapangan KB 
berdiskusi tentang KB, dan sebanyak 37,7 persen wanita yang 
mengunjungi fasilitas kesehatan tidak pernah berdiskusi tentang KB 
(SDKI 2012). 

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah peningkatan 
komitmen dan dukungan stakeholders serta peningkatan pengetahuan 
dan pemahaman tentang program KKBPK yang komprehensif, 
responsif gender, dan merata serta didukung oleh tenaga yang 
kompeten, dan diikuti dengan perubahan perilaku untuk ber-KB. 

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata.  

Upaya 
untuk 
meningkatkan 
kesertaan ber-
KB perlu 
ditingkatkan 
dalam hal 
akses dan 
kualitas 
pelayanan KB 
yang merata. 
Permasalahan 
pelayanan KB 
antara lain: (i) 
angka 
prevalensi 
pemakaian 
kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR), yang tidak meningkat 
secara signifikan, yaitu dari sebesar 60,3 persen pada tahun 2002 
menjadi sebesar 61,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 
hanya meningkat menjadi sebesar 61,9 persen. Dari yang tidak ber-KB 
(38,1 persen) sekitar sepertiganya bahkan tidak berniat untuk ber-KB; 
(ii) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, 
yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan 
menggunakan metode formulasi baru; (iii) masih terdapat kesenjangan 
dalam kesertaan ber-KB  dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi 
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(unmet need), baik antarprovinsi, antarwilayah, maupun antartingkat 
pendidikan, dan antartingkat pengeluaran keluarga  (iv) tingkat putus 
pakai pemakaian kontrasepsi (drop out) yang masih tinggi, yaitu 27,1 
persen; (v) penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka 
pendek (non MKJP) terus meningkat dari 46,5 persen menjadi 47,3 
persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara  metode kontrasepsi jangka 
panjang (MKJP) cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 
persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (vi) 
rendahnya kesertaan KB pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 
2012); (vii) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, 
yaitu yang berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas 
kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga 
kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan 
dokter dalam memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai 
efek samping alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan penanganannya, 
serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya, yang berkenaan dengan 
ketersediaan dan distribusi alokon di faskes/klinik pelayanan KB 
(supply chains); (viii) jaminan pelayanan KB belum seluruhnya 
terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka 
pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. 

Tantangan pelayanan KB adalah peningkatan cakupan dan 
kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat 
dan wilayah, didukung tenaga dan fasilitas kesehatan, serta penguatan 
manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk pemenuhan 
hak kesehatan reproduksi di era  SJSN Kesehatan. 

c. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja mengenai 
Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 

 Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan 
kehidupan berkeluarga bagi remaja dan calon pengantin merupakan 
hal sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan 
menurunkan resiko kematian ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan 
reproduksi remaja antara lain: (i) angka kelahiran pada perempuan 
remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 kelahiran 
(SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi 
ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 
persen menjadi sebesar 9,5 persen; (ii) belum idealnya rata-rata usia 
kawin pertama perempuan, yaitu masih 20,1 tahun (usia ideal 
pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun pada 
perempuan dan 25 tahun pada pria); (iii) terdapat kesenjangan dalam 
pembinaan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja 
(KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran 
remaja kelompok usia 15-19 tahun); (iv) perilaku seks pra-nikah  di 
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sebagian kalangan 
remaja yang 
berakibat pada 
kehamilan yang 
tidak diinginkan 
masih tinggi; (v) 
pengetahuan 
remaja mengenai 
kesehatan 
reproduksi dan 
perilaku berisiko 
masih rendah; dan (vi) cakupan dan peran pusat informasi dan 
konseling remaja (PIK Remaja) belum optimal. 

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu pembinaan 
remaja adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja 
mengenai kesehatan reproduksi, penundaan usia kawin pertama, dan 
penyiapan kehidupan berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai budaya dan 
tahapan perkembangan remaja. 

d. Pembangunan Keluarga 

 Pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan 
ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan 
peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Pembinaan 
ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi juga pembinaan 
kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada  beberapa 
permasalahan antara lain: (i) masih tingginya jumlah keluarga miskin, 
yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga indonesia 
(keluarga pra sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan keluarga 
sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen) (Pendataan Keluarga, BKKBN, 
2012); (ii) pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak 
yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah; (iii) partisipasi, 
pemahaman, dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja 
dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga masih rendah; (iv) kualitas hidup lansia dan kemampuan 
keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal; (v) terbatasnya 
akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan 
konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (vi) pelaksanaan 
program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi 
kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan 
kelestarian kesertaan ber-KB. Selain itu juga, kelompok kegiatan 
tersebut belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada 
masyarakat akan pentingnya ber-KB. Kelompok kegiatan tersebut 
adalah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan 
bina keluarga lansia (BKL), serta pemberdayaan ekonomi keluarga 



2-8  

 

melalui usaha produktif pemberdayaan perekonomian keluarga 
sejahtera (UPPKS); dan (vii) terbatasnya materi program KKBPK dalam 
kelompok kegiatan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas 
kader/tenaga kelompok kegiatan. 

Tantangan ke depan adalah peningkatan pemahaman dan 
kesadaran orangtua dan anggota keluarga mengenai peran dan fungsi 
keluarga dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, 
yang meliputi antara lain fungsi cinta kasih, perlindungan, hubungan 
sosial, reproduksi, agama, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial, 
dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 

2. Penguatan Landasan Hukum dan Penyerasian Kebijakan 
Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB (KKB) 

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang 
KKB diperlukan dukungan landasan hukum yang kuat. Penguatan 
landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB 
memiliki beberapa permasalahan antara lain: (i) landasan hukum dan 
penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, 
yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah sebagai turunan 
dari UU No. 52/2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih 
banyaknya kebijakan pembangunan sektor lainnya yang tidak sinergi 
dengan pembangunan bidang KKB; (ii) komitmen dan dukungan 
pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan 
bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman tentang 
program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan dan 
penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam 
perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum 
sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB; dan 
(iii) koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program 
pembangunan lainnya masih lemah, antara lain program bantuan 
pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan SJSN 
Kesehatan dan penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB 
selama ini masih bersifat parsial. 

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah perumusan landasan 
hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yang 
harmonis, serta peningkatan komitmen dan koordinasi antar-
pemangku kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi pembangunan bidang KKB. 
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3. Penguatan Kelembagaan Pembangunan Bidang 
Kependudukan dan KB 

Dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan 
bidang KKB merupakan hal yang mendasar untuk pelaksanaan 
program KKBK. Permasalahan penguatan kelembagaan pembangunan 
bidang KKB antara lain: (i) dukungan peraturan perundangan tentang 
kapasitas kelembagaan KKB tidak sinergis antara pemerintah pusat 
dan daerah, ditandai dengan masih beragam dan masih sedikitnya 
pembentukan lembaga KKB oleh pemerintah daerah. Hal ini 
disebabkan masih terdapat disharmonisasi peraturan perundangan 
yang mengamanatkan pembentukan lembaga KKB, seperti antara UU 
No. 52/2009, PP No. 38/2007, dan PP No. 41/2007 (yang merupakan 
turunan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), serta dengan 
ditetapkannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya 
terkait nomenklatur lembaga KKB; (ii) institusi masyarakat di tingkat 
lini lapangan (kader KB di tingkat desa/pos KB desa) kurang mendapat 
dukungan; (iii) kuantitas dan distribusi tenaga lapangan masih kurang 
yang tercermin dari  rasio satu petugas untuk  tiga  sampai lima desa, 
dan kualitas tenaga lapangan yang kurang memadai ditinjau dari latar 
belakang pendidikan tenaga lini lapangan yang hanya sebagian kecil 
berpendidikan sarjana, serta penggerakan lini lapangan belum optimal; 
dan (iv) koordinasi antara pusat dan daerah, serta kemitraan untuk 
memperkuat jejaringan pelaksanaan program KKBPK masih lemah dan 
hanya sebatas pada perjanjian/MoU. 

Tantangan kelembagaan pembangunan bidang KKB ke depan 
adalah penataan dan penguatan kelembagaan KKB di tingkat pusat dan 
daerah serta lini lapangan, baik institusi maupun ketenagaan, untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi lintas sektor serta 
komitmen pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan pembangunan 
bidang KKB yang didukung dengan peraturan perundangan yang 
sinergis dan memadai. 

4. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan dan KB 

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, 
dan evaluasi pembangunan bidang kependudukan dan KB diperlukan 
ketersediaan data dan informasi yang akurat. Terdapat beberapa 
sumber data pembangunan kependudukan dan KB, di antaranya 
administrasi kependudukan yang mencatat registrasi kependudukan 
dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait 
bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan 
kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi 
pembangunan kependudukan dan KB. 
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a. Penguatan Sistem Kependudukan Nasional yang Terintegrasi 
(Administrasi Kependudukan) 

  Admininstrasi kependudukan menjamin partisipasi, 
perlindungan, pemberdayaan, serta kesamaan hak dan kewajiban 
setiap penduduk, baik dewasa maupun anak, dalam pembangunan, 
antara lain melalui kepemilikan dokumen bukti kewarganegaraan, 
dengan segala hak dan kewajibannya. Akses penduduk terhadap 
berbagai dokumen tersebut adalah melalui pelayanan registrasi 
penduduk dan pencatatan sipil. Untuk mendukung hal tersebut, sampai 
dengan tahun 2014, telah dibangun sistem informasi administrasi 
kependudukan (SIAK) di 497 kabupaten/kota. Pengembangan SIAK 
merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi 
Undang-Undang No. 24/2013, yang mengamanatkan pemerintah untuk 
memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap 
penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan 
dokumen kependudukan. Namun demikian, pemahaman masyarakat 
akan pentingnya pelaporan peristiwa vital dan kepemilikan dokumen 
kewarganegaraan masih beragam. Pemanfaatan data dan informasi 
administrasi kependudukan oleh para pemangku kebijakan juga belum 
optimal. Untuk itu, cakupan pendataan, sosialisasi, diseminasi, 
aksesibilitas, dan pemanfaatan data dan informasi penduduk tersebut 
harus diperluas. Selain itu, kapasitas petugas layanan juga harus 
ditingkatkan untuk menghasilkan data dan informasi kependudukan 
yang valid dan mutakhir. Data dan informasi penduduk yang valid dan 
mutakhir menjamin peluang setiap penduduk untuk mendapatkan 
akses terhadap kebijakan dan program-program pembangunan, serta 
menjadi basis bagi pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan 
dan program-program pembangunan yang efektif dan efisien, serta 
berbasis bukti. 

b. Data dan informasi pembangunan Kependudukan dan KB yang 
bersumber dari Sensus Penduduk dan Survei 

 Selain administrasi kependudukan, data sensus penduduk dan 
survei yang terkait dengan pembangunan kependudukan dan KB, 
termasuk data proyeksi penduduk memegang peranan penting dalam 
penyusunan rencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 
bidang KKB sesuai dengan konteks penggunaannya. Namun demikian, 
pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan KB yang berasal 
dari sensus, survei, dan proyeksi penduduk untuk perencanaan 
pembangunan belum optimal karena diseminasi, aksesibilitas, dan 
kemampuan SDM untuk memanfaatkan data tersebut masih terbatas. 
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c. Data sektoral pembangunan bidang Kependudukan dan KB 

  Data sektoral juga memegang peranan penting dalam 
penyusunan rencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 
bidang Kependudukan dan KB. Namun, data sektoral yang antara lain 
diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan 
keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, 
pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan 
sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.  

Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah: (i) Penguatan 
sistem administrasi kependudukan terpadu yang melibatkan lintas-
kementerian/lembaga; peningkatan kualitas pelayanan pencatatan 
informasi penduduk di seluruh unit layanan; peningkatan kualitas dan 
kapasitas tenaga (SDM) layanan data dan informasi penduduk; dan 
peningkatan peran aktif petugas pencatatan, sosialisasi kepada seluruh 
lapisan masyarakat, serta diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan 
data dan informasi penduduk bagi pemangku kebijakan; dan  (ii) 
Penguatan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas yang 
berasal dari sensus, survei, proyeksi, statistik sektoral KKB, kajian dan 
lainnya, untuk dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang KKB. 

2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia  

Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi walaupun dalam 
beberapa dekade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Menurut 
SDKI 1994, AKI di Indonesia sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup 
kemudian menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 
2007). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP 2010), AKI di Indonesia 
sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup, sementara berdasarkan hasil 
survei SDKI tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup.  
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GAMBAR 2.1  
ANGKA KEMATIAN IBU INDONESIA TAHUN 1994-2012 

 

 

 

 

 

 

 

Kematian bayi dan balita terus mengalami penurunan. Namun 
demikian, capaian pada tahun 2012 tersebut masih cukup jauh dari 
target MDG 4 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian Neonatal 
juga terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010, 
selanjutnya tidak berubah pada tahun 2012. Lambatnya penurunan 
kematian neonatal yang berkontribusi pada 59,4 persen kematian bayi 
(SDKI 2012) menyebabkan tetap tingginya Angka Kematian Bayi 
(AKB). 

GAMBAR 2.2  
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB), BALITA (AKBA) DAN NEONATAL  

(AKN) 1991-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator pelayanan kesehatan cenderung membaik, ditandai 
dengan meningkatnya pemeriksaan kehamilan, meningkatnya 
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persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, meningkatnya cakupan 
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatnya kunjungan 
neonatal pertama, dan meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap 
pada bayi. Namun demikian, kesinambungan pelayanan (continuum of 
care) kesehatan ibu, anak, dan remaja belum terjaga, termasuk seperti 
anemia ibu hamil, pemakaian kontrasepsi, dan ASI eksklusif yang 
masih rendah. 

GAMBAR 2.3  
 

CAKUPAN (PERSEN) KESINAMBUNGAN PELAYANAN (CONTINUUM OF 
CARE) KESEHATAN IBU DAN ANAK 

 

Standar kualitas pelayanan kesehatan dasar masih belum 
sepenuhnya mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. Dari seluruh 
rumah sakit umum PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 
Komprehensif) pemerintah, hanya 7,6 persen memenuhi standar 
(Rifaskes 2011); memiliki kamar operasi dan tim dokter siap 24 jam 
baru mencapai 82 persen dan tidak memiliki pelayanan darah 24 jam 
sebesar 58 persen (Kemenkes, 2012).  Sebagian besar (60 persen) 
kabupaten/kota belum memiliki 4 (empat) buah puskesmas PONED 
(Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) seperti yang 
dipersyaratkan. Lebih dari separuh (55 persen) puskesmas PONED 
belum memiliki tenaga terlatih, dan sebagian besar puskesmas (66 
persen) bahkan tidak dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan 
yang memadai. 

Kesehatan ibu dan anak sangat terkait erat dengan kesehatan 
remaja putri. Hampir sepertiga remaja putri tergolong pendek 
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(stunted). Sementara itu, dalam beberapa tahun ke depan, jumlah dan 
proporsi penduduk lanjut usia diproyeksikan akan meningkat pesat. 
Pelayanan kesehatan lansia, terutama bagi upaya pencegahan penyakit 
tidak menular, kronis, dan penyakit degeneratif perlu terus 
ditingkatkan. 

Disparitas status kesehatan terjadi antar kelompok sosial 
ekonomi dan perkotaan-perdesaan. Sebagai contoh, angka kematian 
bayi pada penduduk termiskin (52 per 1.000 kelahiran hidup), jauh 
lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya (17 per 1.000 kelahiran 
hidup). Balita dari penduduk miskin tiga kali lipat lebih beresiko 
mengalami gizi buruk. Selain itu, kematian bayi dan kekurangan gizi di 
perdesaan jauh lebih tinggi dibanding di perkotaan.  

Tantangan utama yang dihadapi dalam peningkatan kesehatan 
ibu, bayi, dan remaja  adalah menjamin keberlangsungan pelayanan 
(continuum of care). Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk 
lanjut usia, maka perlu terus dikembangkan pelayanan kesehatan yang 
terjangkau dan berkualitas bagi penduduk lanjut usia. Tantangan 
berikutnya adalah menjamin ketersediaan fasilitas dan tenaga 
kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan 
fertilitas dan memperbaiki status gizi remaja perempuan dan ibu 
hamil, serta menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan 
anak di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat 

Permasalahan gizi yang utama adalah kekurangan gizi dan 
kelebihan gizi pada saat yang bersamaan dan terjadi pada seluruh 
kelompok umur.  Kekurangan gizi yang diukur dengan stunting 
(pendek) telah terjadi sejak anak lahir, dengan prevalensinya 
meningkat hingga anak berusia dua tahun dan terus terjadi hingga usia 
lima tahun. Pada tahun 2013, prevalensi stunting pada balita mencapai 
37,2 persen, prevalensi balita yang mengalami wasting (kurus) 
mencapai 12,1 persen dan underweight sebesar 19,6 persen. Disparitas 
masalah gizi yang cukup tinggi terjadi antar provinsi, antar 
kabupaten/kota, serta antar kelompok sosial ekonomi masyarakat. 
Variasi stunting antar provinsi menunjukkan status yang paling rendah 
di Kepulauan Riau (26,3 persen) dan paling tinggi di Nusa Tenggara 
Timur (51,7 persen).  
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GAMBAR 2.4  
PETA STATUS GIZI DI INDONESIA 

 

 

Permasalahan gizi mikro yang perlu mendapat perhatian adalah 
anemia pada anak balita, remaja putri, maupun ibu hamil. Asupan iodium 
pada anak sekolah dan wanita usia reproduktif cukup baik, tetapi pada 
daerah-daerah penghasil garam, status asupan iodiumnya relatif rendah.  

TABEL 2.1  
PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN GIZI  

MASYARAKAT 2007-2013 

 
Indikator 

Capaian (persen) 
2007 2010 2013 

Gizi kurang dan gizi buruk pada balita  18,4 17,9 19,6 
a. Gizi kurang 13,0 13,0 13,9 
b. Gizi buruk 5,4 4,9 5,7 
Stunting (pendek + sangat pendek) pada balita 36,8 35,6 37,2 
Stunting (pendek + sangat pendek) pada baduta - - 32,9 
Wasting (kurus + sangat kurus) pada balita 13,6 13,3 12,1 
Wanita hamil usia 15-49 tahun risiko Kurang Energi Kronik (KEK)  - 24,2 
Anemia pada wanita semua usia - - 23,9 
Anemia pada ibu hamil 24.5 - 37.1 
Kegemukan pada balita 12,2 14,0 11,9 
Berat badan lebih dan obesitas IMT (>18 tahun) - 21,7 28,9 
a.  Laki-laki - 16,3 19,7 
b.  Perempuan - 26,9 32,9 
Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) 11,5 11,1 10,2 

Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif - - 38,0 

 
 

 

Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013 
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Selain hal-hal spesifik gizi di atas,  beberapa permasalahan gizi 
sensitif dan perlu mendapat perhatian antara lain adalah tingkat 
kesakitan anak termasuk diare, cakupan imunisasi lengkap pada bayi, 
dan akses terhadap air minum dan sanitasi. Pernikahan usia muda dan 
kehamilan pada remaja meningkatkan peluang terjadinya kekurangan 
gizi pada anak.  Selain itu, kekurangan akses pada pangan yang 
disebabkan oleh kemiskinan dan infrastruktur yang kurang memadai 
ikut berkontribusi pada kerawanan pangan.  

Prevalensi kelebihan gizi meningkat cukup tajam dan 
mengkhawatirkan terutama pada perempuan. Gizi lebih (overweight) 
meningkat lebih dari dua kali antara 2007 hingga 2013. Pada anak 
balita, gizi lebih menurun dari 12,2 persen menjadi 11,9 persen selama 
periode 2010-2013 (Riskesdas). Peningkatan gizi lebih berkorelasi 
dengan meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular. 

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres No. 42 
Tahun 2013) menjadi landasan dalam integrasi intervensi spesifik 
(sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor di luar kesehatan) 
yang sejalan dengan pembangunan gizi global yaitu Scaling Up 
Nutrition (SUN) Movement.  Gerakan ini difokuskan pada 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan secara terpadu dengan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan komitmen 
pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
Sektor yang terlibat dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 
antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi 
dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Sekretariat Kabinet. 
Sedangkan di luar pemerintahan, melibatkan dunia usaha dan 
masyarakat madani, perguruan tinggi, serta organisasi profesi. 

Tantangan utama dalam peningkatan status gizi masyarakat 
adalah meningkatkan intervensi gizi spesifik serta peningkatan 
intervensi sensitif melalui penguatan regulasi, kesiapan fasilitas 
pelayanan kesehatan bagi upaya perbaikan gizi termasuk peningkatan 
jumlah dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, dan mendorong pola  
hidup makan sehat terutama dengan penurunan konsumsi gula, lemak, 
dan garam untuk menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular. 
Tantangan lainnya yang perlu diselesaikan adalah disparitas masalah 
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gizi yang masih cukup tinggi antarpropinsi,  antarkabupaten/kota, 
serta antarkelompok sosial ekonomi masyarakat. 

3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.  

Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu 
penyakit menular dan penyakit tidak menular. Secara umum, 
prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat dan pada 
tahun 2013, berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di 
Indonesia. Peningkatan beban PTM sejalan dengan meningkatnya 
faktor risiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan obesitas, 
terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan 
merokok. Meningkatnya kasus PTM diperkirakan akan menambah 
beban pemerintah dan masyarakat karena penanganannya 
membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi tinggi.  

 

GAMBAR 2.5  
PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT ANTARA TAHUN 1990, 2010 DAN 2015 

DI INDONESIA. BEBAN DIHITUNG SEBAGAI DALYS  
(DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEARS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Global Burden of Disease, 2010 dan Health Sector Review (2014) 

Kematian akibat penyakit menular cenderung menurun, sejalan 
dengan penurunan prevalensi demam berdarah dengue (DBD),  diare, 
malaria, TB, dan AIDS.  Prevalensi ISPA, pneumonia, dan hepatitis 
justru mengalami peningkatan antara tahun 2007 sampai 2013.  Hal ini 
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menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan penanganan kasus 
berbagai penyakit menular, walaupun tantangannya masih besar 
antara lain munculnya risiko multi-drug resistante TB, infeksi baru HIV 
yang masih tinggi, serta masih tingginya insidens malaria dan DBD di 
dearah-daerah tertentu.  Pengendalian penyakit menular makin berat 
dengan adanya kerusakan lingkungan, tingginya mobilitas, urbanisasi, 
serta masih belum tuntasnya eliminasi berbagai penyakit tropis lama 
seperti frambusia, kusta, filariasis, dan schistosomiasis. 

TABEL 2.2  
STATUS BEBERAPA PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR TAHUN 

2013 
 

Jenis Penyakit Indikator Status 
Penyakit Menular 
Demam Berdarah 
Dengue (DBD) 

Case Fatality Rate (CFR) DBD 0,77 % 1) 

Diare Period Prevalence diare semua kelompok umur 7 %2) 
Malaria Annual Paracite Index (API) 1,38 per 

1.000 
penduduk 1) 

Tuberculosis Prevalensi TB paru yang didiagnosis oleh nakes 0,4 %2) 
HIV dan AIDS Jumlah kasus baru HIV positif 29.037 1) 
Penyakit Tidak Menular 
Jantung koroner Prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis 

dokter atau gejala pada penduduk ≥15 tahun 
1,5 %2) 

Diabetes Mellitus Persentase DM pada penduduk ≥15 tahun 6,9 %2) 
Stroke Prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

pada penduduk umur ≥15 tahun 
7 per 1.000 
penduduk 2) 

Gangguan mental 
emosional 

Prevalensi gangguan mental emosional umur ≥15 tahun 6,0 %2) 

Kecelakaan 
 Prevalensi penduduk yang mengalami cedera dalam 12 

bulan terakhir  
8,2 %2) 

 Persentase cedera karena transportasi darat (seperti motor 
dan darat lain) 

47,7 % 2) 

Faktor Risiko   
Hipertensi Prevalensi hipertensi pada umur ≥18 tahun 25,8 % 2) 
Kadar gula darah Persentase gula darah puasa (GDP) terganggu pada umur 

≥15 tahun 
36,6 % 2) 

Kadar kolesterol Persentase penduduk ≥15 tahun dengan kadar kolesterol 
total di atas normal  

35,9 % 2) 

Merokok Prevalensi merokok pada penduduk ≥15 tahun  36,3 % 2) 
Pola makan Persentase penduduk ≥10 tahun yang kurang konsumsi 

sayur dan buah 
93,5 % 2) 

Aktifitas fisik Persentase penduduk ≥10 tahun yang melakukan aktivitas 
fisik “kurang aktif” 

26,1 % 2) 

Sumber: 1) Profil Kesehatan 2013; 2) Riskesdas 2013 
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Tantangan pengendalian penyakit menular antara lain adalah 
peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit 
termasuk imunisasi, peningkatan penemuan kasus dan tata laksana 
kasus serta peningkatan upaya eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan 
(neglected tropical diseases). Sementara itu, tantangan pengendalian 
penyakit tidak menular adalah penurunan faktor risiko biologi, 
peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan perbaikan kesehatan 
lingkungan. Peningkatan pendendalian penyakit perlu difokuskan pada 
penyakit-penyakit yang memberikan beban (burden of disease) yang 
besar serta penyakit yang dapat berdampak pada pembiayaan yang 
besar. Tantangan dalam penyehatan lingkungan adalah meningkatkan 
akses dan penggunaan air dan sanitasi yang layak serta meningkatkan 
kualitas lingkungan. 

4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 
yang Berkualitas 

Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan 
tersier masih terbatas terutama pada daerah tertinggal, perbatasan, 
dan kepulauan (DTPK). Kendala geografis menyebabkan keterbatasan 
akses pelayanan kesehatan di banyak provinsi di Indonesia. Kualitas 
pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang 
belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar 
guideline pelayanan kesehatan.   

Fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya siap bila 
ditinjau dari ketersediaan fasilitas, begitu pula kelengkapan sarana, 
obat, alat kesehatan, tenaga kesehatan, serta kualitas pelayanan.   Data 
Rifaskes 2011 menunjukkan rata-rata indeks kesiapan pelayanan 
umum (general service readiness) untuk seluruh kategori Puskemas 
baru mencapai 71 (dari maksimum 100). Indeks kesiapan yang paling 
tinggi adalah peralatan dasar (84 persen) sedangkan yang paling 
rendah adalah kapasitas diagnosis (61 persen). Variasi indeks kesiapan 
antar propinsi masih cukup lebar, dengan indeks yang rendah terutama 
di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi 
Barat. 
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TABEL 2.3  
KESIAPAN PELAYANAN KESEHATAN 

Indikator Capaian Kondisi 2019 
yang 
diharapkan  

Jumlah tempat tidur rawat inap per 10.000 
penduduk 

12,6 25 

Jumlah admission per 100 penduduk 1,9 5.0 
Rata-rata bed occupancy rate 65% 80% 
Kesiapan pelayanan umum di puskesmas 71% 100% 
Kesiapan pelayanan PONED di puskesmas 62% 100% 
Kesiapan pelayanan penyakit tidak menular 
di puskesmas 

77% 100% 

Kesiapan pelayanan PONEK di RS 
pemerintah  

86% 25 

 

 

    Sumber: World Bank berdasarkan data Rifaskes, 2011 

Permasalahan pada pelayanan kesehatan rujukan meliputi 
ketersediaan fasilitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta 
keterbatasan tenaga kesehatan. Khusus untuk tenaga dokter spesialis,  
keterbatasan tenaga kesehatan juga masih terjadi di banyak rumah 
sakit di perkotaan dan di Pulau Jawa. Kemampuan rumah sakit dalam 
hal transfusi darah secara umum masih rendah. Selain itu, hanya 8 
persen RS pemerintah dan 33 persen RS swasta yang memenuhi 
seluruh kesiapan bedah komprehensif. Permasalahan lain adalah 
belum tertatanya sistem rujukan, sistem informasi yang baik, dan 
sistem rekam medis (medical record). Dari sisi kualitas, 
permasalahannya adalah akreditasi fasilitas kesehatan rujukan. 
Kesiapan fasilitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan ibu, 
kesehatan anak dan remaja, penyakit menular (misalnya tuberkulosis), 
dan penyakit tidak menular masih banyak yang belum baik, terutama 
di klinik swasta.  

Tantangan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar 
adalah pengembangan dan penetapan standar guideline, pemenuhan 
sarana, obat, dan alat kesehatan, pengembangan dan penerapan sistem 
akreditasi fasilitas, dan penguatan dan peningkatan upaya promotif 
dan preventif. Tantangan untuk pelayanan kesehatan rujukan terutama 
adalah pemenuhan fasilitas pelayanan mencakup sarana, obat, alat 
kesehatan, dan tenaga kesehatan sesuai standar, pengembangan dan 
penerapan akreditasi rumah sakit, dan sistem rujukan didukung oleh 
sistem informasi yang memadai.   
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5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 
Pengawasan Obat dan Makanan 

Permasalahan yang dihadapi meliputi ketersediaan obat dan 
alat kesehatan, mutu pelayanan, dan penggunaan obat di tingkat 
masyarakat. Manajemen supply chain menghadapi kendala dalam 
kualitas fasilitas dan sarana, serta kemampuan dan keterampilan 
dalam perencanaan, distribusi, manajemen stok, dan mutu serta 
pengelolaan persediaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta 
sistem data dan informasi persediaan dan penggunaan obat di instalasi 
farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang lemah. 

Ketersediaan obat dan vaksin secara umum telah cukup baik 
yaitu mencapai 96,93 persen pada tahun 2013, namun, ketersediaan di 
tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih belum memadai. 
Selain itu, variasi ketersediaan obat dan vaksin masih tinggi dengan 13 
provinsi melebihi 100 persen (misalnya Kalimantan Barat, Jawa Timur, 
dan Yogyakarta), sedangkan di beberapa provinsi lainnya masih di 
bawah 80 persen (Maluku, Gorontalo, dan Kepulauan Riau). Persentase 
obat, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 
yang memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan terus meningkat. 
Walaupun demikian, hanya 67,8 persen sarana produksi obat (tahun 
2013) dan hanya 64,7 persen sarana produksi alat kesehatan dan PKRT 
yang memiliki sertifikasi Good Manufacturing Practices terkini dan 
memenuhi cara produksi yang baik (Good Manufacturing Practices).  

Walaupun penggunaan obat generik di sarana kesehatan terus 
meningkat tetapi penggunaan obat rasional di sarana pelayanan 
kesehatan dasar pemerintah baru mencapai 61,9 persen. Hal ini 
disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai obat 
generik.  

Dalam upaya mencapai kemandirian pemenuhan obat dalam 
negeri, hampir 90 persen kebutuhan obat dapat diproduksi dalam 
negeri, namun hampir 96 persen bahan baku industri farmasi masih 
sangat tergantung dengan bahan baku impor. Pemenuhan alat 
kesehatan (alkes) juga masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi 
terhadap industri alkes luar negeri. Tingkat ketergantungan ini dapat 
diminimalisasi dengan peningkatan kemandirian di bidang obat dan 
alkes dengan menumbuhkan industri bahan baku obat dan alkes dalam 
negeri yang didukung oleh riset terkait bahan baku obat terutama 
bahan baku obat kimia. Selain itu, kemandirian pemenuhan bahan baku 
obat (BBO) juga perlu didukung dengan pengembangan bahan baku 
obat tradisional terutama pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam 
negeri. Untuk menunjang upaya pencapaian kemandirian bahan baku 
obat, perlu juga penguatan jejaring antara perguruan tinggi, swasta, 
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pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dalam rangka riset dan 
penguatan industri obat. 

 

GAMBAR 2.6 
INDIKATOR KEFARMASIAN TINGKAT NASIONAL 2011 

Sumber: Rifaskes, 2011 

Tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan,  
mutu, keamanan, dan khasiat obat dan alat kesehatan hingga di fasilitas 
kesehatan dan pasien, peningkatan supply chain dan monitoring 
(termasuk sumber daya manusia, fasilitas, standar keamanan, dan 
teknologi informasi), dan peningkatan penggunaan obat generik dan 
obat rasional melalui peningkatan peresepan, penggunaan, dan 
pengetahuan masyarakat.  Selain itu, perlu ekplorasi dalam penetapan 
dan pengendalian harga obat misalnya melalui berbagai insentif fiskal 
dan finansial. Dari sisi produksi dan distribusi, perlu upaya 
peningkatan kapasitas produksi sesuai standar cara pembuatan obat 
yang baik (CPOB) dan mengikuti cara distribusi obat yang baik untuk 
menjamin mutu, kemanan, dan khasiat serta peningkatan daya saing 
produk obat, alat kesehatan, dan makanan, termasuk penguatan 
pengawasan regulasi dan penegakan hukum. Tantangan dalam hal 
kemandirian penyediaan bahan baku obat adalah perlunya penguatan 
dan pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri termasuk 
bahan baku obat tradisional dengan pemanfaatan keanekaragaman 
hayati dalam negeri serta penguatan jejaring stakeholder terkait.  
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6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan  

Permasalahan ketenagaan kesehatan terjadi pada sisi produksi 
dan ketersediaan, persebaran dan penempatan, serta mutu dan kinerja. 
Dalam hal ketersediaan, di tingkat populasi, WHO merekomendasikan 
ketersediaan 10 dokter untuk setiap 10.000 penduduk. Pada saat ini, 
jumlah dokter di Indonesia baru mencapai 2 per 10.000 penduduk. 
Walaupun jumlah tenaga kesehatan di Indonesia terus meningkat, 
namun jumlah tenaga kesehatan masih belum memadai untuk dapat 
memberikan pelayanan yang maksimal. Kekurangan juga terjadi untuk 
tenaga kesehatan lain seperti bidan, sanitarian, tenaga gizi, dan tenaga 
promosi kesehatan. Status ketersediaan tahun 2013 adalah dokter gigi 
dengan status 4,3, perawat dengan status 89,9, dan bidan dengan 
status 49,9 per 100.000 penduduk.  

Kekurangan tenaga kesehatan juga terjadi di tingkat fasilitas 
pelayanan kesehatan. Menurut data Kemenkes pada bulan Desember 
2013, kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit mencapai 29 
persen untuk spesialis anak, 27 persen untuk spesialis kandungan, 32 
persen untuk spesialis bedah, dan 33 persen untuk penyakit dalam. 
Pada tahun 2012, rumah sakit mengalami kekurangan 87.874 perawat, 
15.311 bidan, 3.309 dokter, 1.382 tenaga  farmasi, dan 1.357 spesialis 
penyakit dalam. Berdasarkan Risfaskses 2011, kekurangan 4 jenis 
dokter spesialis dasar terutama terjadi pada RS kelas C yang baru 
mencapai kisaran 81-91 persen dan kelas D yang baru mencapai 
kisaran 48-56 persen. Di tingkat puskesmas, 9,8 persen puskesmas 
tidak memiliki dokter, dan terdapat kekurangan tenaga kesehatan 
dasar yang cukup banyak. Kekurangan dokter terutama pada provinsi 
di Indonesia bagian timur seperti Papua (32 persen), Papua Barat (16,3 
persen) dan Maluku Utara (14,9 persen). 

TABEL 2.4  
KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS TAHUN 2012 

Jenis Tenaga Kesehatan Kekurangan  Jenis Tenaga Kesehatan Kekurangan 

Perawat 10.146  Sanitarian 2.939 

Analis kesehatan 5.353  Ahli gizi 2.934 

Bidan 4.485  Sarjana kesehatan masyarakat 2.813 

Asisten apoteker 4.370  Dokter umum 2.269 

Dokter gigi 4.349  Apoteker 2.177 

Perawat gigi 3.514  

  Sumber: BPPSDM, Kemenkes  
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Beberapa jenis tenaga kesehatan belum dapat dihasilkan secara 
reguler seperti tenaga promosi kesehatan dan dokter layanan primer. 
Pertumbuhan insititusi pendidikan tenaga kesehatan yang sangat cepat 
menimbulkan tantangan dalam menjaga dan memastikan kualitas dan 
kompetensi lulusan. Pada tahun 2012, hanya 52 persen institusi 
pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi secara valid, sementara 
selebihnya tidak terakreditasi atau akreditasinya telah kadaluarsa. 
sehingga kualitas lulusan menjadi tidak optimal. Data  Health 
Professional Education Quality (HPEQ) 2014 menunjukkan persentase 
lulusan tenaga kesehatan yang lolos uji kompetensi untuk perawat 
sebesar 63,0, D3 keperawatan sebesar 67,5 persen, D3 kebidanan 
sebesar 53,5 persen, serta dokter sebesar 71,3 persen, dan dokter gigi 
sebesar 76,0 persen.  

TABEL 2.5  
STATUS AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA  

KESEHATAN,  2011 
 

Tipe Sekolah 
Akreditasi 

Valid 
Akreditasi 

Kadaluarsa 
Tidak 

Terakreditasi 
Total 

Terakreditasi 
Valid (Persen) 

Kebidanan 454 15 259 728 62 

Keperawatan 457 44 252 753 60 

Kesehatan 

masyarakat 

101 15 60 176 57 

Farmasi 79 7 67 153 51 

Gizi 12 4 28 44 27 

Total 1181 118 954 2253 52 

 

Sumber: HPEQ Project 2012 

Keterbatasan formasi dan sistem rekrutmen yang tidak standar 
antardaerah menyebabkan distribusi yang tidak merata. Penempatan 
tenaga di daerah perdesaan dan DTPK belum sepenuhnya didukung 
dengan regulasi yang kuat dan sistem insentif finansial dan non-
finansial yang memadai.  

Tantangan utama dalam pemenuhan tenaga kesehatan adalah 
menjamin kecukupan dengan meningkatan keselarasan dalam 
produksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas 
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dan kinerja tenaga kesehatan. Tantangan berikutnya adalah 
meningkatkan perekrutan; persebaran dan retensi tenaga kesehatan 
melalui pengembangan sistem karir dan perjenjangan serta insentif 
finansial dan non-finansial terutama untuk pemenuhan tenaga 
kesehatan di daerah DPTK.  

 
7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat  

Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya 
promosi kesehatan, termasuk minimnya tenaga promosi kesehatan. 
Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakan berwawasan kesehatan 
masih terbatas dan penegakan hukum masih lemah. Upaya 
peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum 
optimal, sehingga diperlukan  peningkatan komunikasi, informasi, dan 
edukasi, khususnya dalam rangka pencapaian perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS). Selanjutnya, peningkatan pemberdayaan masyarakat 
dilakukan melalui peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis 
Masyarakat) seperti posyandu, polindes, poskesdes, pos obat desa  
rumah sehat, dan lain-lain. Hingga saat ini, peran UKBM dalam 
pembangunan kesehatan masih belum dapat dimanfaatkan secara 
optimal. Kerja sama pemerintah dan swasta dalam promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan. 

GAMBAR 2.7 
CAPAIAN INDIKATOR PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 

Sumber: Riskesdas, 2013 
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Tantangan utama dalam promosi kesehatan adalah 
keberlanjutan pembangunan kesehatan dan sektor-sektor lain 
sehingga peran serta sektor-sektor lain dalam promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Tantangan lainnya adalah 
jumlah dan mutu kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi masih 
perlu ditingkatkan; fasilitasi kesehatan untuk menjamin efektivitas 
berlangsungnya promosi dan konseling kesehatan secara baik perlu 
ditingkatkan; efektifitas berbagai gerakan sosial, advokasi, serta 
kemitraan  perlu diefektifkan; kebijakan publik untuk menciptakan 
lingkungan perlu dikembangkan; serta partisipasi UKBM dan 
kerjasama dengan swasta perlu ditingkatkan. 

8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta 
Sistem Informasi Kesehatan 

Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen 
kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung evidence-
based planning  yang belum didukung sistem informasi yang kuat; 
kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal; 
sikroninasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah; dan tingkat pelaksanaan 
riset untuk mendukung upaya kemandirian dalam pemenuhan 
kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri masih rendah. 

 Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kemampuan 
teknis dan manajemen pengelolaan program baik di pusat, provinsi, 
maupun kabupaten/kota; menguatkan sistem informasi kesehatan 
sebagai bagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program 
pembangunan kesehatan termasuk pengembangan sistem pendataan 
angka kematian ibu di daerah yang terstandardisasi; meningkatkan 
dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan; meningkatkan 
pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana; serta 
meningkatkan upaya riset dalam negeri terkait pemenuhan bahan baku 
obat termasuk pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bahan 
baku obat kimia dan tradisional.   

9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan 
Kesehatan  

Pada tahun 2012,  pembiayaan kesehatan pemerintah (public 
health expenditure) baru mencapai USD 43 per kapita atau 1,2 persen 
dari PDB. Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaan 
kesehatan terendah di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad, 
dan Myanmar. Pembiayaan publik sektor kesehatan masih belum 
mencapai 5 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan Undang-
undang Kesehatan. Kompleksnya mekanisme pembiayaan kesehatan di 
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daerah menimbulkan kesulitan dalam manajemen dan sering 
menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Salah satu 
akibatnya adalah masih tingginya presentase pengeluaran penduduk 
untuk kesehatan (out of pocket expenditure).  Di sisi lain, peningkatan 
jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum diikuti dengan 
pengawasan dan koordinasi yang baik oleh pemerintah. 

GAMBAR 2.8 
PENGELUARAN KESEHATAN (PERSEN TERHADAP GDP)  

NEGARA ASEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Health Sector Review, 2014 dari National Health Account 

Isu lainnya adalah terkait dengan efisiensi alokasi dan efisiensi 
teknis (allocative and technical efficiency). Pada tahun 2014, hanya 15 
persen alokasi JKN yang dimanfaatkan untuk kesehatan dasar. Belanja 
sektor kesehatan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yang 
bersifat kuratif dan hanya 8,5 persen untuk pencegahan dan kesehatan 
masyarakat. Bed Occupancy Ratio (BOR) rumah sakit di Indonesia juga 
masih rendah yaitu 66 persen dibandingkan dengan negara OECD yang 
mencapai 78 persen. Peningkatan pengeluaran kesehatan sebagai 
konsekuensi dari pelaksanaan JKN perlu ditangani dengan baik untuk 
merespons transisi epidemiologi, dan peningkatan teknologi 
kesehatan.  

Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pembiayaan 
kesehatan, terutama pengeluaran pemerintah untuk secara bertahap 
memenuhi undang-undang,  serta kerjasama dengan swasta dan 
masyarakat termasuk pengembangan corporate social responsibility 
bidang kesehatan. 

10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional  

Periode 2015-2019 merupakan periode krusial dalam 
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu untuk mencapai 
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universal health coverage  pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah 
menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh 
masyarakat terutama masyarakat miskin. Kartu Indonesia Sehat 
menjadi bentuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan yang menjamin setiap 
orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
kebutuhannya. 

Peningkatan jumlah kepesertaan perlu menjadi prioritas 
dengan pengembangan peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta 
penerima upah, dan bukan penerima upah, serta integrasi jaminan 
kesehatan daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Kepesertaan 
dalam Jaminan Kesehatan Nasional perlu terus diperluas untuk 
mengurangi hambatan finansial dan memberikan keadilan bagi seluruh 
penduduk Indonesia dengan Kartu Indonesia Sehat termasuk yang 
telah dilakukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), 
dan bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mampu. 
Peningkatan kepesertaan perlu memperhatikan mekanisme besaran 
dan sistem kontribusi finansial serta paket manfaat yang diterima.  

Kartu Indonesia Sehat harus didukung oleh kesiapan fasilitas 
pelayanan kesehatan (sisi suplai) yang memadai meliputi ketersediaan 
dan mutu sarana, prasarana, alat, obat, dan tenaga kesehatan. Saat ini, 
banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum menjadi penyedia layanan 
SJSN Kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan masih belum memadai. 
Jumlah puskesmas yang mempunyai lebih dari 80 persen obat umum 
baru mencapai 13,2 persen dan yang mampu memberikan pelayanan 
kerfarmasian sesuai standar baru mencapai 25 persen, sementara 
masih terdapat 9,8 persen puskesmas yang tidak memiliki dokter. Pada 
fasilitas rujukan, jumlah tempat tidur rawat inap baru mencapai 12,6 
per 10.000 penduduk yang masih di bawah rekomendasi WHO sebesar 
25 per 10.000 penduduk. Selain itu, hanya 8 persen RS pemerintah dan 
33 persen RS swasta yang memenuhi seluruh kesiapan bedah 
komprehensif.  

Sistem rujukan antarfasilitas kesehatan belum terintegrasi, 
demikian juga dengan informasi data klinis (medical record) dan 
monitoring dan evaluasi yang belum tersistematis. Dalam rangka 
kendali mutu dan biaya, perlu upaya untuk terus meningkatkan 
kualitas pelayanan dan pada saat yang sama menjaga agar tidak terjadi 
eskalasi pelayanan dan biaya yang tidak perlu sehingga diperlukan 
sistem penapisan dan penilaian teknologi kesehatan. Pelayanan 
kesehatan melalui JKN masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk 
optimalisasi pencapaian prioritas pembangunan kesehatan, 
peningkatan pelayanan kesehatan primer, dan upaya promotif dan 
preventif belum dilakukan. Pengembangan dan penyempurnaan perlu 
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terus dilakukan dalam pengelolaan pembayaran kepada penyedia 
layanan, penetapan paket manfaat, penetapan besaran iuran, standar 
tarif, kontrol biaya, serta berbagai moral hazard penerapan asuransi.  

Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalah 
meningkatkan kepesertaaan, mengembangkan manfaat jaminan, 
kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran penyedia 
layanan, kemitraan publik dan swasta, memastikan kualitas pelayanan 
dan pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, dan 
penyediaan fasilitas dan ketenagaan. Sebagai bagian dari Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), JKN merupakan upaya untuk meningkatkan 
perlindungan finansial serta meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan kesehatan.  Oleh karenanya tantangan yang juga dihadapi 
adalah kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk menjamin 
ketersediaan, menyiapkan standar, dan menjamin compliance standar 
sarana, tenaga, dan manajemen pelayanan kesehatan; menguatkan 
mekanisme kontrol terhadap eskalasi biaya JKN (klaim); menguatkan 
JKN sebagai bagian dari SKN untuk mendorong pencapaian tujuan 
pembangunan kesehatan; dan mengembangkan sistem pembayaran/ 
insentif bagi penyedia layanan dan tenaga kesehatan. 

2.1.3 Pendidikan 

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas 

Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda 
prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam 
periode 2015-2019. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks 
penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan 
empat kemampuan: (i) learning to know, (ii) learning to do, (iii) 
learning to be, dan (iv) learning to live together. Pelaksanaan Wajar 12 
Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Upaya 
Indonesia untuk keluar dari “jebakan pendapatan menengah” hanya 
akan terealisasi jika tersedia tenaga kerja terampil secara memadai 
terutama untuk bersaing dalam skala global, termasuk untuk 
menghadapi perdagangan bebas ASEAN.  

Pelaksanaan Wajar 12 Tahun harus mencakup keseluruhan 
proses pendidikan sampai siswa menyelesaikan jenjang pendidikan 
menengah. Oleh karena itu, berbagai permasalahan dalam pelaksanaan 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan 
harus dapat diatasi, agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan 
pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat 
melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. 
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a. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar 
yang Berkualitas 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahun 
wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, dalam kenyataan pada 
tahun 2012, sebagian dari mereka yaitu sekitar 2,12 persen anak usia 
7-12 dan 10,48 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah. 
Sebagian kecil dari mereka bahkan tidak/belum pernah sekolah 
(Gambar 2.8). Kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih 
mengemuka, seperti antardaerah, antara kota dan desa, dan antara 
penduduk kaya dan penduduk miskin. Sebagai contoh, kesenjangan 
APS penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) pada kelompok 20 persen 
termiskin sebesar 81,0 persen dengan kelompok 20 persen penduduk 
terkaya sebesar 94,9 persen. Isu kesenjangan ini makin mencolok 
karena cukup banyak di antara anak usia 13-15 tahun dari kelompok 
miskin yang tidak bersekolah. Mereka adalah anak-anak yang putus 
sekolah selama di SD/MI dan anak-anak yang lulus SD/MI tetapi tidak 
melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/sederajat. 

GAMBAR 2.9 
STATUS PARTISIPASI PENDIDIKAN ANAK USIA 6-18 TAHUN DI 

INDONESIA  TAHUN 2012 

  Sumber: Diolah dari Data Susenas, 2012 

Kesenjangan gender sudah tidak tampak di tingkat nasional, 
tetapi jika dilihat antarkabupaten/kota, perbedaan masih cukup lebar 
dan  berbeda. Berbagai masalah kesenjangan ini perlu segera diatasi 
untuk menjamin anak Indonesia usia 7-15 tahun, tanpa terkecuali, 
dapat terpenuhi haknya untuk bersekolah dan dapat menyelesaikan 
Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 
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Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah 
meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dalam rangka 
menuntaskan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan memberikan 
peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk 
pemenuhan hak anak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang 
berkualitas sehingga dapat menurunkan kesenjangan akses pendidikan 
antardaerah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarjenis kelamin. 

b. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas 

Pelaksanaan Wajar 12 Tahun menuntut kinerja maksimal untuk 
menjamin semua anak usia 7-18 tahun dapat bersekolah dan 
menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Permasalahan pada pendidikan 
jenjang menengah adalah masih terdapat sekitar 2,0 juta anak dari 12,4 
juta anak usia 16-18 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 
sembilan tahun, bahkan sekitar 100 ribu di antaranya tidak pernah 
sekolah. Jumlah tersebut belum termasuk 1,4 juta anak yang sudah 
lulus SMP/MTs, tetapi tidak melanjutkan dan 280 ribu anak yang putus 
sekolah selama menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA.  

Peningkatan partisipasi pendidikan menengah belum terjadi 
secara merata di tanah air. Pada rentang tahun 2009 dan 2012, hanya 
beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, 
Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara mengalami kenaikan Angka 
Partisipasi Kasar (APK) lebih dari 10 persen. Sementara itu, beberapa 
provinsi lain tidak mengalami peningkatan APK yang berarti serta 
capaian pada tahun 2009 juga masih rendah, seperti Kepulauan Bangka 
dan Belitung, Kalimantan Barat, dan Papua. Kesenjangan ini harus 
segera diperkecil dengan memberikan perhatian lebih besar pada 
daerah-daerah dengan APK di bawah rata-rata nasional. 

Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan menengah sangat 
dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketersediaan fasilitas, daya 
jangkau terhadap fasilitas, keterjangkauan pembiayaan, kualitas 
layanan yang disediakan, dan persepsi terhadap nilai tambah yang 
diperoleh. Biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi salah satu 
penyebab rendahnya partisipasi pendidikan menengah pada kelompok 
miskin. Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa pada saat Angka 
Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun pada kelompok 20 
persen terkaya sudah mencapai 75,3 persen, APS pada kelompok 20 
persen termiskin baru mencapai 42,9 persen (Gambar 2.9). 
Keterbatasan finansial merupakan alasan utama tidak melanjutkan 
sekolah. Oleh karena itu, pemberian perhatian lebih besar bagi anak-
anak dari keluarga miskin, termasuk melalui beasiswa, harus 
dilanjutkan. 
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GAMBAR 2.10 
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN MENURUT 

KELOMPOK PENGELUARAN KELUARGA TAHUN 2000-2009 

Sumber: Diolah dari data Susenas 2000, 2006, 2009, dan 2012 

Kualitas pendidikan menengah juga masih rendah karena 
belum semua sekolah/madrasah memiliki fasilitas memadai untuk 
mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun 
hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikan 
S1/D4. Selain itu, masih terdapat sekitar 32,1 persen SMA/SMK dan 
23,27 persen MA yang belum terakreditasi.  Kualitas pendidikan yang 
rendah juga disebabkan banyak sekolah swasta yang dibangun tanpa 
memperhatikan standar mutu, seiring dengan terbatasnya daya 
tampung sekolah/madrasah negeri.  Pada tahun 2011, dari 26.408 
SMA/SMK/MA yang ada, 17.860 di antaranya (67,6 persen) adalah 
sekolah/madrasah swasta (PODES, 2011).  

Relevansi pendidikan menengah juga masih rendah yang 
diindikasikan oleh rendahnya penilaian pelaku usaha terhadap 
karyawan yang berpendidikan menengah baik umum maupun 
kejuruan.  Sekolah menengah kejuruan juga dinilai belum mampu 
membekali lulusan dengan keterampilan memadai, yang dapat menjadi 
pembeda upah (significant wage premium) dan kemudahan 
memperoleh pekerjaan dibanding sekolah umum. Tingkat 
pengangguran terbuka lulusan SMK juga sedikit lebih tinggi (9,88 
persen) dibanding dengan lulusan SMA (9,60 persen) (Sakernas 2012).  

Selain bidang-bidang studi yang dikembangkan belum 
sepenuhnya searah dengan kebutuhan dunia kerja, rendahnya 
relevansi pendidikan menengah juga disebabkan oleh kurangnya 
kerjasama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri. 
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Kegiatan magang di dunia usaha dan industri masih sangat terbatas, 
terutama karena antara lain, ketiadaan fasilitas termasuk peralatan 
untuk pelatihan, kurangnya manfaat yang dirasakan oleh dunia usaha 
dan industri, dan kurangnya dukungan peraturan perundangan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, pembangunan 
pendidikan menengah pada kurun waktu lima tahun ke depan 
dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan akses pendidikan 
menengah melalui Wajar 12 Tahun dengan memberikan dukungan 
yang lebih besar kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, 
serta meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaan 
sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Tantangan berikutnya 
adalah membangun sistem yang lebih komprehensif melalui 
penyediaan alternatif pembelajaran yang beragam termasuk 
diferensiasi kurikulum agar siswa dapat mengembangkan potensi, 
minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal. 

2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik 
diukur dengan proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. 
Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas 
umumnya tidak berjalan secara interaktif. Sekitar 74 persen aktivitas 
kelas dilakukan oleh guru saja dan hanya sekitar 11 persen yang 
dilakukan bersama guru-siswa.  Proses pembelajaran demikian tidak 
dapat menumbuhkan kreativitas siswa dan membangkitkan daya kritis 
dalam berpikir dan kemampuan analisis siswa, suatu kompetensi yang 
justru sangat vital dimiliki siswa sebagai hasil dari pembelajaran. 
Proses pembelajaran yang baik akan terjadi bila guru menerapkan 
metode discovery learning approach, untuk menggantikan metode 
expository learning approach. 

Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan. Ujian 
Nasional (UN) tahun 2013, hanya sekitar 56 siswa SMP/MTs dan 66 
persen siswa SMA/SMK/MA yang mencapai batas minimal nilai UN 
murni. Selain itu, hasil UN masih sangat senjang baik antarsiswa, 
antarsekolah, maupun antardaerah di samping mengindikasikan 
terjadinya kesenjangan gender. Anak perempuan secara rata-rata 
memperoleh nilai lebih tinggi untuk semua mata pelajaran dibanding 
anak laki-laki, dengan selisih yang lebih signifikan pada mata pelajaran 
bahasa Indonesia.  

Dalam tes internasional seperti dalam Programme for 
International Student Assessment (PISA) dan Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia 
juga tidak menggembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA 
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2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD 
(497). Sekitar 55,3 persen siswa Indonesia tidak mencapai kecakapan 
Level-2 yang merupakan kecakapan minimal yang harus dikuasai oleh 
anak-anak usia 15 tahun. Hasil belajar siswa Indonesia untuk pelajaran 
matematika dan sains tidak mengalami peningkatkan, bahkan 
mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Hasil PISA juga 
menunjukkan bahwa hasil belajar anak perempuan lebih baik 
dibanding anak laki-laki. Proporsi anak perempuan yang tidak 
mencapai kecakapan Level-2 (47,6 persen) lebih kecil dibandingkan 
dengan anak laki-laki yang tidak mencapai kecakapan yang sama (62,5 
persen).  

Terdapat tiga faktor utama rendahnya kualitas proses 
pembelajaran di Indonesia, yaitu: (i) rendahnya jaminan kualitas 
pelayanan pendidikan; (ii) lemahnya pelaksanaan kurikulum; dan (iii) 
lemahnya sistem penilaian pendidikan. 

 

a. Penguatan Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan  

Untuk menjembatani pemenuhan Standar Nasional 
Pendidikan (SNP), pada tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 15 Tahun 
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kemudian diubah 
dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013. SPM tersebut ditetapkan 
sebagai tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar di tingkat 
kabupaten/kota yang merupakan tahapan dalam pencapaian seluruh 
standar nasional pendidikan.  

Survei tahun 2013 yang dilakukan terhadap 5.280 SD/MI dan 
SMP/MTs melaporkan hanya sekitar 54 persen SMP/MTs yang 
memiliki ruang laboratorium sains, bahkan hanya sekitar 21 persen 
MTs swasta yang memiliki ruang laboratorium. Selain itu, kurang dari 
60 persen SD/MI yang semua gurunya menerapkan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan hanya sekitar 50 persen SD/MI 
yang semua gurunya mengembangkan dan menerapkan program 
penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta 
didik. Selain itu, jaminan kualitas pendidikan menengah juga belum 
sepenuhnya diterapkan.  Sekitar 32,1 persen SMA/SMK bahkan belum 
terakreditasi. Lingkungan pembelajaran termasuk ketersediaan 
fasilitas (perpustakaan dan laboratorium) belum cukup mendukung 
proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun hampir seluruh 
guru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4. 
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b. Penguatan Kurikulum dan Pelaksanaannya 

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
diamanatkan bahwa kurikulum harus dikembangkan dan dilaksanakan 
untuk dapat meningkatkan potensi, minat, dan kecerdasan jamak 
peserta didik. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengacu pada 
standar nasional pendidikan dan dikembangkan dengan prinsip 
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan 
potensi peserta didik. Selain itu, kurikulum juga perlu diselaraskan 
dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21 yang ditandai oleh 
kesadaran global, penumbuhan kreativitas dan inovasi, serta berbagai 
macam kemampuan yang meliputi pemecahan masalah, kerjasama, 
mencari informasi yang sahih, berkomunikasi dan menggunakan 
teknologi informasi, serta menjadi warga negara yang 
bertanggungjawab dan memiliki karakter dan moral yang kokoh yang 
ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di 
luar kelas. Kurikulum juga memberi peluang penggunaan bahasa ibu, 
selain bahasa Indonesia, sebagai bahasa pengantar dalam proses 
pembelajaran. Di sejumlah sekolah di daerah-daerah terpencil, guru-
guru tidak bisa mengajar di sekolah tersebut menggunakan bahasa 
Indonesia, karena murid-murid masih bertutur dalam bahasa ibu. 
Dengan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengatar dalam 
pembelajaran, maka murid-murid akan terbantu untuk lebih mudah 
memahami mata pelajaran. Karena itu, penggunaan bahasa ibu 
seyogianya dapat diterapkan paling kurang sampai kelas 3 Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.  Penggunaan bahasa ibu ini penting untuk 
dua tujuan: pertama, memfasilitasi murid yang masih belum fasih 
berbahasa Indonesia agar lebih mudah mengikuti pelajaran, dan kedua, 
mencegah kepunahan bahasa ibu akibat berkurangnya penutur di 
masyarakat. Selain itu, kurikulum juga harus meningkatkan wawasan 
dan pemahaman peserta didik dalam membangun ketahanan diri, 
terutama kesadaran akan pentingnya kesehatan, termasuk kesehatan 
reproduksi, dan kepedulian terhadap lingkungan, untuk menghindari 
permasalahan remaja seperti pernikahan dan melahirkan di usia yang 
terlalu muda, dan penyebaran penyakit menular termasuk HIV/AIDS. 

Untuk itu pemerintah harus dapat memastikan bahwa semua 
siswa dapat mengikuti kurikulum yang berlaku, sehingga mereka 
memiliki kompetensi minimum yang sama. Kurikulum 2013 mulai 
dikembangkan dan dilaksanakan secara bertahap tahun ajaran 
2013/2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
di tingkat sekolah. Namun demikian, pelaksanaannya masih 
menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya kompetensi 
guru, lemahnya kepemimpinan pedagogis kepala sekolah, dan 
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lemahnya sistem pembinaan profesional oleh pengawas. Untuk itu, 
diperlukan kemampuan dan kemauan kepala sekolah dan guru yang 
dapat mendorong terjadinya perubahan terutama dalam proses 
pembelajaran di kelas dan penilaian kinerja siswa. Akuntabilitas 
sekolah dan transparansi kepada masyarakat, manajemen kinerja guru, 
penilaian sekolah, dan proses pemantauan yang juga menjadi faktor 
penting dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus mendapat 
perhatian lebih besar. Mengingat peran kepala sekolah dan pengawas 
yang sangat sentral dalam menentukan kualitas pendidikan, 
kompetensi mereka yang masih lemah harus ditingkatkan. 

c. Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan 

Saat ini, nilai akhir siswa yang merupakan gabungan antara 
nilai rapor dan ujian sekolah dengan bobot 40 persen dan nilai ujian 
nasional (UN) dengan bobot 60 persen, adalah instrumen untuk 
melihat tingkat pencapaian pembelajaran siswa, yang hasilnya 
digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu mengukur hasil belajar atau 
prestasi akademik siswa, seleksi untuk penerimaan siswa baru pada 
jenjang yang lebih tinggi, pemetaan kesenjangan dan 
mengidentifikasikan kebutuhan intervensi di tingkat sekolah, 
penentuan kelulusan siswa, dan pengukuran kualitas sekolah. 
Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, 
penggunaan satu bentuk penilaian di akhir dari satu siklus pendidikan 
untuk berbagai tujuan tentunya tidak mencukupi.   

Selain itu, sistem UN masih memiliki berbagai kelemahan, 
terutama terkait dengan validitas dan keandalan pelaksanaannya, 
keadilan sistemnya, dan penggunaan hasil UN sebagai barometer 
perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, 
validitas pelaksanaan UN harus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan 
satu sistem penilaian yang lebih baik, yang dapat dilakukan melalui uji 
petik  untuk dapat mengukur perkembangan hasil belajar siswa dari 
waktu ke waktu yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sistem ujian 
nasional. Sistem penilaian yang disebut Indonesian National Assessment 
Program (INAP) yang dikembangkan tahun 2009 oleh Pusat Penilaian 
Pendidikan–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diperkuat  
untuk dapat memenuhi kebutuhan penilaian perkembangan hasil 
belajar siswa di Indonesia dari waktu ke waktu 

Dari uraian permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah membangun dan 
menerapkan sistem jaminan kualitas pendidikan secara menyeluruh, 
memperbaiki pelaksanaan kurikulum, dan membangun sistem 
penilaian pendidikan yang komprehensif. 
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3. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan 
Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 

a. Jumlah dan Distribusi Guru Masih Perlu Ditata Secara Lebih 
Baik 

Jumlah guru di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, 
terutama sejak pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, 
penambahan guru baru pada periode tersebut tidak sepenuhnya 
didasarkan pada kebutuhan jumlah tenaga pendidik, sehingga 
pertumbuhan jumlah guru tidak sebanding dengan pertumbuhan 
jumlah siswa. Hal ini berakibat pada terus mengecilnya rasio guru-
murid, yang pada tahun 2012 mencapai 17 untuk SD, 14 untuk SMP, 
dan 12 untuk SMA/SMK. Angka tersebut lebih kecil lagi untuk 
madrasah, yang pada tahun 2010 adalah 12 untuk MI, 10 untuk MTs, 
dan 8 untuk MA, yang disebabkan oleh banyaknya madrasah/sekolah 
kecil. Rasio guru-murid yang makin rendah ini menciptakan 
pemanfaatan guru yang tidak efisien. Padahal rasio guru-murid di 
negara-negara berpendapatan setara dengan Indonesia 
(berpendapatan menengah bawah) rasio guru–murid adalah sebesar 
1:29 (SD), 1:24 (SMP), dan 1:20 (SMA).  

Distribusi guru yang tidak merata juga menimbulkan 
permasalahan lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru 
cenderung berlebih di daerah perkotaan yang menyebabkan beban 
mengajar seorang guru menjadi terlalu rendah sehingga tidak 
memenuhi persyaratan mengajar minimal 24 jam tatap muka. Di sisi 
lain, sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru 
sehingga proses pembelajaran berlangsung tidak efektif. Tunjangan 
khusus sebesar satu kali gaji yang disediakan oleh pemerintah masih 
belum dapat menarik minat guru untuk mengajar dan memenuhi 
kebutuhan guru di daerah terpencil. Selain itu, fasilitas untuk 
pengembangan keilmuan dan promosi kepangkatan karir juga belum 
memadai. 

b. Kualitas, Kompetensi, dan Profesionalisme Guru Masih Harus 
Ditingkatkan 

 Meskipun program peningkatan kualifikasi guru sudah dilaksanakan 
lebih dari 10 tahun, masih banyak guru yang belum memenuhi 
kualifikasi akademik minimal S1/D4. Pada tahun 2012, terdapat 11 
provinsi yang lebih dari 50 persen gurunya belum berkualifikasi 
minimal S1/D4, yang sebagian besar (10 provinsi) berada di wilayah 
timur Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa banyak 
guru yang diangkat setelah tahun 2005 tidak memenuhi persyaratan 
akademik tersebut, sehingga beban untuk meningkatkan kualifikasi 
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guru tak kunjung terselesaikan. 

Dibanding jenjang yang lebih tinggi, kualitas guru PAUD 
terhitung paling rendah. Dari 275.904 orang guru Taman Kanak-Kanak 
(TK), hanya sekitar 28,7 persen yang berkualifikasi S1/D4 keatas. 
Sedangkan dari 124.975 orang guru  Raudhatul Athfal (RA), sekitar 
53,5 persen yang berkualifikasi S1/D4 keatas. Sebagian besar guru 
bahkan hanya lulusan SMA (38,6 persen). Sebelum pemberlakuan UU 
No. 20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak 
usia dini belum menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, 
sehingga tidak ada ketentuan standar minimal kualifikasi akademik 
pendidiknya. Hal ini menyebabkan banyak pendidik yang hanya 
lulusan jenjang pendidikan menengah. Oleh karena PAUD non-TK 
pengelolaannya masuk jalur pendidikan non-formal, pendidik PAUD 
non-TK bahkan tidak menjadi bagian dari guru yang diatur kualifikasi 
akademik dan kesejahteraannya didalam UU No. 14/2005. Hal ini 
menyebabkan intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidik PAUD 
non-TK menjadi tidak maksimal. 

Selain itu, meskipun guru-guru telah memenuhi kualifikasi 
akademik S1/D4, hal ini  belum tercermin pada tingginya kompetensi 
mereka. Uji kompetensi guru yang dilakukan pada tahun 2012 
terhadap sekitar 850 ribu guru menunjukkan hasil yang tidak cukup 
baik. Rata-rata nilai uji kompetensi tersebut adalah sekitar 43 dari 
skala nilai 0 – 100. Untuk itu, diperlukan upaya lebih sungguh-sungguh 
untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru yang akan 
berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.  

c.  Peningkatan Sertifikasi Profesi Pendidik Juga Belum 
Berdampak Signifikan Baik pada Peningkatan Kompetensi 
Guru dalam Proses Pembelajaran Maupun pada Hasil Belajar 
Siswa 

 Hasil studi tahun 2014 menunjukkan bahwa peningkatan 
sertifikasi profesi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan 
profesi baru mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang diukur, 
antara lain, dengan berkurangnya proporsi guru yang memiliki 
pekerjaan tambahan. Akan tetapi, sertifikasi profesi belum terlihat 
dampaknya terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran yang 
diukur dengan kualitas substansi pembelajaran maupun hasil belajar 
siswa, yang dinilai dengan hasil ujian baik ujian sekolah maupun ujian 
nasional. 

Berbagai upaya yang dilakukan juga belum sepenuhnya dapat 
meningkatkan profesionalisme guru, antara lain, tingkat 
ketidakhadiran guru masih cukup tinggi dan ketidaktaatan dalam 
melaksanakan proses pembelajaran. Hasil studi SPM tahun 2013 
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menunjukkan hanya sekitar 50 persen sekolah yang seluruh gurunya 
membuat rencana pembelajaran dan melakukan penilaian untuk 
membantu siswa belajar.  

d. Kurangnya Kapasitas LPTK dalam Menyediakan Guru 
Berkualitas 

 UU No. 14/2014 memberi mandat kepada universitas-
universitas LPTK untuk menyelenggarakan pendidikan keguruan. Saat 
ini, terdapat 415 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 
yang terdaftar di Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, yang terdiri 
dari 37 LPTK negeri dan 378 LPTK swasta. Sejumlah LPTK tersebut 
melayani sekitar 1,3 juta mahasiswa, termasuk guru yang sedang 
mengikuti pendidikan S1/D4 sebagai prasyarat minimal untuk 
mengikuti sertifikasi profesi guru. Namun, kualitas sebagian besar 
LPTK tersebut belum terjamin sehingga diragukan dapat menghasilkan 
guru-guru yang berkompeten. Selain itu, jumlah mahasiswa yang 
menempuh pendidikan di LPTK terlalu banyak untuk memenuhi 
kebutuhan guru.  

Dalam 10 tahun terakhir, animo lulusan sekolah menengah 
untuk kuliah di LPTK memang meningkat tajam, namun tidak/belum 
disertai sistem seleksi yang ketat dengan menggunakan pendekatan 
academic merit system. Untuk menghasilkan guru-guru berkualitas, 
LPTK semestinya hanya menerima calon-calon mahasiswa cemerlang 
dengan prestasi akademik tinggi saja untuk menempuh pendidikan 
keguruan. Proses pemerimaan mahasiswa yang ketat ini harus menjadi 
bagian dari reformasi LPTK. Mengingat LPTK juga mendapat mandat 
untuk melakukan sertifikasi guru, maka LPTK harus dijamin 
kualitasnya sehingga seluruh lulusan yang dihasilkan memiliki 
kompetensi tinggi yang akan berdampak peningkatan mutu 
pembelajaran. Untuk itu, sebagaimana dimandatkan UU No. 14 Tahun 
2005, pendidikan keguruan di LPTK harus dilakukan melalui program 
pendidikan profesi guru (PPG) berasrama. 

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, 
peningkatan manajemen pengelolaan guru dan pendidikan keguruan 
dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki jumlah dan distribusi 
guru antardaerah dan antarsatuan pendidikan; memperbaiki kinerja 
guru melalui peningkatan kompetensi guru; meningkatkan 
akuntabilitas dengan pemenuhan beban dan tanggung jawab mengajar; 
dan meningkatkan kemampuan LPTK untuk menghasilkan guru yang 
berkualitas. 
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4. Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi berperan penting dalam upaya mencapai kemajuan, 
meningkatkan daya saing, dan membangun keunggulan bangsa, melalui 
pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah, dan inovasi 
teknologi. Pendidikan tinggi mempunyai kaitan erat dengan kemajuan 
ekonomi karena dapat melahirkan SDM berkualitas yang memiliki 
pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi. Untuk itu, 
layanan pendidikan tinggi yang berkualitas harus dapat diakses oleh 
seluruh penduduk usia produktif, agar mereka mampu menjadi 
kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Permasalahan pokok yang mengemuka adalah akses ke layanan 
pendidikan tinggi belum merata, bahkan ketimpangan tingkat 
partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tampak 
nyata, masing-masing 43,6 persen dan 4,4 persen (Susenas 2012). 
Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau layanan 
pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi, terhambat oleh ketiadaan 
biaya. Kendala finansial menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan 
sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke 
perguruan tinggi. 

GAMBAR 2.11 
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN PENDUDUK USIA 

 19-24 TAHUN 2001-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam 
konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi  
yang diindikasikan oleh mayoritas perguruan tinggi hanya 
berakreditasi C, dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau 
B. Selain itu, perguruan tinggi Indonesia juga belum mampu 
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tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. 
Sejumlah lembaga internasional secara berkala melakukan survei 
untuk menyusun peringkat universitas terbaik dunia, dan 
menempatkan universitas-universitas Indonesia, bahkan yang 
berstatus paling baik di Indonesia sekalipun, berada pada posisi 
yang masih rendah. 

b. Perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian dasar 
dan terapan serta melakukan inovasi dan invensi, yang disebabkan 
oleh keterbatasan infrastruktur iptek dan anggaran untuk riset. 
Meskipun perguruan tinggi memiliki banyak SDM berkualitas 
(ilmuwan, akademisi, peneliti), tidak semua ahli berkesempatan 
melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan 
penemuan-penemuan baru. Kondisi ini disebabkan infrastruktur 
iptek yang belum terbangun merata di seluruh perguruan tinggi 
dan belanja publik untuk penelitian yang sangat minimal, yaitu 
hanya sekitar 0,08 persen dari GDP. Demikian pula upaya 
membangun universitas riset masih sulit dilakukan karena 
beberapa kendala, yaitu: (i) banyak perguruan tinggi lebih 
berorientasi pada penyelenggaraan program akademik dan 
program studi yang laku di pasaran (diploma, kelas ekstensi) yang 
menjadi sumber pendapatan, (ii) ketiadaan fokus pengembangan 
institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagai wujud mission 
differentiation dan (iii) beban mengajar para dosen yang sangat 
tinggi serta kurang tersedia waktu dan dana untuk melakukan 
penelitian. Kegiatan riset yang jarang dilakukan berdampak pada 
terbatasnya publikasi di jurnal ilmiah, terutama jurnal 
internasional. 

c. Banyak dosen kurang memberi prioritas untuk mengajar di 
universitas asal dan lebih mengutamakan pekerjaan lain 
(sebagai contoh, mengajar di universitas lain, menjadi konsultan 
dan pembicara seminar) untuk menambah pendapatan. Pekerjaan 
sampingan ini berpengaruh pada komitmen untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di perguruan tinggi asal. Di samping itu, 
banyak pula dosen dan peneliti perguruan tinggi Indonesia lebih 
memilih bekerja menjadi pengajar dan peneliti di universitas-
universitas di luar negeri, karena keterbatasan fasilitas dan insentif 
yang rendah di dalam negeri. Meskipun bisa berdampak positif, 
fenomena brain drain dapat juga melemahkan perguruan tinggi 
dalam negeri terutama yang masih kekurangan tenaga akademik 
(dosen, peneliti) berkualitas. Terkait hal ini, sarjana-sarjana 
cemerlang dan bertalenta kurang berminat menjadi dosen dan 
peneliti di perguruan tinggi dan lebih memilih bekerja di industri 
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dengan pertimbangan ekonomi yaitu pendapatan yang lebih tinggi.  

d. Angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang 
mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan 
tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara perguruan 
tinggi dan dunia kerja Pengangguran terdidik memberi indikasi 
bahwa program-program studi yang dikembangkan di perguruan 
tinggi mengalami kejenuhan, karena peningkatan jumlah lulusan 
tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan 
perguruan tinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar (60 
persen) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori white-
collar jobs (manajer, profesional), yang menuntut 
keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus 
(insinyur, dokter, guru). Namun, sebagian dari mereka (30 persen) 
juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi-
terampil (tenaga administrasi, sales), bahkan ada juga yang 
berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi 
(blue-collar jobs). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum 
yang dikembangkan di perguruan tinggi kurang relevan dan tidak 
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri.  

Perguruan tinggi juga belum sepenuhnya dapat melahirkan lulusan-
lulusan berkualitas yang memiliki daya saing mumpuni. Relevansi 
dan daya saing lulusan perguruan sangat ditentukan oleh 
penguasaan tiga hal, yaitu: (i) academic skills yang berhubungan 
langsung dengan bidang ilmu yang ditekuni di perguruan tinggi, (ii) 
generic/lifeskills yang merujuk pada serangkaian dan jenis-jenis 
keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan yang 
dapat diaplikasikan di lapangan kerja, yang mencakup banyak hal 
seperti kemampuan berpikir kritis-kreatif, pemecahan masalah, 
komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan kepemimpinan, dan (iii) 
technical skills yang berkaitan dengan profesi spesifik yang 
mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja bagus di 
suatu bidang pekerjaan. 

e. Kemitraan perguruan tinggi dengan dunia industri pun dinilai 
lemah bahkan terjadi diskoneksi dalam lima hal penting, yang 
menunjukkan rendahnya relevansi dan daya saing yaitu: (i) antara 
pendidikan tinggi dan pemberi kerja (pengguna keahlian), (ii) 
antara pendidikan tinggi dan perusahaan (pengguna hasil-hasil 
penelitian), (iii) antara pendidikan tinggi dan lembaga penelitian 
(penyedia program-program penelitian), (iv) di antara lembaga 
pendidikan tinggi sendiri serta antara lembaga pendidikan dan 
lembaga penyedia pelatihan (diskoneski horizontal di seluruh 
penyedia keahlian), dan (v) antara pendidikan tinggi dan 
pendidikan sebelumnya (sekolah) (diskoneksi vertikal di seluruh 
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penyedia keahlian). Kemitraan universitas-industri-pemerintah 
memang belum berkembang baik, sehingga peluang kerjasama 
untuk mengembangkan program riset dan inovasi teknologi yang 
memberi keuntungan ekonomi kurang dapat dimanfaatkan. 
Kemitraan tiga pihak ini penting dikembangkan untuk menggali 
sumber-sumber pembiayaan alternatif dalam rangka mendukung 
kegiatan riset. 

Dengan mempertimbangan keseluruhan permasalahan yang 
diuraikan di atas, tantangan utama pembangunan pendidikan tinggi 
yang harus diatasi adalah meningkatkan akses ke layanan 
pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta 
meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, 
yang didukung oleh upaya meningkatkan tatakelola kelembagaan 
perguruan tinggi 

5. Peningkatan Akses dan Kualitas PAUD 

Usia dini merupakan periode emas yang sangat penting tidak 
hanya bagi perkembangan intelektual anak, tetapi juga sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan sosial anak di masa 
depan. Seluruh aspek tumbuh kembang anak dapat berkembang pesat 
apabila memperoleh stimulasi yang baik, yang salah satunya diberikan 
dalam bentuk pendidikan anak usia dini (PAUD). PAUD dapat 
meningkatkan kesiapan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi.  

Layanan PAUD masih belum merata yang ditandai dengan 
Angka Partisipasi PAUD untuk kelompok usia 3-6 tahun hanya 
meningkat dari 20 persen pada tahun 2008 menjadi sekitar 26,5 
persen pada tahun 2012 dan menjadi 27,3 persen pada tahun 2013. 
Jika anak usia 5-6 tahun yang sudah bersekolah di SD/MI 
diperhitungkan, maka pada tahun 2012 secara keseluruhan baru 
sekitar 63,01 persen anak usia 3-6 tahun yang mendapatkan layanan 
pendidikan. Dengan perkiraan jumlah penduduk kelompok usia 
tersebut sebanyak 19,4 juta orang, dapat disimpulkan bahwa pada 
tahun 2012 masih ada sekitar 11,7 juta (60,2 persen) anak usia 3-6 
tahun yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. 

Selain itu, kesenjangan partisipasi pendidikan untuk anak usia 
3-6 tahun juga masih menjadi masalah, seperti kesenjangan 
antardaerah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial ekonomi. 
Data tahun 2012 menunjukkan, partisipasi pendidikan anak usia 3-6 
tahun (telah memperhitungkan yang bersekolah di SD/MI) berkisar 
dari sekitar 14,8 persen di Provinsi Papua sampai 72,6 persen di 
Provinsi DI Yogyakarta. Indikator yang sama juga menunjukkan 
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kesenjangan antarstatus sosial ekonomi diindikasikan dengan angka 
32,0 persen pada kelompok 20 persen termiskin dan 52,2 persen untuk 
kelompok 20 persen terkaya. Kesenjangan gender juga tampak dengan 
partisipasi yang lebih baik pada anak perempuan yaitu dengan angka 
partisipasi 41,0 persen, sementara angka partisipasi untuk anak laki-
laki sebesar 38,6 persen. 

Terbatasnya jumlah layanan PAUD menjadi salah satu kendala 
dalam meningkatkan partisipasi PAUD. Sejauh ini, sebagian besar 
layanan PAUD diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat. Data 
Potensi Desa (PODES) tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 97.080 
lembaga PAUD setara TK yang ada, hanya sejumlah 3.993 (4,11 persen) 
yang merupakan lembaga negeri. Program PAUD yang mempunyai 
target bahwa setiap desa harus mempunyai lembaga PAUD belum 
sepenuhnya terpenuhi. Dari total 77.559 desa di seluruh Indonesia, 
baru sekitar 53.832 desa atau 70 persen yang sudah memiliki layanan 
PAUD.  

Kesenjangan ketersediaan lembaga PAUD terlihat nyata jika 
dibandingkan antardaerah. Contoh, hanya 1 dari 5 desa di Provinsi 
Papua yang mempunyai lembaga PAUD, sementara di Provinsi 
Yogyakarta hampir semua desa sudah memiliki lembaga PAUD. Selain 
keterbatasan jumlah lembaga PAUD, partisipasi PAUD yang rendah 
juga disebabkan oleh pemahaman masyarakat khususnya orang tua 
yang belum baik mengenai pentingnya PAUD. Untuk keluarga miskin, 
hambatan yang dihadapi lebih banyak karena biaya yang tidak 
terjangkau. 

Melihat permasalahan utama di atas, tantangan yang dihadapi 
dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD antara lain 
meningkatkan akses pendidikan anak usia dini terutama untuk 
masyarakat miskin; meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, 
dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; memperluas 
pemenuhan kualitas pelayanan berdasarkan standar PAUD, serta 
meningkatkan koordinasi antarsektor dan pemberdayaan peran swasta 
dalam penyelenggaraan PAUD holistik-integratif. 

6. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan 
Orang Dewasa 

Struktur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan dan 
saat ini sudah mengalami masa dimana proporsi penduduk usia 
produktif (15-64) sudah lebih besar dibandingkan penduduk usia non-
produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Fenomena tersebut 
menghasilkan bonus demografi dengan rasio ketergantungan mencapai 
titik terendah pada tahun 2028 dan 2031. Bila dimanfaatkan dengan 
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baik keadaan ini akan memberikan keuntungan untuk peningkatan 
kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu yang harus dipastikan 
adalah tersedianya tenaga kerja terampil yang juga mampu bersaing 
dengan tenaga kerja dari negara-negara lain utamanya dalam kerangka 
ASEAN sejalan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.  

Pada Agustus 2014, jumlah angkatan kerja di Indonesia 
mencapai 121,9 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 
sebesar 66,6 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,9 
persen. Jika dilihat dari lapangan pekerjaan, dari 114 juta orang yang 
bekerja, 38,9 juta (33,9 persen) bekerja di sektor pertanian, 
perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dan hanya 15,3 juta 
(13,3 persen) bekerja di sektor industri.  

Kualitas tenaga kerja juga masih rendah tercermin pada jenjang 
pendidikan tertinggi yang ditamatkan, juga masih mengemuka. Dari 
sekitar 114 juta penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja (data 
2013), sekitar 54,7 juta orang (47,9 persen) hanya berpendidikan 
SD/MI atau kurang, dan hanya 34,3 persen yang lulus sekolah 
menengah atau perguruan tinggi. Dengan pendidikan yang masih 
rendah dan keahlian/keterampilan yang tidak memadai, para lulusan 
sekolah menengah dan perguruan tinggi sekalipun hanya bisa masuk 
ke lapangan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian/keterampilan 
tinggi seperti pertanian dan pabrik. Sebagai contoh, pada tahun 2010, 
masih lebih dari 50 persen lulusan SMA/MA/SMK bekerja di unskilled 
jobs dan lebih dari 30 persen di semi-skilled jobs. Untuk lulusan 
pendidikan tinggi, masih ada sekitar 10 persen dan 40 persen, secara 
berturut-turut, yang bekerja di unskilled dan semi-skilled jobs. 

Pendidikan vokasi dilaksanakan antara lain melalui SMK 
diharapkan dapat membekali keterampilan para lulusannya lebih baik 
dibandingkan lulusan SMA. Namun, harapan tersebut ternyata tidak 
terlihat di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku usaha. 
Sekitar 26 persen pelaku usaha menilai lulusan SMA/SMK berkualitas 
rendah dan tidak ada perbedaan kualitas secara signifikan antara 
lulusan SMA dan SMK. Kurang dari 10 persen pelaku usaha yang 
menilai lulusan SMA/SMA berkualitas sangat baik.  

Permasalahan berikutnya adalah masih sangat sedikit 
perusahaan yang memberikan pelatihan bagi karyawannya. Hanya 
sekitar 5 persen tenaga kerja yang melaporkan pernah mendapat 
pelatihan. Hanya sektor keuangan dan jasa publik yang memberikan 
pelatihan cukup banyak bagi karyawannya (masing-masing sekitar 17 
persen). Survei juga menemukan bahwa perusahaan kecil dan 
menengah jarang memberikan pelatihan (on-the-job training) bagi 
karyawannya. Hanya sekitar 3 persen perusahaan kecil (dengan 
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karyawan 5-19 orang) dan hanya sekitar 13 persen perusahaan 
menengah (dengan karyawan 20-99 orang) yang memberikan 
pelatihan bagi karyawannya. Meskipun hampir 40 persen perusahaan 
besar memberikan pelatihan bagi karyawan, angka tersebut masih 
lebih rendah dari yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar di 
negara-negara lain, yang angka rata-ratanya sudah mencapai 65 
persen. 

Kualitas lembaga pelatihan keterampilan di Indonesia juga 
masih rendah. Pendidikan non-formal berperan penting dalam 
penyediaan pelatihan keterampilan kerja melalui lembaga kursus, 
namun kualitasnya dinilai jauh lebih rendah dibanding lembaga 
pendidikan formal. Meskipun demikian, lulusan lembaga pendidikan 
non-formal dinilai lebih baik dalam hal relevansi dan adaptabilitasnya 
dengan kebutuhan lapangan kerja. Berbagai layanan pendidikan dan 
pelatihan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dinilai 
kurang mendukung kebutuhan pembangunan daerah. 

Selain itu, penyediaan pendidikan bagi penduduk dewasa di 
Indonesia masih perlu mendapat perhatian mengingat sebagian besar 
penduduk dewasa berpendidikan rendah. Pada tahun 2013, misalnya, 
masih 47,8 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang hanya 
berpendidikan SD ke bawah. Lebih dari itu, masih cukup banyak 
penduduk dewasa yang buta aksara. Meskipun angka buta aksara 
penduduk usia 15 tahun tinggal 5,86 persen, angka buta aksara 
penduduk usia 45 tahun keatas masih 15,24 persen. Kebutuhan 
layanan pendidikan bagi mereka perlu disediakan tidak hanya melalui 
penyediaan pendidikan non-formal seperti pendidikan kesetaraan dan 
keaksaraan tetapi juga penyediaan akses bagi mereka untuk dapat 
mengikuti pendidikan formal sampai jenjang pendidikan tinggi.  

Tantangan yang harus dijawab pada kurun waktu lima tahun ke 
depan dalam peningkatan keterampilan kerja lulusan terutama untuk 
meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan 
keterampilan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan 
keterampilan kerja, meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan 
kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, menjadi 
tantangan pula untuk meningkatkan peluang bagi penduduk usia 
dewasa untuk mengikuti baik pendidikan formal maupun non-formal 
di semua jenjang pendidikan. 

7. Peningkatan Pendidikan Keagamaan  

Pendidikan keagamaan diselenggarakan untuk mengakomodasi 
aspirasi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang 
bermuatan nilai-nilai keislaman, terutama dalam bentuk pesantren dan 
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madarasah diniyah. Pesantren berperan penting dalam menyediakan 
layanan pendidikan keislaman bagi masyarakat, yang tersedia di 
sebanyak 29.535 lembaga dengan jumlah santri mencapai 3,8 juta 
orang. Layanan pendidikan pesantren didukung oleh tenaga pendidik 
sebanyak 160.793  orang. Adapun madrasah diniyah berjumlah 74.401 
lembaga yang menampung siswa sebanyak 4,1 juta orang, dan 
didukung oleh tenaga pendidik sebanyak 312,350  orang (EMIS 
2012/2013).  

Meskipun pesantren telah memberi sumbangan penting untuk 
memajukan kehidupan bangsa, pendidikan pesantren masih tertinggal 
karena berbagai masalah. Pertama, program dan kegiatan pendidikan 
yang terselenggara di pondok pesantren biasanya merupakan 
gabungan dari dua atau lebih unsur-unsur berikut: (i) mengaji kitab 
kuning, (ii) madrasah diniyah yang menerapkan pengajaran agama 
dengan sistem klasikal, (iii) mu’adalah dengan kurikulum yang dibuat 
oleh pondok pesantren sendiri, (iv) madrasah-pendidikan umum 
berciri khas Islam yang menerapkan kurikulum nasional dan 
kurikulum Kemenag, (v) Ma’had Ali, (vi) Wajar Dikdas (Paket A/B/C), 
dan (vii) sekolah umum. Program dan kegiatan pendidikan yang 
bervariasi ini seringkali tidak terkelola dengan baik karena 
keterbatasan tenaga dan anggaran. 

Kedua, selain pesantren khalafiyah (modern), juga terdapat 
pesantren salafiyah murni tradisional yang jumlahnya cenderung 
menurun. Gejala ini memunculkan kekhawatiran semakin 
berkurangnya kesempatan untuk melahirkan ahli-ahli agama Islam. 
Akibat lebih lanjut adalah kajian kitab kuning (KK) sebagai inti 
pendidikan pesantren menjadi semakin melemah. Ketiga, tata kelola 
kelembagaan pondok pesantren dan madrasah diniyah pada umumnya 
bersifat tradisional dan berorientasi pada asas kekeluargaan, sehingga 
kurang progresif dalam penyelenggaraan pendidikan modern. 
Keempat, penyelenggaraan pendidikan di pesantren dan madrasah 
diniyah kurang didukung oleh sistem pendataan dan informasi yang 
kuat, keterbatasan tenaga administrasi, dan jumlah personil kurang 
memadai. 

Kelima, pesantren lebih ramah pada kelompok masyarakat 
miskin dan kalangan marginal yang memerlukan layanan pendidikan, 
namun kekurangan sarana-prasarana (asrama dan pemondokan, ruang 
belajar, bengkel untuk keterampilan), sehingga tidak mampu 
menampung anak usia sekolah dalam jumlah besar. Pesantren juga 
sangat terbatas dalam hal fasilitas pendidikan (sumber dan media 
pembelajaran), sehingga proses dan kegiatan pembelajaran tidak 
optimal. Keenam, pendanaan untuk pesantren sangat terbatas karena 
hanya bertumpu pada partisipasi orangtua santri dan masyarakat, 
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padahal mayoritas termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Meskipun 
pemerintah mengalokasikan anggaran untuk layanan pendidikan di 
pesantren dan madrasah diniyah, namun belum memadai untuk 
mendukung penguatan dan pengembangan pendidikan pesantren dan 
madrasah diniyah. Ketujuh, mutu pendidikan pesantren dan madrasah 
diniyah masih di bawah standar, karena kekurangan tenaga pendidik 
yang berkualitas. Kedelapan, pendidikan keagamaan lainnya seperti 
pasraman, pesantian, sekolah minggu, dan bentuk lain yang sejenis 
juga menghadapi masalah yang sama seperti kualitas yang belum baik, 
mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih rendah, 
fasilitas pendidikan tidak memadai, sehingga kurang mendukung 
proses pembelajaran yang bermutu. 

Dengan mempertimbangkan keseluruhan permasalahan yang 
diuraikan di atas, tantangan utama yang harus diperhatikan adalah 
mutu dan akses pendidikan keagamaan. Terkait mutu, tantangannya 
adalah meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan agar lebih 
kompetitif, maju, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan 
tetap menjaga identitas dan karakteristik yang khas sebagai lembaga 
pendidikan keagamaan. Terkait akses, tantangannya adalah 
meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang menjangkau 
semua kelompok masyarakat, terutama lapisan masyarakat kurang 
mampu secara ekonomi. 

8. Penguatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan 
Pendidikan Karakter untuk Mendukung Revolusi Mental 

Upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modern 
sejatinya adalah tugas pendidikan. Pendidikan semestinya tidak 
dimaknai sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan 
keterampilan belaka, melainkan sebagai suatu proses pembelajaran 
sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, 
mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya 
intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta semangat 
berdikari. Pendidikan dijadikan sebagai sarana pembebasan untuk 
membangun kebudayaan dan peradaban unggul, maju, dan modern. 
Konsep pendidikan ideal ini sejatinya merupakan hakikat revolusi 
mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter 
kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku 
baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. 

Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain 
melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem 
persekolahan  yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 
Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat 
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ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata 
pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. 
Pendidikan agama dan pendidikan kewargaan memberi kontribusi 
penting pada proses pembentukan karakter anak didik. Namun penting 
dicatat, pendidikan karakter akan lebih efektif dilaksanakan melalui 
keteladanan, yang menuntut guru dan pemangku kepentingan lain 
dalam unit pendidikan menjadi role model bagi murid. Pendidikan 
karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik bilamana 
diajarkan hanya melalui ceramah semata. 

a. Pendidikan Agama  

Pendidikan agama berperan sangat penting dalam upaya 
menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan budi pekerti luhur di 
kalangan anak-anak didik. Pendidikan agama merupakan wahana 
untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, agar 
setiap peserta didik dapat menghayati nilai-nilai esensial suatu agama, 
untuk kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan nyata sebagai 
penjelmaan insan yang religius. Selain itu, melalui pendidikan agama 
diajarkan tentang nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam ajaran 
suatu agama dan kenyataan adanya pemeluk agama yang berbeda. 
Dengan demikian, masing-masing pemeluk agama yang berlainan 
dapat saling menghormati dan menghargai serta membangun harmoni 
dan toleransi di dalam pergaulan sosial. Terkait hal ini, UU No. 20/2003 
pasal 12 ayat 1(a) mengamanatkan: “Setiap peserta didik pada setiap 
satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai 
dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 
seagama.” 

Pendidikan agama di sekolah umum terselenggara dengan baik, 
meskipun dijumpai berbagai masalah yang perlu ditangani sungguh-
sungguh. Pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkan 
pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi pada 
proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. Hal ini disebabkan 
pembelajaran dalam pendidikan agama belum diarahkan pada proses 
penguatan keberagamaan siswa, tetapi lebih diarahkan pada 
pengetahuan agama semata. Pendidikan agama juga belum mampu 
menumbuhkan wawasan inklusivisme karena proses pengajaran yang 
cenderung doktriner, dan belum sepenuhnya diarahkan pada 
penguatan sikap keberagamaan siswa. Di sebagian sekolah, guru mata 
pelajaran agama bukan satu-satunya rujukan dalam pendidikan agama, 
melainkan juga mentor-mentor kegiatan keagamaan ekstrakurikuler 
yang ikut mempengaruhi pemahaman dan sikap keagamaan siswa. 
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Selanjutnya, proses pembelajaran dalam pendidikan agama 
kurang menyediakan ruang bagi upaya membangun wawasan 
kemajemukan dalam kehidupan keagamaan. Pendidikan agama belum 
sepenuhnya mampu menanamkan nilai-nilai toleransi yang dibutuhkan 
bagi generasi muda agar dapat memahami perbedaan keyakinan 
paham keagamaan sebagai landasan dalam membangun kehidupan 
yang harmonis. Berbagai studi menunjukkan bahwa sumber-sumber 
selain guru pelajaran agama dan interaksi siswa dengan sumber-
sumber lain di luar sekolah mempengaruhi sikap keberagamaan siswa, 
dan tidak sedikit menegasikan anjuran-anjuran sikap toleransi dan 
penghargaan pada kemajemukan.  

Selain itu, kompetensi guru-guru pendidikan agama juga belum 
memenuhi standar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan 
agama yang bermutu. Metode pengajaran pun masih konvensional 
sehingga kurang adaptif terhadap perkembangan baru dalam 
pembelajaran. Hal penting pada tataran praktikal adalah keteladanan 
dalam proses pendidikan agama kurang diberikan sebagaimana 
acapkali dijumpai perilaku yang justru bertentangan dengan moralitas 
agama bahkan di lembaga pendidikan sendiri.  

Dengan mempertimbangan keseluruhan permasalahan yang 
diuraikan di atas, maka tantangan utama yang dihadapi dalam 
penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum adalah: (i) 
meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta internalisasi nilai-
nilai kebajikan dan akhlak mulia, dan (ii) menumbuhkan nilai-nilai 
toleransi, penghargaan, dan harmoni di antara siswa-siswa pemeluk 
agama yang berbeda. 

b. Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter 

Upaya membangun dan memperkuat wawasan kebangsaan 
merupakan pekerjaan besar dan sangat penting, yang perlu mendapat 
dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Wawasan kebangsaan 
memiliki dimensi yang sangat luas dan mencakup banyak bidang, salah 
satunya adalah pendidikan yang merupakan sebagai wahana strategis 
untuk meneguhkan komitmen kebangsaan. Salah satu pendekatan yang 
dapat ditempuh adalah melalui pendidikan kewargaan (civic 
education), yang sangat relevan dengan realitas masyarakat Indonesia 
yang majemuk. 

Sebagai bangsa yang majemuk, pendidikan kewargaan perlu 
diperkuat dan terus dikembangkan untuk memahami keberagaman 
masyarakat dan memantapkan wawasan kebangsaan. Melalui 
pendidikan kewargaan, kesadaran setiap warga negara tentang 
pluralitas bangsa ditumbuhkan. Sebagai negara-bangsa, Indonesia 
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dibangun berlandaskan kemajemukan agama, etnis, ras, budaya, dan 
adat istiadat, yang menuntut kesediaan untuk saling menerima 
keberadaan setiap kelompok di dalam masyarakat. Pendidikan 
kewargaan sangat penting untuk menumbuhkan sikap toleransi dan 
memperkuat solidaritas sosial. Upaya membangun harmoni sosial juga 
dapat terlaksana sehingga kohesi sosial dalam masyarakat akan 
tercipta. 

Sejalan dengan pendidikan kewargaan, pendidikan karakter 
juga sangat sentral dalam proses pembentukan kepribadian anak didik. 
Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membangun watak yang 
baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, 
dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-
prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat. Melalui 
pendidikan karakter, kepribadian yang positif akan tumbuh dan 
menjelma dalam wujud budi pekerti luhur, perilaku individual dan 
sosial yang baik, dan selalu menjaga integritas merujuk pada nilai-nilai 
moral dan etik yang berlaku umum. Dengan demikian, pendidikan 
karakter dapat menyiapkan anak didik untuk tumbuh-kembang 
menjadi pribadi yang dewasa dan menciptakan keselarasan dalam 
kehidupan bermasyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yang 
beragam.  

Dalam perspektif demikian, pendidikan kewargaan dan 
pendidikan karakter bukan saja relevan, tetapi juga mendesak untuk 
dilaksanakan di lembaga pendidikan, ketika masyarakat Indonesia 
dihadapkan pada berbagai permasalahan. Penghayatan nilai-nilai dan 
wawasan kebangsaan mulai melemah, yang berdampak pada kian 
beratnya melahirkan warga negara yang baik. Selain itu, jati diri 
sebagai bangsa majemuk juga mulai tergerus oleh kecenderungan 
sikap sektarian dan intoleran, serta penolakan atas fakta pluralitas 
sosial-budaya. Hal ini diperburuk oleh kohesi sosial yang mulai 
melemah akibat menguatnya identitas kelompok dan sekat sosial, 
seperti etnis, agama, dan kedaerahan, di sebagian kelompok 
masyarakat. Dalam keadaan demikian, tidak mengherankan bila 
sebagian kelompok masyarakat cenderung lebih menonjolkan 
perbedaan dan kurang mengutamakan persamaan dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika. 

Keprihatinan yang mendalam juga dirasakan oleh banyak 
pihak, tercermin pada berbagai perilaku yang bertentangan dengan 
prinsip-prinsip moral dan etika sosial. Hal lain yang juga sangat 
merisaukan adalah maraknya tindakan kekerasan, seperti perkelahian 
antarpelajar, tawuran, dan penganiayaan, serta perilaku tercela yang 
menjurus ke tindak kejahatan tingkat tinggi seperti kejahatan seksual 
dan pembunuhan, yang menyiratkan lemahnya kontrol terhadap 
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sistem persekolahan. Sistem sekolah sangat lemah sehingga tidak 
mampu memberi perlindungan bagi setiap anak didik, untuk dapat 
belajar dengan baik dan nyaman serta mencegah terjadinya praktik 
kekerasan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya kontrol terhadap 
perkembangan teknologi informasi (internet, media sosial, TV) yang 
memberi pengaruh buruk terhadap sikap mental, kepribadian, dan 
perilaku anak usia sekolah yang mengarah pada tindakan destruktif. 

Selain itu, makin langkanya keteladanan sikap dan perilaku di 
kalangan pendidik dan pengelola sekolah tentang nilai-nilai kebajikan, 
seperti kejujuran, kesantunan, kasih sayang, berprinsip, berintegritas, 
dan perilaku sosial terpuji yang merujuk pada moralitas publik. Dalam 
situasi demikian, dapat dimaklumi bila masyarakat kerap 
menyampaikan kritik bahwa proses pendidikan lebih berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan intelektual (aspek kognitif) dan kurang 
memberi prioritas pada upaya pengembangan kecerdasan emosional 
(aspek afektif) dan dimensi estetika, yang sangat penting bagi 
kematangan kepribadian anak didik.  

Dengan melihat permasalahan yang diuraikan di atas, 
tantangan utama terkait pendidikan kewargaan adalah memperkuat 
wawasan kebangsaan dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi, untuk 
memperkuat daya rekat dan harmoni sosial di dalam masyarakat 
multikultural. Adapun tantangan utama pendidikan karakter adalah 
memantapkan pendidikan budi pekerti untuk memperkuat nilai-nilai 
moral, etika, dan kepribadian peserta didik 

9.  Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan 

a. Peningkatan Anggaran Pemerintah untuk Pendidikan Sejalan 
dengan Alokasi 20% RAPBN Tidak Serta Merta Menurunkan 
Beban Masyarakat untuk Membiayai Pendidikan 

 Belanja rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun 
2012 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009, meskipun anggaran 
Pemerintah untuk pendidikan meningkat lebih dari 75 persen. 
Peningkatan pengeluaran rumah tangga terjadi pada semua jenjang 
pendidikan. Bantuan operasional yang disediakan oleh Pemerintah 
belum signifikan mengurangi pengeluaran untuk berbagai keperluan 
sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, 
mengingat bantuan operasional baru mencakup sebagian dari biaya 
operasional, kenaikan komponen pengeluaran sangat terlihat. 

b. Mekanisme Pembiayaan yang Ada Mendorong Terjadinya 
Inefisiensi Pembiayaan Pendidikan 

Beberapa mekanisme pembiayaan ditengarai sebagai sumber 
inefisiensi pembiayaan pendidikan. Mekanisme alokasi dana alokasi 
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umum (DAU) yang memasukkan jumlah PNSD sebagai salah satu 
variabel perhitungan telah mendorong pemerintah daerah merekrut 
lebih banyak PNSD, termasuk guru, karena gajinya disediakan oleh 
pemerintah pusat sehingga menciptakan inefisiensi. 

GAMBAR 2.12 
RATA-RATA PENGELUARAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDIDIKAN PER 

SISWA TAHUN 2009-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Susenas, 2009 dan 2012 

Rasio guru-murid yang rendah tidak selalu berdampak pada 
membaiknya proses pembelajaran, tetapi justru dapat meningkatkan 
inefisiensi penggunaan sumber daya pendidikan. Sebab, gaji dan 
berbagai tunjangan guru merupakan bagian terbesar dari pengeluaran 
Pemerintah untuk pendidikan dan akan terus mengalami peningkatan 
karena penerimaan guru baru serta penyediaan tunjangan sertifikasi 
yang mengikuti sistem penggajian. Ketidakefisienan juga meningkat 
karena tidak baiknya distribusi guru. Sekitar 20 persen guru SD dan 
SMP berada di sekolah yang mengalami kelebihan guru,  sedangkan 
sekolah-sekolah terpencil kesulitan menarik guru-guru berkualitas. 
Apabila rasio guru-murid dapat dirasionalisasi dari 17 murid per guru 
menjadi 22 murid per guru, maka kebutuhan anggaran untuk gaji dan 
tunjangan profesi guru dapat berkurang sekitar 21 persen. Dengan 
demikian, akan terjadi penghematan sekitar 9 persen dibandingkan 
total anggaran pendidikan tahun 2012.  

Alokasi BOS yang terus meningkat dari hanya sekitar Rp 5,14 
triliun pada tahun 2005 menjadi Rp37,53 triliun pada tahun 2014 atau 
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meningkat dari 6,7 persen menjadi 10,2 persen terhadap belanja 
negara untuk pendidikan, ternyata belum dimanfaatkan secara baik 
oleh sekolah/madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Alokasi BOS yang disalurkan langsung ke sekolah dimungkinkan untuk 
membayar honor guru-guru non-PNS, sehingga sekolah/madrasah, 
termasuk sekolah/madrasah negeri, dapat dengan mudah melakukan 
rekruitmen guru non-PNS. Sebagian besar dana BOS juga dimanfaatkan 
untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan 
kesejahteraan guru, membiayai pengawasan dan penilaian ujian, dan 
biaya kegiatan ekstrakurikuler. 

c. Penggunaan Belanja Transfer Ke Daerah Yang Belum Optimal 

Anggaran pendidikan dalam APBN dialokasikan melalui tiga 
komponen, melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan 
pengeluaran pembiayaan melalui Dana Pengembangan Pendidikan 
Nasional (DPPN). Selama lima tahun terakhir, kenaikan anggaran 
pendidikan terbesar terjadi pada komponen transfer ke daerah, yang 
antara lain terdiri dari: (i) Bagian Anggaran Pendidikan yang 
diperkirakan dalam DBH; (ii) DAK Pendidikan; (iii) Bagian Anggaran 
Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU (gaji dan non-gaji); (iv) Dana 
tambahan penghasilan guru PNSD; (v) Tunjangan profesi guru; (vi) 
Bagian anggaran pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus; (vii) Dana 
insentif daerah (DID); (viii) Bantuan operasional sekolah (BOS); dan 
(ix) Dana percepatan pengembangan infrastruktur pendidikan 
(DPPID). Peningkatan signifikan terjadi pada anggaran DAU untuk gaji 
dan tunjangan profesi guru dari Rp95,6 triliun pada tahun 2010 
menjadi Rp182,6 triliun pada tahun 2014. Dengan struktur 
penggunaan anggaran seperti ini, pada tahun 2014, dari Rp238,5 
triliun anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke 
daerah, hanya sekitar 25 persen yang dapat dimanfaatkan untuk 
mendanai seluruh program lainnya. 

Dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang pendidikan yang 
dialokasikan langsung ke daerah dimaksudkan untuk membantu 
daerah dalam menyediakan pelayanan sosial dasar yang berkualitas 
sesuai standar pelayanan minimal (SPM). DAK Pendidikan belum 
dikelola dan dimanfaatkan secara baik, terlihat bahwa sampai dengan 
akhir 2013, masih terdapat kabupaten/kota yang belum melaksanakan 
kegiatan yang seyogyanya dapat dibiayai dari dana ini. Untuk itu, 
transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan DAK di daerah juga masih 
perlu ditingkatkan. 
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GAMBAR 2.13 
ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI BELANJA TRANSFER KE 

DAERAH TAHUN 2009-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: APBN berbagai tahun 

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah di atas, 
tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan adalah 
membenahi sistem dan mekanisme pembiayaan dan efisiensi 
pelaksanaan anggaran di tingkat satuan pendidikan dan daerah, dan 
meningkatnya efektivitas pelaksanaan program-program 
pembangunan pendidikan. 

10. Penguatan Tata Kelola Pendidikan 

a. Kesenjangan Kapasitas Daerah sebagai Pelaksana 
Desentralisasi Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah 
Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap 
pembiayaannya, terutama pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah. Banyak daerah yang masih mengandalkan dana 
perimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya. Pada tahun 
2013, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBD 
Kabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar 
15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBD 
Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Hal 
ini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah untuk 
membiayai program-program pembangunan pendidikan lainnya. 
Selain itu, madrasah masih menemui kesulitan dalam mengakses 
pendanaan dari Pemerintah Daerah. 
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b. Kurangnya Kapasitas Daerah Dalam Pengelolaan Pendidikan, 
Termasuk dalam Hal Pengelolaan Sistem Informasi dan 
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pendidikan 

Hasil survei terhadap pemerintah kabupaten/kota pada tahun 
2010 menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen kabupaten/kota yang 
lemah dalam pengelolaan sistem informasi dan sekitar 50 persen yang 
rendah kualitas efisiensi penggunaan sumber dayanya. Kelemahan 
sistem informasi di daerah menyebabkan formulasi perencanaan dan 
penganggaran pendidikan tidak dapat dilakukan secara komprehensif. 
Ketidaktersediaan data pendidikan yang akurat dan andal berdampak 
pada inefisiensi dalam proses penganggaran, sehingga hasil dari 
pembangunan pendidikan tidak dapat maksimal.  

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (hasil 
revisi) membagi peran dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan 
memberi wewenang kepada kabupaten/kota untuk mengelola 
pendidikan dasar (SD dan SMP) dan provinsi untuk pendidikan 
menengah (SMA dan SMK). Namun, efektivitas pelaksanaan UU ini 
masih perlu dibuktikan. 

c. Mekanisme Pembiayaan di Tingkat Satuan Pendidikan yang 
Sangat Kompleks 

Sekolah mendapatkan alokasi anggaran dari berbagai sumber 
pembiayaan, yaitu: APBD dan Pemerintah Pusat melalui alokasi 
Kementerian dan dana transfer daerah (DAU, DAK, BOS). Masing-
masing sumber pembiayaan diadministrasikan terpisah, sehingga 
sangat membebani sekolah. Bagi sekolah dasar yang tidak memiliki staf 
administrasi, urusan keuangan sekolah dapat mengganggu proses 
pembelajaran karena harus dikerjakan sendiri oleh kepala sekolah dan 
guru. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang lemah juga 
berkontribusi pada tingginya inefisiensi. Komite sekolah yang 
seharusnya berperan dalam pengambilan keputusan pada penyusunan 
Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) belum dapat melaksanakan 
peran tersebut dengan baik, termasuk pada tahap pengawasan 
pelaksanaannya. 

d. Koordinasi Horizontal dan Vertikal Antarinstansi Pemerintah 
Masih Belum Optimal 

Koordinasi dalam pembangunan pendidikan antarinstansi 
pemerintah belum berjalan dengan baik meskipun sudah dilaksanakan 
melalui berbagai pendekatan, seperti musyawarah nasional antara 
pemerintah pusat dan daerah. Rencana pembangunan pendidikan 
nasional yang telah disusun tidak selalu menjadi acuan dalam 
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penyusunan rencana pembangunan daerah, sehingga menyulitkan 
dalam pencapaian target-target nasional. Contoh, rencana pemenuhan 
standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan yang ditetapkan secara 
nasional tidak selalu menjadi perhatian pemerintah daerah.  

e. Keakuratan dan Keandalan Data Pendidikan Belum Dapat 
Sepenuhnya Menunjang Perencanaan Kebijakan yang Tepat 
Sasaran 

Berbagai basis data telah dibangun oleh Kemdikbud dan 
Kemenag untuk memperbaiki sistem pendataan pendidikan, seperti 
Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk jenjang pendidikan dasar 
dan menengah, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(NUPTK) untuk pendataan guru, EMIS sebagai sistem manajemen 
informasi pendidikan untuk pendidikan Islam, dan Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PDPT) untuk pendataan pendidikan tinggi. Namun, 
sistem data yang dibangun masih perlu ditingkatkan kualitasnya 
karena belum sepenuhnya sahih untuk digunakan sebagai basis 
perencanaan dan penganggaran pendidikan. Acapkali terjadi 
ketidaktepatan perhitungan jumlah target/sasaran program dengan 
jumlah aktual penerima program, antara lain: penerima BOS, BSM, 
tunjangan sertifikasi, dan tunjangan khusus guru. Data yang tersedia 
juga masih belum sepenuhnya konsisten dari tahun ke tahun. Nomor 
Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang seharusnya menjadi identitas 
utama sekolah seringkali mengalami perubahan, sehingga menyulitkan 
dilakukannya analisis longitudinal. Pendataan hasil pembangunan 
sarana-prasarana pembelajaran yang didanai melalui DAK juga belum 
dapat diperoleh secara utuh dari seluruh kabupaten/kota, sehingga 
tidak dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan 
penganggaran pendidikan. Juga, data hasil belajar siswa seperti Ujian 
Nasional belum efektif dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk 
perbaikan kebijakan pendidikan lebih lanjut. 

f. Masih Ditemui Kendala Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 
sebagai Akibat Kurang Kuatnya Hasil-Hasil Penelitian 
Kebijakan 

Penerapan suatu kebijakan harus didasarkan pada bukti-bukti 
empiris berdasarkan hasil-hasil kajian yang mendalam agar dapat 
dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kerjasama penelitian 
antarinstansi dan antartingkat pemerintahan belum dimanfaatkan 
untuk menghasilkan kebijakan pembangunan pendidikan yang terarah, 
tepat sasaran, efektif, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang 
ada. Padahal tanpa sinergi yang baik, pemanfaatan anggaran 
pendidikan di daerah bisa sangat bervariasi yang dapat menyebabkan 
tidak tercapainya target-target Pemerintah yang telah ditentukan. 
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Dengan melihat permasalahan tersebut, peningkatan tata kelola 
pendidikan pada 5 tahun ke depan dihadapkan dengan tantangan 
untuk: (i) memperkuat dan menyeimbangkan kapasitas tata kelola 
pada tingkat kabupaten/kota; (ii) memperkuat pengawasan 
pengelolaan sumber daya keuangan sekolah dan kinerja sekolah; (iii) 
meningkatkan fungsi penjaminan mutu di tingkat Provinsi untuk 
melakukan monitoring upaya peningkatan kualitas sekolah; (iv) 
memperkuat kerjasama antarinstansi pemerintahan dan lintas jenjang 
pemerintahan; dan (v) memperbaiki alur pendanaan yang tumpang 
tindih dengan meningkatkan koordinasi 

2.1.4 Perpustakaan 

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca 

Berbagai upaya dalam rangka pengembangan perpustakaan 
dan pembudayaan gemar membaca telah berhasil meningkatkan 
jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan menjadi 4 juta 
orang dan meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan sebanyak 3,7 
juta koleksi pada tahun 2013. Beberapa permasalahan yang masih 
dihadapi antara lain (i) terbatasnya jumlah dan jenis perpustakaan 
yang dekat dengan masyarakat serta keberagaman koleksi (termasuk 
koleksi digital); (ii) masih rendahnya rasio jumlah bahan bacaan 
masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka; (iii) terbatasnya 
tenaga perpustakaan baik kualitas, kuantitas maupun distribusinya; 
dan (iv) terbatasnya transkripsi, transliterasi,  alih media naskah kuno 
dan khasanah budaya nusantara.  

Tantangan pembangunan perpustakaan ke depan adalah 
mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa  informasi yang 
mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan karya budaya, mengingat adanya 
kecenderungan masyarakat yang lebih memanfaatkan informasi 
internet daripada membaca buku teks serta meningkatkan budaya 
gemar membaca masyarakat. 

 

2.1.5 Pemuda dan Olahraga 

1. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan 

Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab dan 
pelaku pembangunan bangsa di masa depan. Selain itu, pemuda juga 
potensial untuk menopang produktivitas nasional, terutama terkait 
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dengan pemanfaatan peluang bonus demografi dan ASEAN Economic 
Community 2015. 

Beberapa kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilakukan 
antara lain: (i) penyadaran kader pemuda, yaitu fasilitasi peningkatan 
wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, serta 
fasilitasi peningkatan pendidikan kepramukaan; (ii) pemberdayaan 
kader pemuda, yaitu: (a) fasilitasi peningkatan kapasitas  di bidang 
iptek, imtaq, seni dan budaya; dan (b) fasilitasi pemberdayaan 
organisasi kepemudaan; dan (iii) pengembangan potensi kader 
pemuda, yaitu: (a) fasilitasi pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda 
(Tannasda); (b) fasilitasi pelatihan kepemimpinan pemuda; (c) 
fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan 
(PSP3); dan (d) fasilitasi pelatihan kewirausahaan pemuda.  

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, beberapa 
permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pemuda 
antara lain: Pertama, karakter dan jati diri pemuda masih rentan 
terhadap pengaruh negatif globalisasi. Kedua, belum optimalnya 
pendidikan kepramukaan dalam membentuk kepribadian pemuda 
yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, displin, 
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan 
hidup. Ketiga, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas. 
Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda 
antara lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi 
kepemudaan. Keempat, keterampilan dan kecakapan hidup, serta 
kemandirian pemuda belum optimal. Kelima, pelaksanaan pelayanan 
kepemudaan lintas sektor belum sinergi. 

 Tantangan pembangunan pemuda ke depan antara lain: (i) 
memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi; (ii) 
meningkatkan peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapi 
peluang bonus demografi dan ASEAN Economic Community 2015; dan 
(iii) meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam 
pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.  

2. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga 

Pembinaan dan pengembangan olahraga telah menunjukkan 
berbagai kemajuan. Hal ini ditandai dengan semaraknya kegiatan 
keolahragaan di berbagai daerah dan meningkatnya prestasi olahraga 
pada kejuaraan SEA Games dengan diperolehnya peringkat ke-1 (juara 
umum) pada tahun 2011. Pada kejuaraan Islamic Solidarity Games 
2013 di Palembang, kontingen Indonesia meraih peringkat ke-1 (juara 
umum) dengan perolehan medali 36 emas, 35 perak dan 34 perunggu.  
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Pembangunan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan, 
antara lain: (i) partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih 
rendah yang ditunjukkan oleh persentase penduduk berumur 10 tahun 
ke atas yang melakukan kegiatan olahraga pada tahun 2012 sebesar 
24,99 persen (BPS, 2012); (ii) prasarana dan sarana olahraga relatif 
terbatas. (iii) peran sentra keolahragaan, seperti sekolah khusus 
olahraga, PPLP/PPLM, Puslatda belum optimal dalam pembinaan dan 
pengembangan olahraga prestasi; (iv) SDM keolahragaan yang 
berkualitas masih terbatas  (v) apresiasi dan penghargaan masih 
rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang 
berprestasi; (vi) Iptek keolahragaan belum sepenuhnya dimanfaatkan 
untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga; (vii) prestasi 
olahraga pada kejuaraan SEA Games menurun menjadi peringkat ke-4 
pada tahun 2013; dan (viii) prestasi olahraga pada kejuaraan Asian 
Games menurun menjadi peringkat ke-16 pada tahun 2014 dari 
peringkat ke-15 pada tahun 2010. 

Tantangan pembangunan olahraga ke depan antara lain: (i) 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga; (ii) 
meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan 
berprestasi; (iii) meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan (iv) 
meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia 
usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga. 

 

2.1.6 Kebudayaan 

1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa 

Pengembangan karakter dan jati diri bangsa juga ditandai oleh 
terbangunnya modal sosial yang tercermin pada bekerjanya pranata 
gotong royong, berdayanya masyarakat adat dan komunitas budaya, 
meningkatnya kepercayaan antarwarga, yang berorientasi untuk 
menumbuhkan kepedulian sosial dan hilangnya diskriminasi. 

Pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya 
bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang 
harmonis. Hal tersebut merupakan salah satu upaya revolusi mental 
untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa. Revolusi mental 
merupakan bentuk strategi kebudayaan yang berperan memberi arah 
bagi tercapainya kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. 

Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna 
meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan 
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kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, meningkatkan 
pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang 
berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahan yang masih dihadapi 
antara lain: (i) adanya  kecenderungan menurunnya pemahaman, 
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupan 
sehari-hari;  (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia 
dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri;  (iii) rendahnya 
kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan 
lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) 
menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap 
tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu 
terjadinya konflik sosial; dan (v) menguatnya nilai-nilai 
priomordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam 
disintegrasi bangsa.  

Tantangan yang dihadapi dalam penguatan karakter dan jati 
diri bangsa adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman 
masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi,  nilai sejarah 
dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan 
bangsa, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. 

2. Peningkatan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya 

Keragaman seni, karya budaya, dan tradisi merupakan 
kekayaan budaya bangsa yang perlu dipelihara, dilindungi dan 
dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, karya budaya, 
dan tradisi memiliki peran penting dalam meningkatkan apresiasi 
masyarakat dari generasi ke generasi. Dalam kondisi kekinian, untuk 
membangkitkan  semangat nasionalisme, seni dan karya budaya 
merupakan sarana penghubung dan komunikasi yang mampu 
melampaui batas-batas geografis, etnis, agama, maupun strata sosial. 
Kreativitas karya budaya juga mampu memberikan nilai ekonomi dan 
menciptakan inovasi dalam penciptaan lapangan kerja menuju 
kesejahteraan masyarakat. 

Adapun permasalahan dalam rangka meningkatkan apresiasi 
seni dan kreativitas karya budaya yang masih dihadapi, antara lain:  (i) 
adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat yang 
mengakibatkan terbatasnya ruang/wadah penyaluran aspirasi 
masyarakat dan ekspresi inovasi karya budaya; (ii) belum optimalnya 
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advokasi dan sosialisasi karya dan inovasibudaya kepada masyarakat 
sehingga apresiasi terhadap hasil karya seni dan inovator karya budaya 
belum optimal; (iii) terbatasnya regenerasi dan hasil inovasi karya 
budaya serta pemanfaatan teknologi di dalam pengemasan karya 
budaya; (iv) terbatasnya HKI dan regulasi pasar yang mendukung 
karya seni dan budaya; (v) belum optimalnya dokumentasi dan 
pengarsipan karya budaya; dan (vi) pemberian penghargaan bagi 
maestro dan pelaku budaya dalam rangka peningkatan apresiasi dan 
karya budaya. 

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan  
pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni, karya budaya dan 
tradisi sebagai kekayaan budaya bangsa, danmeningkatkan 
pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI) terutama 
karya cipta seni dan budaya kreatif baik yang bersifat individual 
maupun komunal. 

3. Pelestarian Warisan Budaya 

Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi 
(intangible) merupakan bagian integral dari kebudayaan secara 
menyeluruh. Warisan budaya mengandung nilai-nilai inspiratif yang 
mencerminkan tingginya nilai budaya dan peradaban bangsa yang 
menjadi kebanggaan nasional. Untuk itu pemahaman nilai positif  
sejarah serta pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan 
aktualisasi nilai dan tradisi warisan budaya terus dilakukan secara 
berkelanjutan dalam rangka memperkaya dan memperkukuh 
khasanah budaya bangsa. 

Meskipun hasil-hasil yang dicapai mengalami kemajuan, cagar 
budaya sebagai warisan budaya yang tersebar di seluruh pelosok tanah 
air belum sepenuhnya dikelola secara berkualitas. Hal tersebut 
disebabkan antara lain: (i) belum tersedianya basis data tentang 
warisan budaya bendawi dan non bendawi; (ii) belum tertatanya 
sistem registrasi nasional yang terpadu dan tersistem; (iii) terbatasnya 
upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam 
warisan budaya; (iv) belum ditetapkannya peraturan perundangan 
sebagai turunan UU No. 11/2010 Tentang Cagar Budaya; dan (v) 
kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang 
arti penting warisan budaya seperti situs, candi, istana, monumen dan 
tempat bersejarah lainnya yang memiliki kandungan nilai luhur  
sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat menginspirasi  
berkembangnya budaya kreatif yang memiliki nilai ekonomi 
berkelanjutan (Data Susenas tahun 2012 menunjukkan perkiraan 
jumlah penduduk 5 tahun ke atas yang mengunjungi museum/situs 
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peninggalan sejarah selama setahun terakhir di Indonesia sebanyak 
5,64 juta orang ). 

Pada masa yang akan datang pengelolaan warisan budaya perlu 
menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada 
pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi 
pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum 
dalam masyarakat. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah 
meningkatkan kualitas  upaya pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan warisan budaya dan meningkatkan  apresiasi terhadap 
warisan budaya, nilai-nilai positif sejarah bangsa dan layanan museum 
sebagai sarana edukasi dan rekreasi serta melestarikan warisan 
budaya melalui penggalian dan penulisan. 

4. Peningkatan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya 

Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka diplomasi budaya 
telah mengantar karya budaya bangsa memperoleh pengukuhan dari 
UNESCO yaitu Angklung (2010) sebagai  Intangible Cultural Heritage of 
Humanity dan  pengukuhan  Tari Saman (2011) dan Noken (2012) 
sebagai  Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding; 
serta Lanskap Budaya Bali (Subak) sebagai World Cultural Heritage 
(2012). Pada tahun 2013 telah dirintis pembangunan enam Rumah 
Budaya Indonesia di 6  negara. Keberadaan dan peran aktif Indonesia 
di mata internasional semakin  diakui oleh negara-negara lain, 
sehingga pada tahun 2013 Indonesia menjadi tuan rumah 
penyelenggaraan World Culture Forum(WCF) di Bali. Forum tersebut 
menghasilkan Bali Promise yang intinya menyerukan pada 
negara/pemerintah untuk berkomitmen agar mengintegrasikan 
budaya dalam Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan Paska 2015 
dan mengukuhkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan 
WCF pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, pada Frankfurt Book 
Fair 2015, Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang 
diundang sebagai tamu kehormatan dalam pameran buku terbesar di 
dunia tersebut. Pada acara tersebut, Indonesia dapat memperkenalkan 
budaya dan berbagai kemajuan lain yang dicapai kepada masyarakat 
Eropa dan dunia.  

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi 
budaya dan hubungan kerjasama  internasional di bidang kebudayaan 
antara lain: (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang 
kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia di 
luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih 
terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan 
budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk 
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meningkatkan  rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan 
budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti 
keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan 
terbatasnyakeikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even 
budaya di luar negeri.  Di samping itu pemanfaatan promosi budaya 
dengan menggunakan berbagai media baik nasional maupun 
internasional belum optimal.  

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan 
promosi budaya antardaerah melalui pengembangan rumah budaya 
nusantara sebagai sarana promosi dan diplomasi pada tingkat nasional, 
serta rumah budaya Indonesia di luar negeri, serta meningkatkan 
kreativitas karya budaya dan pertukaran antarpelaku budaya sebagai 
sarana diplomasi budaya di dunia internasional. 

5. Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan 

Sumber daya kebudayaan memiliki peran penting dalam 
mendukung keberhasilan pembangunan kebudayaan. Sumberdaya 
kebudayaan berupa sarana dan prasarana kebudayaan, sumber daya 
manusia (SDM), kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian 
perlu dikembangkan secara berkelanjutan. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber 
daya kebudayaan, antara lain  (i) terbatasnya sumberdaya manusia 
kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya 
pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, 
kompetensi dan persebaran SDM Kebudayaan serta tidak adanya 
regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang 
membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam 
tatakelola di bidang kebudayaan baik pada tingkat pusat maupun 
daerah; (ii) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan 
kebudayaan; (iii) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan 
termasuk pemanfaatan teknologi; (iv) terbatasnya dukungan peraturan 
perundangan kebudayaan; (v) belum tersedianya sistem pendataan 
kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun 
perencanaan dan pengambilan kebijakan; dan (vi) belum optimalnya 
koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum 
optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta dan 
masyarakat.  

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah  meningkatkan  
kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh 
sumber daya manusia yang kompeten; kualitas dan intensitas hasil 
penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang 
kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai; tata pemerintahan 
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yang baik (good governance); serta koordinasi antartingkat 
pemerintahan yang efektif. 

2.1.7 Agama 

1. Peningkatan Kualitas  Pemahaman dan Pengamalan Ajaran 
Agama 

Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama tercermin 
dari berbagai sikap, mental, dan perilaku masyarakat. Berbagai upaya 
telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan 
pengamalan ajaran agama antara lain: fasilitasi kegiatan 
penyuluhan/penerangan agama termasuk fasilitasi majelis taklim 
untuk seluruh kelompok usia, penyelenggaraan perayaan hari besar 
keagamaan, kajian dan perlombaan (membaca kitab suci MTQ, 
Pesparawi, Utsawa Darma Gita, Swayemvara Tri Pitaka Gatha, dan lain-
lain). Berbagai upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran 
agama tersebut di atas telah melahirkan wawasan keagamaan yang 
seimbang, moderat, inklusif dan menghargai perbedaan di kalangan 
umat beragama. 

Namun, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan 
ajaran agama tersebut masih dihadapkan pada permasalahan utama 
yaitu terdapat kesenjangan antara pemahaman terhadap nilai-nilai 
ajaran agama dengan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Selain itu, peningkatan kualitas pemahaman 
dan pengamalan ajaran agama dihadapkan pada permasalahan masih 
rendahnya partisipasi masyarakat dan peran lembaga keagamaan 
dalam upaya internalisasi nilai-nilai ajaran agama kepada masyarakat. 
Dengan demikian tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas 
pemahaman dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral, 
etika, dan spiritual dapat tercermin dalam mental, sikap, dan perilaku 
sosial sehari-hari. 

2. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 

Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia 
cukup baik. Berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung 
peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: operasionalisasi 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat 
beragama, pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama, 
fasilitasi untuk kegiatan dialog antar dan intern umat beragama, 
kerjasama lintas agama, penanganan korban paska konflik, dan 
pengembangan wawasan multikultur kepada guru agama. 
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Peningkatan kerukunan umat beragama masih dihadapkan 
pada permasalahan utama, yaitu pengelolaan partisipasi  dan  
pemberdayaan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial belum 
optimal. Upaya peningkatan kerukunan umat beragama baru 
menyentuh sebagian masyarakat dan lapisan elit agama, baik tokoh 
agama maupun majelis agama. Permasalahan mendasar lainnya adalah 
Peraturan  perundang-undangan yang  ada  belum  secara  
komprehensif  mengakomodasi dinamika perubahan dan 
perkembangan  di  masyarakat untuk mencegah dan menangani 
konflik. Dengan demikian tantangan yang dihadapi di bidang 
peningkatan kerukunan hidup umat beragama adalah meningkatkan 
rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok masyarakat, 
pengembangan budaya damai dan gerakan hidup rukun sehingga 
tercipta pemahaman dan persepsi masyarakat yang toleran, tenggang 
rasa, dan penghormatan terhadap perbedaan agama. 

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan 
perlindungan, serta fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar 
warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut 
agamanya. Pelayanan kehidupan beragama tersebut berupa regulasi, 
kebijakan, dan program pembangunan bidang agama, yang meliputi 
antara lain: meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah ibadah; 
mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan 
kemampuan dalam membangun dan mengelola serta memberdayakan 
rumah ibadah; meningkatkan akses masyarakat terhadap kitab suci, 
buku keagamaan, dan sumber informasi keagamaan lainnya; 
meningkatkan kualitas layanan pencatatan nikah; dan pembinaan dan 
pengembangan lembaga sosial keagamaan. 

Upaya peningkatan kualitas  pelayanan kehidupan beragama 
masih dihadapkan pada permasalahan belum terpenuhinya standar 
pelayanan keagamaan dan kesenjangan pelayanan keagamaan 
antarwilayah. Tantangan ke depan adalah meningkatkan fasilitasi 
pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan penguatan 
lembaga sosial keagamaan dengan dukungan tata kelola yang efektif, 
efisien, transparan dan akuntabel. 

4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

Berbagai upaya peningkatan penyelenggaraan kualitas ibadah 
haji telah menunjukkan peningkatan antara lain ditandai oleh Indeks 
Kepuasan Jemaah Haji 1434 Hijriyah/2013 Masehi yaitu 82,69 persen, 
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 81,32 persen (BPS). 
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Selain itu menurut versi World Hajj and Umrah Convention (WHUC) 
pada tahun 2013 Indonesia juga meraih predikat sebagai 
penyelenggara haji terbaik dunia. 

Beberapa permasalahan   yang  dihadapi  dalam  upaya 
peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  ibadah  haji dan umrah, antara  
lain:  (i) transparansi informasi daftar tunggu bagi calon jemaah haji 
masih perlu ditingkatkan; (ii) masih adanya permasalahan yang 
berkaitan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIH) 
dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);  (iii) masih terdapat 
kabupaten yang belum  menggunakan Siskohat terutama di daerah 
pemekaran; dan (iv) kualitas pembinaan dan pelayanan kepada jemaah 
haji masih belum optimal. Dengan demikian tantangan yang dihadapi 
adalah meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan, pengelolaan 
dana haji, dan pembinaan terhadap jemaah haji dan umrah. 

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang 
Agama 

Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan dimaksudkan 
agar penyelenggaraan pembangunan bidang agama dapat lebih efektif 
dan efisien, akuntabel, dan transparan. Beberapa capaian dalam tata 
kelola pembangunan bidang  agama antara lain: (i) meningkatnya 
penerimaan PNBP/BLU; (ii) meningkatnya kualitas sistem rekrutmen 
pegawai; (iii) tersusunnya SOP untuk pelayanan publik; (iv) 
terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan (v) mulai 
terlaksananya aplikasi monitoring pelaksanaan anggaran secara online 
(Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran/e-MPA) sebagai 
instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran. 

Tata kelola pembangunan bidang agama telah menunjukkan 
kemajuan namun masih menghadapi permasalahan, antara lain: (i) 
penyusunan kerangka kebijakan yang masih belum sepenuhnya dapat 
memayungi pelaksanaan kebijakan agar berjalan efisien, efektif, 
transparan, dan akuntabel; (ii) tindak lanjut upaya perbaikan yang 
masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; dan (iii) implementasi 
aplikasi e-MPA yang masih belum sepenuhnya dapat menjadi salah 
satu tolok ukur pengukuran pelaksanaan kinerja dan anggaran. Dengan 
demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas 
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta 
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang agama. 

2.1.8 Kesejahteraan Sosial 

Kelompok penduduk penyandang disabilitas dan lanjut usia 
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memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan. 
Penyandang disabilitas dengan dukungan alat bantu misalnya, 
sejatinya memiliki peluang yang sama besar untuk bekerja dan 
berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Status kesehatan yang 
senantiasa baik juga akan menyebabkan masa produktif seseorang 
lebih panjang, bahkan saat mereka memasuki usia lanjut. Jika akses dan 
berbagai kesempatan ini diciptakan, maka penyandang disabilitas dan 
lanjut usia dapat hidup mandiri. 

Amanat konstitusi mendorong Pemerintah untuk memenuhi 
hak-hak setiap penduduk, tidak terkecuali penyandang disabilitas. 
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-
Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19/2011 tentang 
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat 
global yang berkomitmen melakukan segala upaya untuk 
merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin 
partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, 
seperti akses terhadap layanan dasar pendidikan; kesehatan; 
transportasi; lingkungan tempat tinggal yang layak; perlindungan 
sosial dan mitigasi bencana; kesempatan kerja dan berusaha; hukum, 
politik, dan kewarganegaraan; informasi dan komunikasi; serta sistem 
sosial di masyarakat.   

Jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia 
diproyeksikan akan terus meningkat. Peningkatan proporsi penduduk 
lansia ini akan membawa dampak terhadap situasi sosial ekonomi 
dalam keluarga, masyarakat dan pemerintah. Implikasi ekonomi yang 
paling utama dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah 
peningkatan rasio ketergantungan usia lanjut (old age dependency 
ratio), dimana setiap penduduk usia produktif akan menanggung 
semakin banyak penduduk usia lanjut. Untuk itu penduduk usia lanjut 
harus didukung untuk memiliki masa produktif yang lebih panjang, 
sehingga beban ekonomi penduduk usia produktif tidak menjadi 
semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

Selanjutnya penyandang disabilitas dan lansia sering 
menghadapi resiko kerentanan karena belum adanya kebijakan yang 
terstruktur, masif dan berpihak.  Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, 
saat ini terdapat 10,6 juta penduduk penyandang disabilitas dan 18 
juta lansia. Banyak dari mereka sering menghadapi tantangan dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan dan berusaha.  Layanan publik dan 
dan lingkungan masyarakat yang tidak inklusif juga sering 
menghambatnya untuk mandiri.  Keterbatasan data terkait keberadaan 
dan kondisi penyandang disabilitas dan lansia merupakan salah satu 
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penyebab sering terabaikannya pemenuhan hak mereka.  Hal inilah 
yang sering kali menghambat penyediaan layanan dan akses bagi 
penyandang disabilitas yang akhirnya berdampak pada risiko 
ketelantaran dan kemiskinan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, tantangan penyediaan akses 
dan layanan bagi penyandang disabilitas adalah pada terbatasnya 
kapasitas dan pemahaman Pemerintah dan masyarakat umum akan 
keberagaman kondisi dan keberadaan penyandang disabilitas. Situasi 
pasar kerja dan masyarakat juga masih belum sepenuhnya 
memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas pada posisi yang 
setara dan sama haknya untuk hidup dan berusaha. Akibatnya 
kelompok penduduk ini sering mengalami stigmatisasi dan harus 
berusaha lebih keras untuk mendapatkan layanan dasar dan hidup 
layak 

Sedangkan pada kelompok penduduk usia lanjut, pelayanan 
juga masih terabaikan, penyebabnya antara lain belum sempurnanya 
skema perlindungan sosial, baik bantuan maupun jaminan sosial 
(pensiun). Kemiskinan dan ketelantaran merupakan ancaman terbesar 
bagi lanjut usia. Lanjut usia umumnya memiliki keterbatasan untuk 
beraktifitas ekonomi karena sakit ataupun menyandang disabilitas. 
Kemiskinan anak dan keluarga mereka kemudian memperbesar resiko 
lanjut usia untuk  mengalami eksklusi sosial dan ketelantaran dalam 
kehidupan sehari-hari.   

Penyandang disabilitas dan lanjut usia yang sehat dan mandiri 
berpotensi untuk tetap produktif sebagai bagian dari sumberdaya 
ekonomi. Kesempatan yang sama dan setara akan membawa 
penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk menjalani kehidupan 
secara penuh dan berkontribusi pada kehidupan sosial, budaya, dan 
ekonomi masyarakat. Lanjut usia juga berpotensi memperkuat kohesi 
atau modal sosial antar kelompok penduduk maupun lintas generasi. 
Dari aspek kebijakan, pelaksanaan layanan sosial bagi lanjut usia 
mendukung pemenuhan HAM dan lebih mudah dari sisi implementasi.  
Sejalan dengan hal tersebut di atas, peningkatan kesejahteraan 
penyandang disabilitas dan lanjut usia perlu menjadi salah satu agenda 
utama pembangunan dalam lima tahun mendatang. 

2.1.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 
(PUG) dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari Berbagai 
Tindak Kekerasan. 

Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG merupakan prasyarat 
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terlaksananya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan, 
untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sementara itu, peningkatan 
kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak 
kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas 
pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap 
perempuan. 

Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di 
tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah 
disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender 
melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 
(Stranas PPRG), yang  dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas 
PPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat 
Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri 
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Untuk 
memperkuat dan mengawal pelaksanaan PPRG di daerah telah 
disahkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah serta telah dibentuk Sekretariat 
Bersama Nasional PPRG Daerah dibawah koordinasi Kementerian 
Dalam Negeri. Disamping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak: (i) telah menerbitkan Permen PP dan PA No. 
07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik 
Perempuan di Lembaga Legislatif, Permen PP dan PA No. 02 Tahun 
2013 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah, 
Permen PP dan PA No.4 Tahun 2014 tentang Pengawasan PPRG di 
Daerah, dan Permen PP dan PA No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak; (ii) telah menyusun 
berbagai pedoman pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bidang 
pembangunan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluarga 
berencana, pemuda dan olahraga, sosial, perdagangan, perindustrian, 
KUKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, iptek, kelautan dan perikanan, 
kehutanan, pertanian, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan 
rakyat, pertanahan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana; (iii) 
telah menerbitkan publikasi tentang data dan informasi gender, seperti 
Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan Profil Perempuan 
Indonesia; serta (iv) telah melaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, 
dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33 
provinsi. 

Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan 
perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara 
lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta 
peraturan teknis lainnya, seperti: (i) Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 
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2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan; (ii) Permeneg PP dan PA No. 22 Tahun 2010 
tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi 
dan/atau Korban TPPO; (iii) Permen PP dan PA No. 20 Tahun 2010 
tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI (BK-TKI); (iv) 
Permeneg PP dan PA  No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; (v) Permeneg PP dan 
PA No. 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini TPPO; (vi) Permeneg 
PP dan PA No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Penguatan 
Gugus Tugas PP-TPPO; (vii) Permeneg PP dan PA No. 11 Tahun 2012 
tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Berbasis 
Masyarakat dan Komunitas; (viii) Permeneg PP dan PA tentang 
Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (putting-out 
system); serta (ix) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik 
Sosial. 

Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait 
kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan 
seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih 
belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam 
berbagai bidang pembangunan. Permasalahan yang dihadapi dalam 
meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain: (i) belum 
optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait 
PUG/PPRG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang 
dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang 
PUG/PPRG, termasuk data terpilah; (iii) belum optimalnya kerjasama 
pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi 
PUG/PPRG; (iv) kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRG 
di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah; (iv) belum 
melembaganya  penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data 
terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan 
pembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambil 
keputusan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan PUG/PPRG. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi 
dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan  perempuan 
dari berbagai tindak kekerasan antara lain: (i) masih terdapat 
disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait 
kekerasan terhadap perempuan serta belum lengkapnya aturan 
pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; (ii) masih rendahnya 
pemahaman pemangku kepentingan terkait peraturan perundang-
undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (iii) 
belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan 
antara pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan; (iv) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas 
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SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait kekerasan 
terhadap perempuan; (v) belum melembaganya  penyediaan, 
pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan 
dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan 
pembangunan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi 
dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, lima tahun ke depan 
adalah: (i) meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkait 
PUG/PPRG sehingga dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi 
kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, 
termasuk data terpilah; (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah, 
perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iii) 
meningkatkan efektivitas pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai 
bidang pembangunan/pemerintah daerah; dan (iv) melembagakan  
penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam 
penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan. 
Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas 
kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan 
adalah: (i) harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
terkait kekerasan terhadap perempuan serta melengkapi aturan 
pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; (ii) meningkatkan 
pemahaman pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-
undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (iii) 
meningkatkan koordinasi antar kementerian/ lembaga/SKPD dan 
pusat-daerah dalam dalam pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan; (iv) meningkatkan ketersediaan dan kapasitas 
SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait kekerasan 
terhadap perempuan; dan (v) melembagakan  penyediaan, 
pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan 
dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan 
pembangunan. 

2.1.10 Perlindungan Anak 

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Tumbuh Kembang Anak yang 

Optimal 

UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperkuat 
melalui UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 
23/2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

Pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak dapat dilihat 
antara lain dari pemenuhan hak identitas anak melalui akta kelahiran, 
status kesehatan, partisipasi pendidikan, pengasuhan yang baik, serta 
perwujudan lingkungan ramah anak untuk membangun resiliensi dan 
stimulasi optimal bagi anak, termasuk dengan memberikan hak anak 
untuk berpendapat. Kepemilikan akta kelahiran menjamin akses anak 
terhadap beragam pelayanan dasar, pelayanan sosial, pelayanan 
hukum, serta mengurangi resiko anak mengalami penelantaran, 
eksploitasi, dan perdagangan orang. Namun demikian, masih terdapat 
sekitar 24,1 persen anak yang belum memiliki akta kelahiran (Susenas 
2013). Di bidang kesehatan, masih terdapat permasalahan angka 
kematian dan status gizi bayi/balita yang dilihat dari kematian bayi 
sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 44 
per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012),  19,6 persen anak usia 0-4 
tahun mengalami kurang gizi, dan 37,2 persen balita mengalami 
stunting (Riskesdas 2013). 

Sementara itu, di bidang pendidikan, masih terdapat sekitar 
36,99 persen anak usia 3-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan 
anak usia dini, serta 1,9 persen anak usia 7-12 tahun, 9,3 persen anak 
usia 13-15 tahun, dan 38,9 persen anak usia 16-18 tahun tidak 
bersekolah (Susenas, 2013). Selain itu, akses anak penyandang 
disabilitas (APD) dan anak dengan kebutuhan khusus (ABK) untuk 
mengikuti pendidikan masih rendah karena terbatasnya jumlah dan 
kurang meratanya ketersediaan sekolah inklusif dan sekolah luar biasa 
(SLB). Data Kemendikbud tahun 2011 menunjukkan hanya 88,9 ribu 
dari 1,6 juta APD yang memperoleh layanan pendidikan melalui SLB 
(TK-SMA). 

Anak dapat tumbuh kembang secara lebih baik jika mereka 
diasuh oleh kedua orangtua. Namun demikian, jumlah anak yang 
diasuh oleh orangtua tunggal semakin meningkat. Data tahun 2012 
menunjukkan adanya 9,6 persen anak usia 0-17 tahun yang tidak 
tinggal bersama dengan ibu kandungnya. Angka ini meningkat dari 
sekitar 8,5 persen pada tahun 2000. Sekitar 50 persen dari mereka 
adalah anak usia balita. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian 
agar anak-anak tersebut mendapat pengasuhan yang lebih baik dan 
tumbuh kembang secara optimal.  

Pemenuhan hak partisipasi terus diupayakan, antara lain 
melalui pembentukan forum anak di tingkat nasional, 31 provinsi, dan 
138 kabupaten/kota. Namun demikian forum ini belum berfungsi 
secara maksimal yang ditandai dengan belum semua forum anak 
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terlibat dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam 
perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. 

Upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak belum 
optimal, seperti masih terdapat sekitar 25 ribu anak usia 0-15 tahun 
sebagai korban kecelakaan lalu lintas dan sekitar 26 ribu anak usia 10-
16 tahun sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas (Korlantas Polri, 
2013). Akses anak terhadap informasi semakin tinggi, namun 
pengawasan terhadap informasi layak anak belum maksimal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tantangan kedepan 
adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup 
dan tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial, 
termasuk akses anak rentan terhadap layanan yang dibutuhkan. 

2. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, 

Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya 

Hasil survei prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) tahun 
2013 menunjukkan prevalensi kekerasan yang cukup tinggi. Sekitar 
38,62 persen anak laki-laki dan 20,48 persen anak perempuan pada 
kelompok umur 13-17 tahun menyatakan dirinya pernah mengalami 
tindak kekerasan dalam satu tahun terakhir. Pelaku kekerasan 
terhadap anak umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, 
seperti orangtua kandung, ibu/ayah tiri, kerabat, guru, dan teman.  

Banyaknya pekerja anak, anak yang berhadapan dengan hukum 
(ABH), dan anak terlantar juga masih menjadi masalah yang perlu 
mendapat perhatian. Pada tahun 2012 masih terdapat sekitar 2,7 juta 
anak usia 15-17 tahun yang bekerja (Sakernas 2012). Sementara itu 
data bulanan Kementerian Hukum dan HAM per 23 Desember 2014 
melaporkan adanya 773 anak berstatus sebagai tahanan dan 2.657 
anak berstatus sebagai narapidana. Data Susenas 2013, menunjukkan 
adanya 24,8 juta anak yang berada pada kondisi miskin dan rentan 
(25% kuintil terbawah). Berdasarkan data Kemensos 2013 terdapat 
sekitar 205,7 ribu anak yang berada dalam pengasuhan/pengawasan 
panti asuhan. 

Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti 
pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan berakibat pada 
meningkatnya kejadian kekerasan dan eskploitasi seksual serta 
trafficking. Layanan yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif dan 
lebih menekankan pada penanganan forensik dan memfokuskan 
kepada korban. Layanan berbasis keluarga dan masyarakat belum 
cukup mendapat perhatian. Masih ada sikap masyarakat dan praktik 
budaya yang permisif terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah 
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dan penelantaran terhadap anak.  

Pernikahan usia anak masih banyak ditemui. Data tahun 2012 
menunjukkan 1,36 juta penduduk usia 15-19 tahun berstatus menikah 
atau pernah menikah, dan bahkan hampir 100 ribu anak usia 10-14 
tahun sudah atau pernah menikah. Data terbaru juga menunjukkan 
adanya peningkatan rasio pernikahan usia muda di perkotaan dari 26 
menjadi 32 per 1.000 pernikahan di tahun 2012 dan 2013 (BKKBN, 
2014). 

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tantangan 
yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan 
anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan 
salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, 
dan rehabilitasi korban secara efektif. Kejelasan mandat dan 
akuntabilitas lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam 
pelaksanaan layanan secara terpadu dan berkelanjutan menjadi sangat 
penting untuk diwujudkan. 

3. Peningkatkan Efektivitas Kelembagaan Perlindungan Anak 

Berdasarkan UU No. 35/2014, kewajiban dan tanggungjawab 
atas penyelenggaraan perlindungan anak diberikan kepada negara, 
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 
atau wali.  

Peningkatan efektivitas kelembagaan meliputi aspek norma, 
struktur, dan proses dalam pelayanan perlindungan anak. Saat ini, 
masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan dan kebijakan 
terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan 
pusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari 
undang-undang yang ada. Selain itu kapasitas lembaga perlindungan 
anak dalam pelaksanaan berbagai perundangan-undangan dan 
kebijakan yang ada juga masih kurang, yang tercermin dari 
keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana 
layanan dan sarana prasarana yang tersedia. Belum optimalnya 
koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam 
pelaksanaan perlindungan anak juga menjadi permasalahan yang perlu 
mendapat perhatian. Kurangnya ketersediaan  dan pemanfaatan data 
dan informasi dan belum optimalnya pengawasan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak baik 
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, harus 
pula diselesaikan agar pelayanan perlindungan anak dapat 
dilaksanakan dengan baik.  
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Dengan memperhatikan masalah di atas, maka tantangan ke 
depan adalah harmonisasi dan implementasi kebijakan secara terpadu 
dan berkelanjutan dengan melibatkan baik pemerintah maupun non-
pemerintah pada tingkat pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. 

2.2 Sasaran Bidang 

2.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang sebagaimana yang 
diarahkan dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, yaitu 
membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dengan salah satu 
indikatornya adalah tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang 
ditandai dengan angka reproduksi neto (Net Reproductive Rate/NRR) 
sama dengan 1, atau angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 
sama dengan 2,1 pada tahun 2025. Berdasarkan hal ini dan beberapa 
isu strategis, permasalahan, dan tantangan di atas, maka sasaran target 
pembangunan sub bidang kependudukan dan keluarga berencana 
selama tahun 2015 – 2019 (RPJMN Tahap III) adalah sebagai berikut: 

TABEL 2.6  
SASARAN POKOK  PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEPENDUDUKAN 

DAN KELUARGA BERENCANA RPJMN 2015-2019 
 

 Sasaran Satuan Status Awal1) Target  2019 

1. Menurunnya rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk  

(LPP)  

Persen  

1,49% 

(2000-2010) 

1,19% 

(2015-2020) 

2. Menurunnya  angka 

kelahiran total (TFR) per 

perempuan usia reproduksi 

 Per perempuan  

usia reproduktif  

15-49 tahun 

2,6  

(SDKI 2012) 
2,3 

3. Meningkatnya angka 

prevalensi pemakaian 

kontrasepsi (CPR) suatu 

cara (all method) 

Persen 

 

61,9%  

(SDKI 2012) 

 

66,0%  

 

 3.a. Menurunnya tingkat 

putus pakai 

kontrasepsi 

Persen 
27,1%  

(SDKI 2012) 
24,6% 

 3.b. Meningkatnya 

penggunaan metode 

kontrasepsi jangka 

Persen 
18,3%  

(modern)  

23,5% 
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 Sasaran Satuan Status Awal1) Target  2019 

panjang (MKJP) (SDKI 2012)  

10,6%  

(all method)  

(SDKI 2012) 

4. Menurunnya angka 

kebutuhan ber-KB tidak 

terlayani (unmet need) 
Persen 

11,4%  

(formula baru) 

(SDKI 2012) 

9,9% (formula baru) 

5. Menurunnya angka 

kelahiran pada remaja 

kelompok usia 15-19 tahun 

(age spesific fertility 

rate/ASFR 15-19 years old)  

Per 1.000 perempuan 

usia 15-19 tahun  

48  

(SDKI 2012) 
38 

6. Meningkatnya median usia 

kawin pertama perempuan 

(pendewasaan usia kawin 

pertama) 

 

Tahun 20,1 (2012) 21 

7. Meningkatnya pengetahuan 

program kependudukan, 

keluarga berencana, dan 

pembangunan keluarga 

(KKBPK) 

   

 7.a. Meningkatnya 

pengetahuan dan 

pemahaman pasangan 

usia subur (PUS) 

tentang metode 

kontrasepsi modern 

minimal 4 (empat) 

jenis 

Persen 
79,8%  

(SDKI 2012) 
85% 

 7.b. Meningkatnya 

pengetahuan 

masyarakat tentang 

isu kependudukan 

Persen 

34%  

(Survei RPJMN 

2013, BKKBN) 

50% 

 7.c. Meningkatnya 

pemahaman dan 

kesadaran orangtua, 

remaja dan/atau 

anggota keluarga 

tentang fungsi 

Persen 

5%  

(Survei RPJMN 

2013, BKKBN) 

50% 
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 Sasaran Satuan Status Awal1) Target  2019 

keluarga 

8. Menurunnya kesenjangan 

(disparitas) pelayanan KB 

(kesenjangan kinerja TFR, 

CPR, dan unmet need), 

baik antarprovinsi, 

antarwilayah desa/kota, 

antarstatus sosial, dan 

kelompok pengeluaran 

keluarga 

- 

Terdapat 

Kesenjangan 

yang Cukup 

Tinggi 

Kesenjangan 

menurun 

9. Menguatnya kapasitas 

kelembagaan 

pembangunan bidang 

kependudukan dan 

keluarga berencana di 

pusat dan daerah 

- 

Beragam 

nomenklatur dan 

kapasitas 

Terbentuknya 

kelembagaan 

pembangunan 

bidang KKB 

10 Tersedianya landasan 

hukum  dan kebijakan 

yang sinergi dan harmonis 

antara pembangunan 

bidang kependudukan dan 

KB terhadap bidang 

pembangunan lainnya 
- 

1.  UU 52/2009 ttg 

Perkembangan 

kependudukan 

dan 

Pembangunan 

2.  PP 87/2014 

tentang 

perkembangan 

kependudukan, 

PK , KB dan 

Sistem 

informasi 

keluarga 

1.  Tersedianya 

Peraturan 

perundangan dan 

kebijakan 

pembangunan 

bidang KKB yang 

sinergi dan 

harmonis 

2.  Tersusunnya 

Perpres tentang 

pedoman 

pelaksanaan 

perkembangan 

kependudukan dan 

pembangunan 

keluarga 

11 Meningkatnya 

ketersediaan dan kualitas 

data dan informasi 

pembangunan KKB yang 

akurat dan tepat waktu, 

serta pemanfaatan data 

dan informasi tersebut 

untuk perencanaan dan 

evaluasi hasil-hasil 

pembangunan. 

- 

Registrasi 

Penduduk, 

Sensus, Survei, 

Proyeksi, Data 

Sektoral dan 

kajian tentang 

KKB  

Tersedianya dan 

termanfaatkannya 

data dan informasi 

pembangunan 

bidang KKB dari 

berbagai sumber 

Ket. 1) sumber data Sensus, SDKI, serta Data Statistik dan Survei BKKBN 
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2.2.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2015-2019 
diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan 
meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui 
upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung 
dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. 
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status 
kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, 
meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, 
serta meningkatnya penyehatan lingkungan, meningkatnya 
pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya 
perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan 
mutu sumber daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan 
obat dan mutu Obat dan Makanan. Sasaran pokok tersebut antara lain 
tercermin dari indikator berikut: 

 

TABEL 2.7  
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESEHATAN DAN 

GIZI MASYARAKAT RPJMN 2015-2019 
 

No Indikator Status Awal Target 2019 

1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 

 1. Angka kematian ibu per 100.000 
kelahiran hidup 

346  
(SP 2010) 

306 

 2. Angka kematian bayi per 1.000 
kelahiran hidup 

32 (2012) 24 

2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 

 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil 
(persen) 

37,1 (2013) 28 

 2. Persentase bayi dengan berat badan 
lahir rendah (BBLR)  

10,2 (2013) 8 

 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 
bulan yang mendapat ASI eksklusif  

38,0 (2013) 50 

 4. Prevalensi kekurangan gizi 
(underweight) pada anak balita 
(persen) 

19,6 (2013) 17 

 5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita 
(persen) 

12 

(2013) 

9,5 

 6. Prevalensi stunting (pendek dan 
sangat pendek) pada anak baduta (di 
bawah 2 tahun) (persen) 

32,9 (2013) 28 
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No Indikator Status Awal Target 2019 

3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta 

Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 

 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 
100.000 penduduk (persen) 

297 (2013) 245 

 2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 

 3. Jumlah kabupaten/kota dengan 
eliminasi malaria  

212 (2013) 300 

 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 20 (2013) 34 

 5. Jumlah kabupaten/kota dengan 
eliminasi Filariasis 

0 35 

 6. Persentase kabupaten/kota yang 
memenuhi syarat kualitas kesehatan 
lingkungan 

15,3 40 

 7. Prevalensi tekanan darah tinggi 
(persen) 

25,8 (2013) 23,4 

 8. Prevalensi obesitas pada penduduk 
usia 18+ tahun (persen) 

15,4 

 (2013) 

15,4 

 9. Prevalensi merokok pada penduduk 
usia ≤ 18 tahun 

7,2 5,4 

 10. Persentase penurunan kasus penyakit 
yang dapat dicegah dengan imunisasi 
(PD3I) tertentu dari tahun 2013 

- 40 

4 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan  

 1. Jumlah kecamatan yang memiliki 
minimal satu puskesmas yang 
tersertifikasi akreditasi 

0 5.600 

 

 2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 
minimal satu RSUD yang tersertifikasi 
akreditasi nasional  

10 481 

 3. Persentase kabupaten/kota yang 
mencapai 80 persen imunisasi dasar 
lengkap pada bayi  

71,2 95 

5 Meningkatnya Perlindungan Finansial 

 1. Jumlah penduduk yang menjadi 

peserta penerima bantuan iuran (PBI) 

melalui Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

(dalam juta) 

86,4 

 

 

107,2  

 2. Unmet need pelayanan kesehatan 7 1 
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No Indikator Status Awal Target 2019 

6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 

 1. Jumlah puskemas yang minimal 
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 

1.015 5.600 

 2. Persentase RS Kab/Kota kelas C  yang 
memiliki 7 dokter spesialis 

25 60 

 3. Jumlah SDM kesehatan yang 
ditingkatkan kompetensinya 
(kumulatif) 

25.000 56.910 

7 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan  

 1. Persentase ketersediaan obat dan 
vaksin di puskesmas 

75,5 
(2014) 

90 

 2. Persentase Obat yang memenuhi 
syarat 

92 (2014) 94 

 3. Persentase Makanan yang memenuhi 
syarat  

87,6 (2013) 90,1 

 

8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan 
kegiatan promotif dan preventif;  

9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan 
sehat; 

10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya 
pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan;  

11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system 
responsiveness); dan 

12. Meningkatnya daya saing obat dan makanan nasional 

2.2.3 Pendidikan 

1. Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan dalam lima tahun 
kedepan adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk 
setidak-tidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai 
dengan partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang mendekati 
angka 100 persen. Pada periode yang sama partisipasi jenjang 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga ditingkatkan 
dengan sasaran APK berturut-turut sebesar 91,6 persen dan 36,7 
persen. Diharapkan peningkatan partisipasi ini dapat 
meningkatkan secara signifikan proporsi penduduk usia produktif 
yang berpendidikan sekolah menengah keatas. Sementara itu, 
partisipasi anak usia dini (usia 3-6 tahun) yang mengikuti PAUD 
diharapkan meningkat menjadi 77,2 persen. Sedangkan untuk 
peningkatan angka melek aksara diharapkan juga dapat dinaikkan 
menjadi 96,1 persen.  
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TABEL 2.8  
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL SUB BIDANG  

PENDIDIKAN RPJMN 2015-2019 
 

 Indikator 
Baseline 

2014 
SASARAN 

2019 

a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,14 tahun (2013) 8,8 tahun 

b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 
tahun 

94,1% (2013) 96,1% 

c. Prodi perguruan tinggi minimal terakreditasi B 50,4% (2013) 68,4% 

d. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% (2013) 84,2% 

e. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% (2013) 81,0% 

f. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% (2013) 84,6% 

g. Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi 
minimal B 

48,2% (2013) 65,0% 

h. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin 
dan 20% penduduk terkaya 

0,85 (2012) 0,90 

i. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk 
termiskin dan 20% penduduk terkaya 

0,53 (2012) 0,60 
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TABEL 2.9  
SASARAN PARTISIPASI PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN 

DASAR, MENENGAH, TINGGI DAN PAUD 

Komponen Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jenjang SD/MI/Sederajat

Jumlah Penduduk 7-12 Tahun orang 27.234.500 27.381.500 27.574.800 27.843.400 28.125.600 28.339.300

Jumlah Siswa SD/MI/sederajat orang 30.240.415 30.330.396 30.646.225 31.025.607 31.896.256 32.333.561

Jumlah Siswa SD/MI/sederajat usia 7-12 Tahun orang 24.859.740 24.979.336 25.311.053 25.672.724 26.446.816 26.860.691

APK SD/MI/sederajat % 111,04 110,77 111,14 111,43 113,41 114,09

APM SD/MI/sederajat % 91,28 91,23 91,79 92,20 94,03 94,78

Jenjang SMP/MTs/Sederajat

Jumlah Penduduk 13-15 Tahun orang 13.332.200 13.386.000 13.425.000 13.440.400 13.485.000 13.600.400

Jumlah Siswa SMP/MTs/sederajat orang 13.542.069 13.760.414 14.025.627 14.151.905 14.387.877 14.543.727

Jumlah Siswa SMP/MTs/sederajat usia 13-15 Tahun orang 10.588.571 10.705.061 10.856.571 10.925.872 11.057.175 11.154.477

APK SMP/MTs/sederajat % 101,57 102,80 104,47 105,29 106,70 106,94

APM SMP/MTs/sederajat % 79,42 79,97 80,87 81,29 82,00 82,02

Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat

Jumlah Penduduk 16-18 Tahun orang 13.251.300 13.281.300 13.276.000 13.305.400 13.359.500 13.398.700

Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/sederajat orang 10.498.083 10.946.947 11.351.763 11.727.680 11.989.401 12.276.740

Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/sederajat usia 16-18 Tahun orang 7.322.048 7.706.939 8.077.012 8.434.941 8.721.818 9.041.269

APK SMA/SMK/MA/sederajat % 79,22 82,42 85,51 88,14 89,74 91,63

APM SMA/SMK/MA/sederajat % 55,26 58,03 60,84 63,39 65,29 67,48

Jenjang Pendidikan Tinggi

Jumlah Penduduk 19-23 Tahun orang 21.472.000 21.592.800 21.727.300 21.847.000 21.941.000 22.012.400

Jumlah Mahasiswa PT orang 6.121.973 6.444.367 6.801.857 7.198.869 7.643.518 8.086.042

APK PT % 28,51 29,84 31,31 32,95 34,84 36,73

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Penduduk 3-6 Tahun orang 18.951.100 19.113.800 19.229.800 19.234.500 19.154.500 19.067.400

Jumlah Siswa TK/RA/BA/TKLB/PAUD Non-formal orang 12.660.854 13.140.453 13.623.918 14.036.338 14.378.365 14.724.802

APK PAUD % 66,81 68,75 70,85 72,97 75,07 77,23  
Keterangan: angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan 

jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi berdasarkan SP 2010 
 

2. Angka keberlanjutan pendidikan diupayakan untuk terus 
ditingkatkan yang ditandai dengan menurunnya angka putus 
sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, seiring dengan 
penurunan kesenjangan antarkelompok masyarakat yang yang 
ditandai antara lain dengan meningkatnya partisipasi anak-anak 
dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus, menurunnya 
variasi angka partisipasi antardaerah, dan indeks paritas gender 
yang mendekati angka 1,0 pada semua jenjang pendidikan. 

3. Sasaran pembangunan pendidikan terkait peningkatan kualitas, 
relevansi, dan daya saing pendidikan adalah membaiknya proses 
pembelajaran di kelas, yang didukung oleh: 
a. Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, tersedianya 

kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian 
pendidikan yang komprehensif; 

b. Meningkatnya kualifikasi akademik seluruh guru minimal 
S1/D-IV dan meningkatnya kompetensi guru dalam subject 
knowledge dan pedagogical knowledge, serta menurunnya 
angka ketidakhadiran guru; 
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c. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki 
distribusi dan memenuhi beban mengajar, serta terciptanya 
jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang 
ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan 
keilmuan serta promosi kepangkatan karir; 

d. Meningkatnya kompetensi LPTK yang mampu melaksanakan 
Pendidikan Profesi Guru; 

e. Meningkatnya kualifikasi akademik dosen minimal S2/S3; 

f. Meningkatnya kesiapan siswa untuk memasuki pasar kerja atau 
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; 

g. Diterapkannya KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK, PT, 
BLK, dan kursus non-formal; 

h. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti 
program pemagangan di industri; 

i. Meningkatnya proporsi angkatan kerja muda berpendidikan 
rendah untuk mengikuti kursus keterampilan kerja; 

j. Meningkatnya aktivitas riset dan pengembangan ilmu dasar 
dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha 
dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi; 

k. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang 
berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan 
sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja; 

l. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di 
sekolah umum yang tercermin pada peningkatan pemahaman, 
penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan 
siswa-siswa di sekolah; 

m. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina 
budi pekerti, membangun watak, dan menyembangkan 
kepribadian peserta didik; 

n. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia 
sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai 
nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga 
negara yang baik; 

o. Meningkatnya wawasan dan pemahaman peserta didik 
mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk membangun 
ketahanan diri sebagai makhluk individu dan  sebagai bagian 
dari lingkungan sekitar, seperti: peningkatan pemahaman 
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terkait kesehatan reproduksi, pendidikan jasmani dan 
kesehatan, serta kesadaran untuk menghargai lingkungan 
termasuk praktik pemanfaatannya; dan 

p. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan 
keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada 
kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan 
sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman. 
Meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan sesuai aspirasi 
komunitas Muslim dalam wujud pesantren dan madrasah 
diniyah, serta meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan 
Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, yang memberi kontribusi 
pada peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat. 

4. Sasaran yang terkait dengan penguatan tata kelola pendidikan dan 
efisiensi pembiayaan pendidikan adalah: 

a. Meningkatnya kapasitas pemda untuk melaksanakan 
desentralisasi pendidikan; 

b. Terlaksananya penerapan pendanaan dan pembiayaan 
pendidikan berbasis kinerja di semua jenjang pemerintahan 
termasuk penerapan desentralisasi asimetris untuk bidang 
pendidikan; 

c. Meningkatnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; 

d. Meningkatnya tata kelola kelembagaan perguruan tinggi; 

e. Meningkatnya koordinasi antarinstansi pemerintah pusat; 

f. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program-program 
pembangunan pendidikan; 

g. Membaiknya mekanisme pembiayaan di tingkat sekolah dan 
daerah; 

h. Meningkatnya kualitas data dan informasi pendidikan; dan 

i. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian 
kebijakan pendidikan sebagai landasan dalam perumusan 
kebijakan pendidikan. 

2.2.4 Perpustakaan 

Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat dan 
layanan perpustakaan yang ditandai oleh: 

1. Meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkan 
perpustakaan baik kunjungan fisik maupun online; 

2. Meningkatnya jumlah dan keragaman koleksi yang sesuai 
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dengan kebutuhan masyarakat untuk menumbuhkan budaya 
kreatif; 

3. Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan;  

4. Meningkatnya preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, 
termasuk naskah kuno; 

5. Meningkatnya penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai jenis 
perpustakaan di pusat dan daerah; 

6. Meningkatnya intensitas sosialisasi dan pembudayaan 
kegemaran membaca; dan 

7. Meningkatnya fasilitas layanan perpustakaan nasional dan 
perpustakaan lainnya. 

2.2.5 Pemuda dan Olahraga 

1. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa 
patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang 
ditandai dengan (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda 
dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya 
partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan 
kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional; 

2. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang 
pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, 
budaya, dan agama yang ditandai dengan: (i) meningkatnya 
partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan 
kewirausahaan; (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda 
dalam kegiatan organisasi kepemudaan; dan (3) penobatan para 
role model pemuda Indonesia; 

3. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional 
dan internasional yang ditandai dengan: (i) meningkatnya 
persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan 
olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; (ii) posisi papan 
atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN 
Para Games 2015, 2017 dan 2019; dan (iii) meningkatnya 
perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para 
Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016; 
dan 

4. Terwujudnya penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka 
mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai 
contoh perubahan mental birokrasi yang disertai dengan 
pelaksanaan: (i) pilot project block grant untuk bidang 
Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, 
dan Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda 
dan Olahraga; dan (ii) Pembentukan panitia inti Asian Games dan 
Asian Para Games 2018. 
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2.2.6 Kebudayaan 

Terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter 
dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa 
dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, ditandai oleh: 

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan 
keragaman budaya  yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan 
serta nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk mendukung 
terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki 
ketahanan budaya yang tangguh; 

2. Meningkatnya  apresiasi terhadap keragaman seni dan 
kreativitas karya budaya; 

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, 
pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; 

4. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya 
antardaeah serta antara Indonesia dan mancanegara; dan 

5. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan 
kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. 

2.2.7 Agama 

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran 
agama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya jumlah dan 
kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh 
wilayah; (ii) meningkatnya fasilitasi pembinaan dan 
pemberdayaan umat beragama; dan (iii) meningkatnya 
intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan 
cendekiawan. 

2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat 
beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya 
fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di 
kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; 
(ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB).  

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama antara 
lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyediaan 
sarana dan prasarana keagamaan; dan (ii) meningkatnya peran 
lembaga sosial keagamaan dalam pelayanan kehidupan 
beragama; 

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 
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yang transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan antara 
lain dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji dari 
82,69 persen pada 2013 menjadi 87,50 persen pada 2019; dan 

5. Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang  agama 
yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan 
antara lain dengan hasil audit keuangan pembangunan bidang 
agama. 

2.2.8 Kesejahteraan Sosial 

Secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015- 
2019 adalah meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang 
disabilitas dan lanjut usia. Sasaran umum tersebut akan terwujud 
melalui penciptaan lingkungan yang inklusif bagi penyandang 
disabilitas dan lanjut usia yang menyeluruh pada setiap aspek 
penghidupan, termasuk diantaranya layanan kesehatan, pendidikan, 
administrasi kependudukan, lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas 
publik lainnya agar lebih ramah dan mudah diakses. Secara khusus, 
sasaran umum tersebut akan terwujud dan tercapai melalui sasaran 
berikut ini: 

1. Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial 
yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;  

2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi 
untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang 
disabilitas dan lanjut usia; dan 

3. Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi 
sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah 
daerah, masyarakat, dan swasta. 

2.2.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan 
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat 
nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan 
perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan 
kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan 
terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya 
kooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam 
pelaksanaan PPRG, serta pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan.  
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2.2.10 Perlindungan Anak 

Sasaran pembangunan perlindungan anak tahun 2015 – 2019:  

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, 
tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang memiliki kondisi 
rentan terhadap layanan yang dibutuhkan, seperti anak dari 
keluarga miskin, ABK, APD, anak di Lapas/lembaga pembinaan 
khusus anak (LPKA), anak di panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial 
Anak (LKSA), anak korban kekerasan, dan anak di daerah 
tertinggal, terpencil, dan perbatasan (galciltas). Hal ini antara lain 
diukur dengan meningkatnya anak yang memiliki akta kelahiran, 
APK PAUD, APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-17 
tahun, cakupan layanan pendidikan inklusif/khusus, cakupan 
imunisasi, partisipasi anak dalam pembangunan, penyediaan 
lingkungan ramah anak termasuk sekolah ramah anak, serta ruang 
kreativitas dan rekreasi. 

2. Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya 
melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, 
dan perlakuan salah lainnya. Hal ini diukur antara lain melalui 
menurunnya prevalensi/kasus kekerasan terhadap anak, jumlah 
pekerja anak dan anak yang bekerja di dalam bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk, anak yang berada di lapas dan/atau dipenjara 
bersama dengan orang dewasa, serta perkawinan di usia anak.  Di 
samping itu, juga diukur dari meningkatnya penanganan kasus 
ABH berbasis keadilan restorasi (restorative justice)  dan diversi, 
cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan yang 
terpadu dan berkelanjutan, serta pengasuhan anak dalam 
keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti termasuk anak di 
dalam proses peradilan.   

3. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di 
tingkat pusat maupun daerah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: 
meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data/informasi 
dalam penyusunan rencana dan anggaran; harmonisasi 
perundang-undangan, kebijakan, dan peraturan terkait; 
ketersediaan aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang 
ada secara lengkap; meningkatnya penyedia layanan dasar yang 
berkualitas, ramah anak, dan mampu mendeteksi kasus kekerasan 
terhadap anak; jumlah dan kualitas tenaga pelaksana 
perlindungan anak yang memadai; meningkatnya koordinasi antar 
kementerian/lembaga/SKPD, antara pusat dan daerah, serta 
dengan elemen masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan 
komitmen dalam pengambilan keputusan; dan efektivitas 
pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak. 
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2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang 

2.3.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Berdasarkan isu strategis, permasalahan, dan sasaran 
pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan sub bidang 
kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan 
(RPJMN Tahap III tahun 2015 – 2019) adalah mengendalikan jumlah 
kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk melalui 
keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dengan rincian arah 
kebijakan dan strategi sebagai berikut: 

1. Menguatkan advokasi dan KIE tentang program 
kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan 
keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat 
melalui: 

a. penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi, 
komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang program 
kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan 
keluarga (KKBPK) yang sinergi antar-sektor dan antara pusat 
dan daerah. Khusus di era SJSN Kesehatan, perlu dukungan 
penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan 
reproduksi yang rasional, efektif, dan efisien; 

 

b. peningkatan komitmen pemangku kepentingan dan mitra kerja 
lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pentingnya program 
kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan 
keluarga (KKBPK); 

c. peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan, 
dan konseling tentang program kependudukan, keluarga 
berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) oleh petugas 
dan pengelola program, serta mitra kerja yang kompeten 
(tenaga/petugas lapangan KB, dokter, bidan dan tenaga 
kesehatan lain, kader KB/IMP/PPKBD/Sub PPKBD, tenaga 
pengelola KB, masyarakat dan keluarga, serta mitra kerja) 
dengan memperhatikan sasaran target untuk mengurangi 
kesenjangan informasi program KKBPK berdasarkan kelompok 
usia dan paritas rendah, institusi (Balai Desa/ Kantor 
Kelurahan, KUA, Kecamatan, sekolah dan PT), kelompok agama 
dan tempat ibadah, kelompok masyarakat dengan latar 
pendidikan, dan kelompok pengeluaran keluarga, jenis kelamin, 
serta wilayah geografis dan desa-kota; 
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d. peningkatan promosi KIE tentang program KKBPK melalui 
bauran media (media massa/cetak dan elektronik, media luar 
ruang), terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, 
banner) dengan insititusi masyarakat dan fasilitas umum 
sebagai prioritas sasaran; dan 

e. peningkatan pemanfaatan media yang dapat dipahami secara 
interaktif antara pengelola KB, stakeholder, dan mitra kerja 
dengan masyarakat (WUS, PUS, remaja, dan keluarga) dengan 
menggunakan materi dan alat/tools untuk lebih meningkatkan 
pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku dalam ber-KB. 

2. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan 
berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) Kesehatan melalui: 

a. penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang 
merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat 
dan daerah, utamanya dalam SJSN Kesehatan, dengan menata 
fasilitas kesehatan KB (standar kualitas pelayanan KB, 
mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, ketersediaan, 
dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta 
menajemen penjaminan ketersediaan dan distrubusi logistik 
alokon); 

b. pengembangan operasional pelayanan keluarga berencana 
(KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terintegrasi dengan 
SJSN Kesehatan; 

c. peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam 
negeri untuk meningkatkan kemandirian nasional program KB; 

d. penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan 
obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB 
(RS, klinik utama, puskesmas, praktek dokter, klinik pratama, 
RS daerah pratama, dan praktek bidan/perawat yang tidak 
memiliki dokter di kecamatan) dan jejaring pelayanan KB (BPS, 
DPS, pustu, polindes, poskesdes); 

e. pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk KB dan KR, 
yaitu persebaran fasilitas kesehatan pelayanan KB yang 
berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah 
yang terjangkau, maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di 
wilayah khusus/sulit untuk mengurangi kesenjangan 
pelayanan KB; 

f. peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan metode 
kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun Non-MKJP dengan 
memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak 
reproduksinya (rasional, efektif, dan efisien), dan peningkatan 
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penanganan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, serta 
penanganan komplikasi dan efek samping dalam pemakaian 
kontrasepsi; 

g. peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB dan pengembangan 
metoda baru obat kontrasepsi bagi pria; 

h. peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan 
KB (PLKB/PKB) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan 
perawat) dalam pelayanan KB; 

i. penguatan lembaga di tingkat masyarakat (IMP, PPKBD dan 
Sub PPKBD, kelompok kegiatan, motivator dan kelompok KB 
Pria) dengan memanfaatkan balai penyuluhan KB untuk 
mendukung penggerakan dan penyuluhan KB; dan 

j. revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam dukungan 
pelayanan KB. 

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga 
berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan 
kehidupan dalam berkeluarga melalui: 

a. pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif  dan 
terpadu, antarsektor dan antara pusat dan daerah, tentang KIE 
dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan 
orangtua, teman sebaya, toga/toma/toda, sekolah, dan dengan 
memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan 
pemahaman nilai-nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan 
yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; 

b. peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam 
pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas 
dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan 
kesehatan reproduksi bagi remaja dan mahasiswa (pusat 
informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK-
KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan 
yang positif dalam meningkatkan status kesehatan, 
memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa 
kepemimpinan utamanya dalam penyiapan kehidupan 
berkeluarga; 

c. peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan 
pemberian alokon bagi pasangan usia muda untuk mencegah 
kelahiran di usia remaja, dan sosialisasi mengenai pentingnya 
Wajib Belajar 12 Tahun dalam rangka pendewasaan usia 
perkawinan; 

d. pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan 
kelompok keluarga remaja (bina keluarga remaja/BKR) 
sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan 
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pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka, serta 
meningkatkan keberlangsungan kesertaan ber-KB bagi 
keluarga dan memberi pengaruh kepada masyarakat sekitar 
untuk kesertaannya dalam ber-KB melalui pengetahuan 
penyiapan kehidupan berkeluarga dalam membentuk keluarga 
kecil bahagia dan sejahtera; dan 

e. peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM 
(kader/penyuluh, pendidik dan konselor sebaya, serta 
toga/toma/toda) dalam memberikan KIE dan konseling kepada 
remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan 
mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum 
koordinasi antara stakeholder dan mitra kerja). 

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan 
keluarga melalui : 

a. penguatan kebijakan dan pengembangan strategi serta materi 
yang relevan tentang pemahaman keluarga/orang tua akan 
pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang balita, 
anak, dan remaja, serta pemberdayaan dan pengasuhan lansia, 
melalui pendidikan, penyuluhan, pelayanan, perawatan, dan 
pengasuhan dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, mitra 
kerja, dan masyarakat; 

b. penguatan fungsi keluarga yang juga merupakan upaya 
pelaksanaan revolusi mental mencakup (i) fungsi  cinta kasih 
yaitu bahwa keluarga merupakan wahana menumbuhkan rasa 
cinta dan kasih sayang,; (ii) fungsi perlindungan untuk 
menciptakan suasana aman, nyaman, damai, dan adil bagi 
seluruh anggota keluarganya; (iii) fungsi sosial budaya yaitu 
untuk pembinaan dan persemaian nilai-nilai luhur budaya 
sosial; (iv) fungsi agama yaitu untuk pembinaan kehidupan 
beragama; (v) fungsi pendidikan yaitu sebagai tempat terbaik 
untuk proses sosialisasi dan pendidikan bagi anak, (vi) fungsi 
ekonomi untuk membina kualitas kehidupan ekonomi dan 
kesejahteraan keluarga; (vii) fungsi lingkungan untuk membina 
anggota keluarga agar mampu hidup harmonis dengan 
lingkungan masyarakat dan alam sekitar; dan (viii) fungsi 
reproduksi yang  mempunyai  makna keluarga  sebagai tempat 
diterapkannya cara hidup sehat khususnya dalam kehidupan 
reproduksi, termasuk memberikan pemahaman bagi remaja 
dalam memasuki kehidupan berkeluarga; 

c. penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua akan 
pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan 
keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS), 
pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan pemberdayaan 
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keluarga (bina keluarga balita/BKB, bina keluarga remaja/BKR, 
bina keluarga lansia/BKL, dan usaha produktif pemberdayaan 
perekonomian keluarga sejahtera/UPPKS); 

d. peningkatan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber-KB 
melalui kelompok kegiatan bina ketahanan dan pemberdayaan 
keluarga (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS); dan 

e. peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta 
kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan 
tentang pemahaman fungsi dan peran keluarga, serta 
peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya 
meningkatkan fungsi dan peran keluarga. 

5. Menguatkan landasan hukum dan menyerasikan kebijakan 
pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana 
melalui:  

a. penyerasian dan penyusunan landasan hukum dan kebijakan 
pembangunan bidang KKB yang sinergis dengan melakukan  
peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pembangunan bidang KKB;  

b. koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, serta lintas-sektor 
atau lintas-kementerian/lembaga terkait perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan 
evaluasi pembangunan bidang KKB;  

c. analisis dampak kependudukan terhadap sektor lainnya, 
penelitian dan pengembangan pembangunan bidang KKB, serta 
perumusan parameter pembangunan bidang KKB sebagai 
rekomendasi dalam penyusunan dan penyerasian kebijakan 
pembangunan bidang KKB yang sinergi  dengan pembangunan 
sektor lainnya; 

d. perumusan kebijakan kependudukan dan KB yang sinergis 
antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas, serta 
pembangunan yang berwawasan kependudukan (dinamika 
kependudukan) dan strategi pemanfaatan bonus demografi; 
dan 

e. advokasi, sosialisasi, literasi, dan fasilitasi penyusunan 
kebijakan pembangunan bidang KKB kepada seluruh 
pemangku kebijakan. 

6. Menata, menguatkan, dan meningkatkan kapasitas 
kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan 
keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah melalui:  

a. evaluasi tentang efektivitas kelembagaan pembangunan bidang 
KKB terhadap Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
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dan peraturan perundangan lainnya, utamanya setelah 
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; 

b. advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang 
program-program pembangunan bidang KKB dan 
pembentukan kelembagaan pembangunan bidang KKB;  

c. literasi dinamika kependudukan bagi pengambil kebijakan, 
perencana, dan pelaksana pembangunan;  

d. penguatan kelembagaan serta ketenagaan (tenaga pengelola 
dan pelaksana) pembangunan bidang KKB di tingkat pusat, 
daerah, dan lini lapangan; 

e. peningkatan kualitas tenaga layanan KB melalui standarisasi 
dan akreditasi lembaga pendidikan tenaga layanan KB; 

f. peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta penguatan 
jejaring dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, 
termasuk swasta atau lembaga nonpemerintah dan universitas, 
dalam pelaksanaan pembangunan bidang KKB, baik legalitas 
maupun implementasinya; dan 

g. penguatan manajemen program. 
 

7. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan 
yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis 
dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan 
sekaligus pengembangan kebijakan dan program 
pembangunan melalui:  

a. peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan 
registrasi vital terpadu;  

b. peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti 
kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;  

c. peningkatan kualitas pelayanan pencatatan informasi penduduk 
di seluruh unit layanan; 

d. penyediaan data dan informasi pembangunan yang bersumber 
dari sensus, survei, data sektoral, dan hasil kajian bidang KKB 
yang akurat dan tepat waktu (termasuk data proyeksi); 

e. peningkatan koordinasi, diseminasi, aksesibilitas, dan 
pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku 
kebijakan, termasuk swasta dan akademisi, untuk perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan;  

f. peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem teknologi 
informasi data dan informasi kependudukan; dan 

g. peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait isu-

isu pembangunan KKB. 
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2.3.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk 
mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat 
kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik 
pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi 
terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary 
health care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan 
kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar 
dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan 
peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi 
salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan 
dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk 
penguatan upaya promotif dan preventif. Arah kebijakan 
pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat pada tahun 2015-2019 
adalah: 

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, 
anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas melalui: 

a. peningkatan  akses dan mutu continuum of care pelayanan 
ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, 
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di 
fasilitas kesehatan dan penurunan kasus kematian ibu di  
rumah sakit;  

b. peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja;  

c. penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS); 

d. penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

e. peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif 
dan lanjut usia;  

f. peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan 
balita; dan 

g. peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat 
termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya 
dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, 
anak, remaja, dan lansia. 

2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat melalui: 

a. peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan 
pertumbuhan;  

b. peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan 
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dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama 
kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, 
termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk 
keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK; 

c. peningkatan  promosi perilaku masyarakat tentang 
kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;  

d. peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi 
terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan 
balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan 
berbasis masyarakat  dan Pengembangan Anak Usia Dini 
Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);  

e. penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan 
standar gizi; dan 

f. penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi 
sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan 
kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi. 

3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan melalui: 

a. peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan 
penyakit;  

b. peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk 
pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian 
penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan 
penyakit tidak menular;  

c. pelayanan kesehatan jiwa; 

d. pencegahan dan penanggulangan kejadian luar 
biasa/wabah;  

e. peningkatan mutu kesehatan lingkungan;  

f. penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;  

g. peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor 
risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), 
perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas 
fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;  

h. peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;  

i. peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air 
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minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan 

j. pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan 
masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan. 

4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang 
berkualitas melalui: 

a. pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai 
standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) 
dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan 
pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan 
kepulauan;  

b. peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi 
darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu;  

c. pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas 
pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta;  

d. peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif 
di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan 
bantuan operasional kesehatan; 

e. penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan berbagai standar 
guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan 
pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya;  

f. peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan 
kesehatan dasar dengan fasilitas swasta;  

g. pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer; 
dan 

h. pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui 
pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan 
pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. 

5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang 
berkualitas melalui: 

a. pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 
terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit 
rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, 
termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, 
terpencil, dan perbatasan;  

b. penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, 
rujukan regional, dan sistem rujukan gugus kepulauan dan 
pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas 
kesehatan dasar dan rujukan online;  
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c. peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 
melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar 
guideline pelayanan kesehatan;  

d. pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas 
kesehatan;  

e. peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif 
di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;  

f. peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama 
dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit 
umum daerah dan pemerintah daerah; dan 

g. pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui 
rumah sakit pratama, telemedicine, dan pelayanan 
kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer. 

6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, 
dan kualitas farmasi dan alat kesehatan melalui: 

a. peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, 
terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan 
kesehatan dasar;  

b. peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi harga 
obat dengan penyempurnaan, penyelarasan, dan evaluasi 
reguler berbagai daftar dan formularium obat.   

c. peningkatan kapasitas institusi dalam management supply 
chain obat, vaksin, dan alat kesehatan;  

d. peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui 
pemenuhan standar dan persyaratan;  

e. peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat 
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 
(PKRT);  

f. penguatan upaya kemandirian di bidang Bahan Baku Obat 
(BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan 
alat kesehatan dengan pengembangan riset, penguatan 
sinergitas perguruan tinggi, dunia usaha/swasta, 
pemerintah, dan masyarakat (ABGC); 

g. peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga 
kefarmasian;  dan 

h. peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi 
rasional oleh provider dan konsumen. 



2-100  

 

7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan melalui: 

a. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis 
risiko; 

b. peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan 
makanan; 

c. penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan 
dengan pemangku kepentingan;  

d. peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan 
berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;  

e. peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam 
rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat 
dan makanan; dan 

f. penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan 
makanan. 

8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu 
sumber daya manusia kesehatan melalui: 

a. pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas 
pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, 
perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan 
tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap 
kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja), dan penempatan tenaga kesehatan baru 
lulus/penugasan khusus  (affirmative policy) dan 
pengembangan model penempatan tenaga kesehatan;  

b. peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan 
kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi 
seluruh jenis tenaga kesehatan;  

c. peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk 
pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan 
primer; 

d. pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi 
tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi 
tenaga kesehatan di DTPK; dan  

e. pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan 
upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan. 

9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat melalui: 

a. peningkatan advokasi kebijakan pembangunan 
berwawasan kesehatan;  
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b. pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan;  

c. penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara 
lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat 
madani; 

d. peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui 
pendidikan kesehatan masyarakat, komunikasi, informasi 
dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis 
masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah 
sehat;  

e. peningkatan SDM promosi kesehatan; dan 

f. pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan. 

10. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, 
dan sistem informasi kesehatan melalui: 

a. peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan 
program kesehatan serta peningkatan transparansi tata 
kelola pemerintahan; 

b. penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui 
pengembangan sistem informasi terpadu dan terstruktur 
antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 

c. peningkatan penelitian dan pengembangan untuk 
mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis 
bukti (evidence based policy) termasuk data kematian dan 
kesakitan serta pengembangan pengukuran 
responsiveness sistem kesehatan;  

d. pengembangan dan pelaksanaan sistem pengumpulan 
data untuk pemantauan indikator pembangunan 
kesehatan; 

e. penguatan riset bahan baku obat melalui pemanfaatan 
keanekaragaman hayati serta plasma nutfah dalam 
negeri; 

f. peningkatan penanggulangan krisis kesehatan;  

g. peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, 
penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah 
melalui pembagian urusan; dan 

h. pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan (e-
health) dasar dan rujukan termasuk integrasi data rekam 
medis nasional (online). 
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11. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) Bidang Kesehatan melalui: 

a. peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia 
Sehat ke seluruh penduduk secara bertahap;  

b. peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain 
melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia 
layanan swasta; 

c. peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk 
penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, 
penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia 
layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, 
peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, 
pengembangan health technology assesment, serta 
pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;  

d. penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan 
pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, 
insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya 
promotif dan preventif perorangan;  

e. pengembangan berbagai regulasi termasuk standar 
guideline pelayanan kesehatan;  

f. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung 
mutu pelayanan;  dan 

g. pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan 
kerjasama pemerintah swasta.  

12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan 
kesehatan melalui:  

a. peningkatan pembiayaan kesehatan publik;  

b. peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan masyarakat, 
termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif;  

c. peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk 
pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin; 
dan 

d. peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung 
pencapaian universal health coverage (UHC), terutama 
untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak mampu 
dan peningkatan kesiapan supply side SJSN Kesehatan. 
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2.3.3 Pendidikan 

Dengan memperhatikan isu strategis dan sasaran tersebut di 
atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan sub bidang pendidikan 
diprioritaskan untuk: 

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan 
upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk 
mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun 
berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa 
terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 
sembilan tahun melalui:  

a. peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh 
anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar 
bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah 
pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, 
terluar, dan tertinggal (3T); 

b. penurunan kesenjangan pendidikan dasar di wilayah 
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang 
masih belum dapat menuntaskan Program Wajar Dikdas 9 
Tahun;  

c. penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga 
kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia 
Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar; 

d. perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus 
termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan 
hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;  

e. pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam 
menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-
formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis 
komunitas;  

f. penanganan akses pendidikan di daerah tertinggal secara 
lintas sektor untuk mengatasi berbagai masalah secara 
komprehensif seperti sulitnya jangkauan lokasi dan 
budaya;  

g. pembukaan SD-SMP atau MI-MTs Satu Atap di kecamatan-
kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs;  

h. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan 
SD/MI/SMP/MTs baru; 
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i. penurunan kesenjangan pendidikan dasar antardaerah 
dan antarjenis kelamin; dan 

j. pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis 
masyarakat untuk menemukenali permasalahan 
partisipasi pendidikan. 

2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas 
dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang 
berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik 
untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja melalui: 

a. pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang 
mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar 
pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar; 

b. peningkatan pemahaman mengenai pentingnya 
pendidikan menengah perlu pula dilakukan untuk 
mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke 
jenjang yang lebih tinggi; 

c. peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-
kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan 
menengah, melalui pembangunan USB dan penambahan 
RKB, dan terutama pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu 
atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung 
pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, 
industri manufaktur dan ekonomi kreatif;  

d. penyediaan layanan khusus pendidikan menengah 
terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa 
mengikuti pendidikan reguler juga dilakukan; 

e. penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin 
kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan 
pendidikan yang berkualitas;  

f. peningkatan pemahaman mengenai pentingnya 
pendidikan menengah untuk mendorong kemauan 
orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih 
tinggi;  

g. peningkatan jaminan kualitas pendidikan menengah 
sehingga lulusan pendidikan menengah benar-benar 
memperoleh manfaat hasil belajar sebagai bekal untuk 
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk 
menciptakan/mendapatkan pekerjaan yang lebih baik;  

h. penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan 
pendidikan menengah yang berkualitas; 

i. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan 
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SMA/SMK/MA baru;  

j. penilaian kualitas sekolah/madrasah swasta secara 
komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk 
pengembangannya;  

k. penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan 
mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam 
membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas 
sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan 
pemerintah; 

l. penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-
bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan 
bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;  

m. penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti 
matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk 
memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan 
penguasaan keterampilan dasar;  

n. pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial 
untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas 
magang;  

o. pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan 
kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari 
dunia usaha/dunia industri; dan 

p. penyelarasan program keahlian dan pengembangan 
kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di 
kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.  

3. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) 
pelayanan pendidikan melalui: 

a. pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan 
dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah 
sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas 
pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan 
antardaerah;  

b. penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan 
negeri dan swasta; dan 

c. peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan 
satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM. 

4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui: 

a. penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan 
abad ke 21; 
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b. diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang 
secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan 
kecerdasan individu; 

c. penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum 
secara baik; 

d. evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, 
komprehensif, dan berkelanjutan;  

e. peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan 
untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik 
pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas; 

f.          penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan 
pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas 
pembelajaran;  

g. pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek 
pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;  

h. penyediaan dukungan materi pelatihan secara online 
untuk membangun jaringan pertukaran materi 
pembelajaran dan penilaian antar guru;  

i.          peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, 
dan sains, sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan 
dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, 
yang dilakukan secara responsif gender; dan 

j.          penguatan kurikulum  tentang ketahanan diri seperti 
perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap 
lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi 
seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap 
mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat 
Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang 
kewirausahaan. 

5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang 
komprehensif dan kredibel melalui: 

a. peningkatan sistem penilaian pendidikan yang 
komprehensif; 

b. peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian 
hasil belajar siswa;  

c. penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan 
kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;  

d. pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan 
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kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;  

e. pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan 
peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; 

f.          penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen 
dan kredibel; serta 

g. pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan 
di pusat dan daerah. 

6. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas 
guru dan tenaga kependidikan melalui: 

a. penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari 
proses penilaian hasil belajar siswa;  

b. pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sahih dan andal 
serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan;  

c. peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru 
dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin 
ilmu;  

d. pelaksanaan Pengembangan Profesional 
Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui 
latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP; 
dan 

e. pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, 
pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga 
kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas. 

7. Meningkatkan kualitas LPTK melalui:  

a. reformasi LPTK secara menyeluruh  untuk meningkatkan 
mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan;  

b. pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan 
guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah 
(kabupaten/kota);  

c. penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke 
LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system;  

d. penguatan program induksi dan mentoring guru;  

e. pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif 
dengan kebutuhan aktual; dan 

f. pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru 
dengan pola beasiswa dan berasrama, terutama untuk 
prodi PAUD, PGSD dan MIPA. 
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8. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru melalui:  

a. pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota 
untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan 
peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;  

b. penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh 
pemerintah kabupaten/kota maupun oleh 
sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat 
dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;  

c. peningkatan efisiensi  pemanfaatan guru dengan 
memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan 
beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau 
multisubject teaching;  

d. penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkat 
pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang 
merata; dan  

e. pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi 
guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya 
pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir. 

9. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi 
melalui:  

a. peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai 
dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;  

b. peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui 
peningkatan efektivitas affirmative policy: penyediaan 
beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan 
penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang 
berkualitas; dan  

c. penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan 
efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi. 

10. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui:  

a. peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen dan 
peneliti) melalui program pendidikan pascasarjana 
(S2/S3);  

b. peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem 
insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;  

c. pemantapan sistem penjaminan mutu melalui 
penambahan jumlah dan penguatan assessor BAN PT;  
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d. pembentukan LAM untuk program studi profesi dan 
pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan 
PT;  

e. penjaminan mutu penyelenggaraan program 
kependidikan melalui reformasi LPTK;  

f. penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam 
penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan 
efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi 
perguruan tinggi; dan 

g. peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi 
antardaerah melalui percepatan akreditasi program studi 
perguruan tinggi di luar Jawa. 

11. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi 
melalui:  

a. pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan 
kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, 
maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi 
kreatif;  

b. peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan 
tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu 
bekerja (job seeking period);  

c. penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri 
untuk kegiatan riset  dan pengembangan;  

d. penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN 
dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan 
dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu–ilmu 
sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran;  

e. perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan 
disiplin ilmu langka peminat (seperti  sastra jawa, arkeologi, 
filologi, filsafat, dan tafsir hadis); dan  

f. pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan 
yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin 
kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri. 

12. Memantapkan otonomi perguruan tinggi, melalui:  

a. fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam 
rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata 
kelola, serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh 
politik; 
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b. penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun 
pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai 
perwujudan mission differentiation, yang didasarkan pada 
kapasitas kelembagaan; 

c. peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak 
berdasarkan mata anggaran (itemized budget), sehingga 
perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam 
mengembangkan program-program akademik dan riset 
ilmiah; dan 

d. perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan 
sumber-sumber pembiaayaan alternatif harus dilakukan 
dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-
universitas-industri. 

13. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui: 

a. pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan 
pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, 
untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, 
atau anak berkebutuhan khusus; dan 

b. pemberian jaminan lembaga PAUD menyediakan layanan 
bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai tahapan 
perkembangan anak.  

14. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini 
melalui:  

a. penjaminan bahwa Standar Nasional PAUD digunakan 
dalam menyusun kurikulum PAUD;  

b. penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD 
dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi 
guru;  

c. penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan 
pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya;  

d. pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas 
PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik; 

e. peningkatan koordinasi layanan pendidikan dan 
pengembangan anak usia dini secara holistik integratif 
(PAUD-HI). 

15. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan 
dan pelatihan keterampilan kerja melalui: 

a. penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) 
dan standar kompetensi nasional indonesia (SKKNI) untuk 
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menghubungkan antara kompetensi yang harus dipenuhi 
oleh lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan 
dan pelatihan non-formal; 

b. penyediaan insentif bagi penyedia jasa pendidikan dan 
pelatihan keterampilan kerja guna mendorong peningkatan 
kualitas pelatihan; 

c. revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan 
efektivitas pelatihan yang diberikan; 

d. peningkatan kualitas pendidikan non-formal untuk 
memberikan keterampilan terutama bagi angkatan kerja 
muda yang berpendidikan rendah, termasuk melalui 
penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatih; 

e. peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja 
dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui 
penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja atau kursus 
yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan rencana 
pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi 
pusat pertumbuhan ekonomi; 

f. pemberian insentif bagi industri termasuk perusahaan kecil 
dan menengah untuk memberikan pelatihan bagi 
karyawannya sehingga produktivitas mereka dapat 
ditingkatkan, antara lain dalam bentuk pembiayaan 
bersama (matching fund);  

g. pemberian insentif bagi tenaga kerja/calon tenaga kerja 
untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan secara mandiri 
sesuai dengan kebutuhan institusi/perusahaan tempat 
tenaga kerja tersebut bekerja sebagai bagian dari 
pengembangan karir; dan 

h. peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi didorong 
untuk meningkatkan kualitasnya agar lulusannya memiliki 
keahlian khususnya keahlian dasar dan keahlian umum 
yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu 
beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkugan kerja. 

16. Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa, melalui: 

a. peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan orang dewasa 
dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan 
peserta didik dan difokuskan pada daerah-daerah kantung 
buta aksara; dan 
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b. peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas pendidikan 
kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang dapat diakses 
oleh orang dewasa untuk memberikan kesempatan orang 
dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan yang berkualitas. 

c. peningkatan pendidikan keayah-bundaan (parenting 
education). 

17. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang 
berkualitas melalui: 

a. penyediaan pendidik berkualitas yang memenuhi kualifikasi 
akademik untuk mengajar, terutama mata pelajaran umum;  

b. pemberian kesempatan bagi tenaga pendidik/ustadz untuk 
menempuh tugas belajar di UIN/IAIN/STAIN/PTN dalam 
rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran 
(medote dan materi ajar);  

c. penyediaan pelatihan manajemen bagi para pengelola 
pesantren;  

d. pelibatan para santri dalam berbagai program magang di 
dunia usaha/industri untuk mengembangkan keterampilan 
tertentu yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan di 
masyarakat;  

e. penyediaan berbagai program life skills di lembaga 
pesantren, termasuk dukungan beasiswa bagi penghafal Al-
Quran; 

f. pemberian bantuan kepada para santri berprestasi dan 
pemberian subsidi pendidikan terpadu anak harapan; 

g. peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas layanan 
pendidikan, bagi pesantren dan madrasah diniyah; dan 

h. pengembangan jaringan lembaga pendidikan keagamaan 
untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan non-
pemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan 
dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan. 

18. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk 
memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk 
membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur melalui:  

a. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam 
pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran 
agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, 
menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta 
menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran 
dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang 
berbeda;  
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b. review dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran 
agama untuk menyempurnakan kandungan yang 
memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan 
membangun harmoni serta saling memahami antarumat 
beragama;  

c. pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam 
rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di 
sekolah;  

d. peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama 
melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar; 
dan 

e. penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-
anak berkebutuhan khusus. 

19. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk 
menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai 
toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman 
sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak 
sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga 
negara yang baik (good citizen) melalui: 

a. penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke 
dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS [sejarah, 
geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia); 

b. penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia 
sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk 
memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian 
peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter 
yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;  

c. pengembangan pendidikan kewargaan di kalangan 
masyarakat, untuk meneguhkan jati diri bangsa melalui 
pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan 
penghormatan pada kemajemukan sosial.  

d. penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui 
organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk 
memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga 
negara. 

20. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk 
membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta 
didik melalui:  

a. penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam 
mata pelajaran;  
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b. pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang 
memberi porsi yang proporsional mata pelajaran budi 
pekerti untuk membina karakter dan memupuk 
kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas 
dan etika sosial; dan 

c. peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai role 
model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku 
baik bagi peserta didik. 

21. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi 
penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa 
melalui:  

a. pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam 
pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk 
mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan 
norma susila dan nilai moral; dan 

b. pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan 
pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam 
proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam 
mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan 
sempurna.  

22. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan 
dan memperkuat mekanisme pembiayaannya melalui:  

a. perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru 
melalui pengelolaan guru secara lebih efisien, terutama 
untuk mengakomodir kebutuhan guru di sekolah kecil dan 
meningkatkan fleksibilitas tenaga pengajar; 

b. pelibatan pemerintah kabupaten dalam perencanaan guru 
secara menyeluruh (perekrutan, penempatan, distribusi), 
bekerjasama dengan LPTK setempat untuk menjamin mutu 
guru dan distribusinya yang merata; 

c. pemberian insentif kepada kabupaten yang mampu 
melakukan redistribusi guru yang ada sesuai standar 
maupun kepada guru yang mau ditempatkan di satuan 
pendidikan di daerah yang kurang beruntung; 

d. peninjauan kembali formula penghitungan alokasi DAU, 
yang menggunakan jumlah PNSD untuk menentukan 
besaran alokasi DAU, untuk mencegah perekrutan guru 
berlebih oleh daerah; dan 

e. reformasi mekanisme pembiayaan untuk memberikan dan 
menjaga pemanfaatan sumberdaya yang lebih baik, serta 
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termasuk peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS 
untuk lebih mendorong peningkatan kualitas pembelajaran 
di sekolah. 

23. Meningkatkan efektivitas desentralisasi pendidikan untuk 
memperbaiki kinerja penyelenggaraan pendidikan melalui: 

a. penguatan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan dan 
pemantauan pembangunan pendidikan; 

b. peningkatan kapasitas dan fungsi provinsi 
(gubernur/dinas pendidikan provinsi) sehingga mampu 
melakukan fungsi akuntabilitas dan memiliki kemampuan 
teknis untuk mendukung peningkatan pelayanan 
pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan sekolah; 

c. penguatan kemitraan Pusat dengan Provinsi dan Provinsi 
dengan Kabupaten/Kota terutama dalam menyusun 
rencana strategis pendidikan nasional yang komprehensif, 
sebagai acuan instansi penyelenggara fungsi pendidikan 
pusat dan daerah dalam menyusun rencana kerja di 
wilayah masing-masing.  

24. Memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran 
berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat 
daerah melalui: 

a. pelaksanaan desentralisasi pendidikan secara asismetris 
atau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten/kota 
dengan mempertimbangkan kapasitasnya dalam 
mengelola layanan pendidikan dan dalam pembiayaannya; 

b. penyelarasan peraturan yang memungkinkan 
pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan 
semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota. 

25. Memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di 
satuan pendidikan dasar dan menengah melalui:  

a. peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite 
sekolah/madrasah untuk mengimplementasikan MBS; 

b. penguatan kapasitas staf administrasi sekolah untuk dapat 
berperan secara maksimal dalam pengelolaan sekolah 
secara transparan dan akuntabel; dan 

c. peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan 
pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas 
dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
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satuan pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas 
kabupaten/kota dalam memberikan dukungan bagi satuan 
pendidikan untuk melaksanakan MBS. 

26. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan 
pendidikan yang berkualitas melalui: 

a. penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan 
mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam 
membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan 
akses pendidikan yang berkualitas serta mengatur 
akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam 
penggunaan bantuan yang disediakan; dan 

b. penegakan aturan terkait dengan penyelenggaraan 
pendidikan swasta juga dilakukan agar seluruh satuan 
pendidikan swasta dapat dipertanggungjawabkan 
kualitasnya.  

27. Meningkatkan keselarasan perencanaan pendidikan 
secara nasional berdasarkan pada data yang sahih dan 
handal melalui: 

a. penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan 
kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; 

b. peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam 
penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga 
pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan 
lebih baik; 

c. penguatan sistem informasi pendidikan berbasis 
masyarakat terutama untuk mengidentifikasi anak-anak 
yang tidak sekolah dan mengupayakan agar mereka 
kembali bersekola; dan 

d. penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan 
jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian 
kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif. 

2.3.4 Perpustakaan 

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari: 

1. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui: 
a. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai 

wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana 
pendukung proses belajar mengajar di sekolah dan 
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perguruan tinggi; 
b. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai 

pusat sumber belajar masyarakat; dan   
c. pembudayaan kegemaran membaca. 

2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik 
kapasitas dan akses, maupun utilitas melalui:  

a. peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara 
merata yang mendukung pengembangan techno park, 
science park dan pelaksanaan revolusi mental;  

b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi 
perpustakaan termasuk naskah kuno;  

c. peningkatan layanan  perpustakaan sesuai dengan 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;  dan  

d. pengembangan kompetensi dan profesionalitas 
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. 

2.3.5 Pemuda dan Olahraga 

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari: 

1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan 
melalui:  
a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan 

keterampilan; 
b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan 

sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;  
c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, 

kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; 
dan  

d. pelindungan generasi muda terhadap bahaya 
penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran 
penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di 
kalangan pemuda. 
 

2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui:  
a. pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam 

upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan 
pengembangan olahraga secara terpadu dan 
berkelanjutan;  

b. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih 
luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan 
kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;  

c. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah 
tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;  
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d. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan 
prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan 
berkelanjutan;  

e. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam 
upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui 
pengembangan industri olahraga; dan  

f. pengembangan sistem dan penghargaan dan 
meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga 
keolahragaan.    
 

3. Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas 
untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi, 
dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi 
dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan 
melalui:  
a. bela negara;  
b. kompetisi dan apresiasi pemuda;  
c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja 

sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;  
d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, 

beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;  
f. pendampingan pemuda;  
g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan 

pendidikan serta keterampilan;  
h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi 

advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; 
dan 

i. pengembangan Pendidikan Kepramukaan.  

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
olahraga melalui:  

a. peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan 
olahraga, termasuk media massa;  

b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, 
olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat 
berkebutuhan khusus; dan  

c. pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, 
pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, 
dan/atau pelayanan kegiatan olahraga. 
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5. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan 
internasional melalui:  

a. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara 
berjenjang dan berkelanjutan;  

b. penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan 
andalan;  

c. pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan; 

d. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan 
olahragawan; dan  

b. peningkatan dukungan industri olahraga dalam 
pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan 
kejuaraan olahraga prestasi. 

2.3.6 Kebudayaan 

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari: 

1. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, 
berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek melalui:  

a. pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi 
oleh nilai-nilai kearifan lokal;  

b. penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;  

c. pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan 
kebangsaan;  

d. pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan 
tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh 
khasanah budaya bangsa;  

e. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;  

f. peningkatan sensor film dan media informasinya;  

g. pembinaan dan pengembangan dan perlindungan bahasa 
untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi 
sastra, dan seni;  

h. pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka 
nonton bersama film/video bertema revolusi mental; 

i. penayangan film/video bertema revolusi mental di layar 
videotrone atau tancap di tiap kecamatan 
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j. penerbitan atau pemberian subsidi penerbitan buku-buku 
edukasi pendidikan mental; dan 

k. pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman 
yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan 
internasional serta pahlawan-pahlawan perubahan sosial 
budaya 

2. Meningkatkan  apresiasi terhadap keragaman seni dan 
kreativitas karya budaya melalui:  
a. peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang 

diinisiasi oleh masyarakat;  
b. penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, 

pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya;  
c. pengembangan kesenian dan perfilman nasional;  
d. peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya 

budaya lainnya;  
e. pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam 

pengembangan kualitas karya  budaya dalam bentuk 
fasilitasi, pendukungan dan penghargaan;  

f. fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas para 
pelaku  budaya kreatif; 

g. pembuatan film, atau pemberian subsidi bagi produksi film 
yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan 
restorasi sosial; 

h. pencanangan pilot project dan inisiasi percontohan 
komunitas berkarakter; dan 

i. penghargaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi role model 
dalam revolusi mental. 

 

3. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda  (tangible) 
maupun tak benda (intangible),:   

a. peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air;  

b. pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan 
rekreasi;  

c. pencatatan warisan budaya tak benda;  

d. penguatan sistem registrasi warisan budaya yang 
terstruktur dan akurat;  

e. peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif warisan 
budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan  
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f. sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, 
dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya. 

4. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya melalui: 

a. pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri 
dan  pengembangan rumah budaya Indonesia di luar 
negeri;  

b. peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi 
budaya Indonesia ke mancanegara;  

c. pertukaran karya budaya dan pelaku budaya; dan  

d. peningkatan  informasi dan publikasi budaya Indonesia. 

5. Mengembangkan sumber daya kebudayaan melalui:  

a. peningkatan kualitas SDM kebudayaan;  

b. peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk 
pengembangan karya budaya masyarakat;  

c. peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan;  

d. peningkatan kualitas informasi dan basis data 
kebudayaan;  

e. penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; dan 

f. pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan 
daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik  
masyarakat maupun dunia usaha. 

 

2.3.7 Agama 

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari: 

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan 

pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat 

peran dan fungsi agama  sebagai landasan moral dan etika 

dalam pembangunan melalui:  

a. peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh 
agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam 
melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat; 
dan  

b. peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat 
beragama. 
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2. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:  

a. penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk 
memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;  

b. pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan 
kabupaten/kota;  

c. peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, 
pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial 
keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam 
pencegahan dan penanganan konflik; dan 

d. penguatan peraturan perundang-udangan mengenai 
kerukunan umat beragama. 

3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui:  

a. peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial 
keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana 
sosial keagamaan;  

b. peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadat; dan   

c. penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan 
keagamaan untuk menjamin hak beragama masyarakat. 

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan 

umrah melalui:  

a. peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; 

b. peningkatan pemanfaatan setoran awal dana haji agar dapat 
mengurangi beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH);  

c. peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari 
penyewaan asrama haji di luar musim haji;  

d. peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji oleh Komisi 
Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan  

e. peningkatkan pelindungan dan pembinaan jemaah haji. 

5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama 
melalui:  

a. peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
pelaksanaan program dan kegiatan; dan  

b. peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah. 
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2.3.8 Kesejahteraan Sosial 

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari: 
1. Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang 

menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, yang 
dilaksanakan melalui: 
a. peningkatan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan di 

tingkat pusat dan daerah untuk mendukung layanan publik dan 
pelaksanaan program yang lebih inklusif terhadap penyandang 
disabilitas, termasuk peningkatan proses perencanaan dan 
penganggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas. 
Pelaksanaan advokasi regulasi di tingkat pusat dan daerah 
didorong melalui peningkatan sosialisasi terkait pemahaman 
kepada para pembuat kebijakan di daerah dan pusat, serta 
peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan 
pelaksanaan regulasi maupun kebijakan yang inklusif bagi 
penyandang disabilitas dan penduduk rentan lainnya;   

b. pengembangan perlindungan sosial bagi penyandang 
disabilitas miskin melalui pelatihan vokasi, peningkatan 
kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit 
usaha, salah satunya dengan membuka akses layanan keuangan 
yang ramah bagi penyandang disabilitas;   

c. pengembangan fasilitas, mekanisme, dan kapasitas tenaga 
pelayanan publik agar dapat diakses oleh penyandang 
disabilitas. Termasuk didalamnya adalah pengembangan 
standarisasi pelayanan minimum dan kompetensi tenaga 
pemberi layanan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan 
penyandang disabilitas.  Hal ini dilaksanakan melalui: 

1) pengembangan sarana dan prasarana layanan publik yang 
inklusif antara lain melalui: (i) penyediaan fasilitas 
pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas; (ii) 
penyediaan tenaga layanan publik yang memiliki 
pengetahuan dalam penanganan penyandang disabilitas; 
(iii) penyediaan sarana pelatihan dan keterampilan kerja 
bagi penyandang disabilitas; serta (iv) pemanfaatan dan 
pengembangan teknologi dalam pelayanan bagi 
penyandang disabilitas;  

2) pengembangan sistem pendidikan inklusi khususnya bagi 
penyandang disabilitas, disertai dengan peningkatan 
kesadaran para pendidik dan orang tua dari anak-anak 
dengan dan tanpa disabilitas melalui: (i) peningkatan 
kapasitas guru dan tenaga pendidikan lain agar memiliki 
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kemampuan pendidikan penyandang disabilitas serta 
manajemen kelas inklusif; (ii) penyediaan sarana dan 
prasarana yang mendukung proses pembelajaran bagi 
penyandang disabilitas, seperti bahan ajar dan buku teks 
dalam bentuk huruf Braille, audio CD, dan alat peraga 
visual; serta (iii) pengembangan kurikulum untuk 
penyandang disabilitas; dan 

3) sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat 
masyarakat untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan 
penghidupan yang peduli penyandang disabilitas. Hal ini 
juga mencakup pengembangan layanan dan rehabilitasi 
sosial berbasis masyarakat dan edukasi metode 
pengasuhan yang benar terhadap orang tua yang memiliki 
anak penyandang disabilitas.  

 
2. Memperkuat skema perlindungan sosial bagi lansia melalui: 

a. penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia 

melalui: (i) perluasan cakupan bantuan sosial atau jaring 

pengaman bagi lanjut usia miskin; dan (ii) pengembangan 

skema pensiun, termasuk bagi penduduk pekerja di sektor 

informal; 

b. perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan 

publik bagi lanjut usia, termasuk jaminan kesehatan dan 

skema jaminan sosial lainnya; 

c. penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lanjut usia, 

termasuk edukasi dan informasi seluas-luasnya, pembenahan 

sistem dan tata kelola layanan lanjut usia, dan kemitraan 

antara sektor publik, swasta dan masyarakat;   

d. peningkatan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM 

kesejahteraan sosial lanjut usia; dan 

e. peningkatan kualitas hidup lanjut usia di tingkat masyarakat, 

melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan 

digital untuk mengurangi eksklusi sosial. 

2.3.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari: 

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan 
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan 
melalui:  

a. penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan 
dari perspektif gender;  
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b. pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi seluruh 
peraturan perundang-undangan dari UU sampai dengan 
peraturan daerah agar berperspektif gender;  

c. peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam 
mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ 
lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, 
termasuk data terpilah;  

d. penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat 
penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam 
penerapan PUG;  

e. penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, 
termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi 
wanita/gender, dan organisasi masyarakat;  

f. penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan 
pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, 
dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, 
seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per 
kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana 
desa; dan 

g. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil 
pengarusutamaan gender, termasuk PPRG.  

 

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan 
perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui:  

a. pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan 
terhadap perempuan serta melengkapi aturan pelaksanaan 
dari perundang-undangan terkait;  

b. peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan layanan 
termasuk dalam perencanaan dan penganggaran;  

c. penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat 
penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia 
usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan;  

d. penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak 
kekerasan terhadap perempuan; dan 

b. pemantauan dan evaluasi terkait penanganan kekerasan 
terhadap perempuan. 
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2.3.10 Perlindungan Anak 

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari: 

1. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang 
berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang 
dan kelangsungan hidup melalui:  

a. pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk  
penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif 
untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;  

b. layanan  PAUD-HI bagi seluruh anak;  
c. percepatan kepemilikan akta kelahiran;  
d. kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah 

kreativitas dan bakat anak;  
e. pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi 

layak anak;  
f. peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;  
g. advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat  dan dunia usaha serta media massa 
dalam mewujudkan lingkungan ramah anak; dan 

h. upaya perwujudan kota/kabupaten layak anak termasuk di 
dalamnya perwujudan sekolah ramah anak 

 
2. Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup 

pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban 
tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan 
salah lainnya melalui:  
a. peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi 

hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada 
anak;  

b. pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis 
restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi 
anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan 
dan rehabilitasi sosial anak;  

c. peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak;  
d. peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga 

pengganti dan pengasuhan alternatif;  
e. perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak 

rentan;  
f. penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan 

konteks lokal masyarakat;   
g. advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi 

anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan 
perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, 
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dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa;  
h. pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan  
i. peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan, 

yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, 
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta 
pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. 
 

3. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak 
dilakukan melalui:  
a. penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan 

kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan 
pelaksanaannya;  

b. peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat 
dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring 
kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, 
dan evaluasi secara berkelanjutan;  

c. penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data dan 
informasi lintas kementerian/Lembaga/SKPD; dan  

d. peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan 
daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam 
perencanaan dan penganggaraan yang memperhatikan 
kebutuhan anak. 

 

2.4 Kerangka Pendanaan 

2.4.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana  

Kerangka pendanaan terdiri dari: 

1. meningkatkan dukungan dan keterpaduan pendanaan 
pembangunan kependudukan dan KB, baik antar sektor maupun 
antara pusat dan daerah melalui: 

a. peningkatan keterpaduan pendanaan dalam penyediaan 
alat dan obat  dan pelayanan kontrasepsi. Pembiayaan dari 
belanja pusat (BKKBN) digunakan untuk pengadaan dan 
distribusi dari pusat dan provinsi sampai ke gudang 
kabupaten/kota, serta konseling pelayanan KB. 
Pembiayaan dari Kementerian Kesehatan diarahkan untuk 
penyediaan pelayanan medis baik pelayanan KB statis 
maupun layanan bergerak (mobile). Sementara itu, 
pembiayaan dari belanja daerah digunakan untuk 
mendukung penyediaan pelayanan medis (Dinkes) dan 
dari distribusi alokon dari kabupaten/kota ke faskes 
(Satuan kerja yang menangani bidang KB);  
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b. peningkatan keterpaduan pendanaan tenaga lini lapangan, 
dengan pembinaan tenaga lini lapangan oleh anggaran 
yang bersumber dari belanja pusat dan dukungan 
pembiayaan anggaran penggerakan KB dan insentif bagi 
tenaga lini lapangan (petugas & kader KB) dari belanja 
daerah; 

c. peningkatan keterpaduan sistem pendanaan KKB, yaitu 
pembiayaan dari belanja pusat untuk penyusunan sistem 
pendataan pembangunan bidang Kependudukan dan KB 
dan pembiayaan dari belanja daerah untuk pendataan bagi 
petugas lapangan KB; 

d. dukungan anggaran literasi kependudukan dan KB, baik 
dari belanja pusat maupun belanja daerah; 

e. memaksimalkan manfaat pendanaan melalui DAK untuk 
menjamin  tercapainya sasaran program KKBPK dan 
program prioritas lainnya yang mencakup keselarasan 
penggunaan anggaran fisik dan nonfisik, serta 
penambahan cakupan kabupaten/kota; dan 

f. pendanaan dari belanja pusat maupun daerah diarahkan 
untuk mendukung pembiayaan operasional penggerakan 
dan pelayanan KB di tingkat lapangan. 

2.4.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat  

Kerangka pendanaan terdiri dari: 

1. meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan 
gizi masyarakat melalui: 

a. peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), 
termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab 
pemerintah daerah; 

b. peningkatan sumber dari tarif/pajak khusus (earmarked); 
dan 

c. peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia 
usaha/swasta melalui public private partnership (PPP) dan 
corporate social responsibility (CSR). 

2. meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan 
dan gizi masyarakat melalui: 

a. pembagian peran dan kewenangan antara pemerintah 
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 

b. peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran kesehatan 
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melalui peningkatan sinergi perencanaan pusat dan 
daerah, perencanaan berbasis bukti (data kesehatan dan 
hasil evaluasi pembangunan), serta pengelolaan anggaran 
kesehatan yang lebih fokus pada upaya pencapaian 
prioritas nasional pembangunan kesehatan dan gizi 
masyarakat; dan 

c. pengelolaan dan pengembangan dana alokasi khusus 
bidang kesehatan untuk pemanfaatan yang lebih tepat 
sasaran. 

2.4.3 Pendidikan  

Kerangka pendanaan terdiri dari: 

1. membagi beban dan tanggung jawab pembiayaan pembangunan 
pendidikan (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat);  

2. menggunakan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah 
(termasuk DAK) secara lebih optimal dan bekualitas untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan prioritas nasional baik fisik 
maupun non-fisik;  

3. memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;  

4. meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP; 

5. memberikan insentif fiskal bagi industri yang melakukan kerja 
sama dengan satuan pendidikan; dan 

6. meningkatkan  cost-effectiveness pendanaan pendidikan secara 
sistematis seperti melalui perbaikan rasio guru-murid baik di 
satuan pendidikan negeri maupun swasta dan pembenahan 
LPTK. 

2.4.4 Perpustakaan  

Kerangka pendanaan terdiri dari: 

1. meningkatkan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam 
pembangunan perpustakaan dan peningkatan budaya gemar 
masyarakat; dan  

2. meningkatkan partisipasi dunia usaha/swasta melalui 
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan Corporate Social 
Responsibility (CSR) dalam rangka meningkatkan  budaya gemar 
membaca masyarakat. 

2.4.5 Pemuda dan Olahraga  

Kerangka pendanaan terdiri dari: 

1. meningkatkan dukungan pembiayaan pembinaan dan 
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pengembangan olahraga; dan 

2. meningkatkan dukungan pembiayaan dari daerah dan swasta 
dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga. 

2.4.6 Kebudayaan  

Kerangka pendanaan terdiri dari: 
1. meningkatkan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam 

pelestarian budaya;  
2. meningkatkan partisipasi dunia usaha/swasta melalui 

Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan Corporate Social 
Responsibility (CSR); dan  

3. meningkatkan dukungan pembiayaan kerjasama dan kemitraan 
internasional (bilateral, multilateral, dan lembaga internasional 
lainnya). 

2.4.7 Agama  

Kerangka pendanaan terdiri dari meningkatkan dukungan 
pembiayaan pembangunan bidang Agama, melalui berbagai 
skema pembiayaan seperti Public-Private Partnership (PPP), 
Corporate Social Responsibility (CSR), dan pemanfataan Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN). 

2.4.8 Kesejahteraan Sosial  

Sumber pembiayaan yang terbatas menjadi tantangan utama 
dalam peningkatan kesejahteraan dan inklusivitas bagi penyandang 
disabilitas dan lanjut usia. Untuk itu, terdapat beberapa sumber 
pendanaan yang perlu dioptimalkan, antara lain: 

1. Pemerintah. Saat ini, sumber pendanaan sebagian besar 
berasal dari pemerintah pusat.  Strategi peningkatan 
kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia yang lebih 
jelas dan terfokus akan membantu pemerintah daerah 
mengoptimalkan APBD bagi peningkatan kualitas hidup 
penyandang disabilitas dan lanjut usia di wilayahnya; 

2. Masyarakat dan swasta. Sumber pendanaan dari 
masyarakat dan swasta merupakan potensi pendanaan yang 
besar namun belum terkoordinasi dan dioptimalkan. 
Sumber dana masyarakat yang paling utama adalah iuran 
jaminan sosial (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, 
pensiun, hari tua, dan kematian) yang menyediakan proteksi 
pada tingkat individu. Sedangkan sumber-sumber 
pendanaan lainnya mencakup sumbangan masyarakat 
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berbasis keagamaan (seperti yang dikelola melalui Bazis, 
gereja, dan gerakan filantropi), program pendanaan 
perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) 
dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan. 
Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan 
insiatif kerjasama dan koordinasi yang berasal dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

2.4.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  

Kerangka pendanaan terdiri dari: 
1. meningkatkan pendanaan untuk melakukan review dan 

harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan, 
serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-
undangan yang sudah ada;  

2. meningkatkan pendanaan untuk peningkatan kapasitas SDM 
tentang PUG, PPRG, dan perlindungan perempuan dari 
berbagai tindak kekerasan;  

3. meningkatkan pendanaan untuk fasilitasi dan pendampingan 
K/L dan Pemda tentang PUG, PPRG, dan perlindungan 
perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO;  
 
 

4. meningkatkan pendanaan untuk penyediaan data terpilah 
berdasarkan jenis kelamin dan data kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk TPPO secara berkelanjutan;  

5. meningkatkan pendanaan untuk peningkatan koordinasi 
dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO; dan 

6. meningkatkan pendanaan untuk pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan PUG, PPRG dan perlindungan perempuan dari 
berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO. 

2.4.10 Perlindungan Anak  

Kerangka pendanaan ditujukan untuk peningkatan dukungan 
pembiayaan pusat dan daerah, serta  pembiayaan melalui kerjasama 
dengan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan kemitraan 
internasional dalam upaya penyediaan layanan perlindungan anak 
mulai dari pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. 
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2.5 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan 

2.5.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Kerangka regulasi terdiri dari menyusun, menyeraskan, 
harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan 
pembangunan Kependudukan dan KB, yang mencakup: (i) harmonisasi 
UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah 
Daerah, khususnya terkait nomenklatur pembangunan kependudukan 
dan KB; (ii) penyelesaian penyusunan beberapa RPP yang diamanatkan 
oleh UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga dengan memperhatikan UU No. 23/2014; (iii) 
penyusunan perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan 
kependudukan dan pembangunan keluarga dengan ditetapkannya PP 
No.87/2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan 
Keluarga, KB dan Sistem informasi keluarga berdasarkan UU 
No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga; (iv) penyusunan perpres tentang pengelolaan dan sertifikasi 
tenaga lini lapangan KB (PKB/PLKB) berdasarkan UU No. 23/2014 
tentang Pemerintah Daerah; (v) penyusunan perpres tentang 
pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat 
dalam pengendalian penduduk dan KB berdasarkan UU No. 23/2014; 
(vi) penyusunan perpres tentang jaminan alat dan obat kontrasepsi  
berdasarkan UU No. 23/2014; (vii) revisi SPM bidang KKB sesuai 
dengan amanat UU No. 52/2009, dengan memasukkan aspek 
Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga; dan (viii) penyusunan 
peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian sasaran 
program KKBPK di daerah, terutama yang terkait dengan  jaminan dan 
distribusi alokon dari kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan; insentif 
bagi tenaga lapangan KB (petugas dan kader KB), dan dukungan 
pelayanan medis untuk pelayanan KB statis dan mobile.  

Kerangka kelembagaan terdiri dari membentuk dan 
menperkuat kelembagaan pelaksanaan pembangunan Kependudukan 
dan KB, yang mencakup: (i) penguatan landasan hukum pembentukan 
dan penguatan  kelembagaan pembangunan KKB, melalui harmonisasi 
peraturan perundangan UU No.52/2009 tentang tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan UU 
No. 23/2014, khususnya terkait nomenklatur lembaga dan unit 
kapasitas lembaga (Badan atau Dinas). Disamping itu, juga perlu 
mempertimbangkan harmonisasi Peraturan Pemerintah yang sudah 
ada, yaitu PP No. 38/2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat 
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Daerah; (ii) meningkatkan kualitas dan sinergitas kebijakan 
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di pusat 
dan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun yang akan 
disusun; (iii) mendukung pembentukan lembaga yang membidangi 
Kependudukan dan KB di daerah, baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota; dan (iv) memperkuat fungsi institusi masyarakat 
perdesaan/perkotaan, Pembantu Pembina KB Desa/PPKBD, Sub 
PPKBD dan kader, tenaga lapangan KB, tokoh agama/tokoh adat/tokoh 
masyarakat dalam penggerakan dan pelayanan KB. 

2.5.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat  

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) penyusunan kebijakan dan 
peraturan perundangan terkait karantina kesehatan, wabah penyakit 
menular, senjata biologis, farmasi, pembagian urusan dan kewenangan 
antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam 
pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat; (ii) penyusunan 
berbagai regulasi tekait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Nasional termasuk dalam kepesertaan, pengelolaan, 
pembayaran penyedia layanan dan kesiapan pelayanan kesehatan, 
serta pemantauan dan evaluasinya; (iii) penyusunan regulasi terkait 
pengembangan sumber daya manusia kesehatan, termasuk jenis, 
sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, serta 
pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK; (iv) penyusunan dan 
sinkronisasi peraturan sebagai turunan dari undang-undang yang 
mengatur pembangunan kesehatan; (v) penguatan peraturan 
perundangan yang terkait sistem kesehatan, rekam medis, dan 
kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah; dan (vi) 
penyusunan kebijakan dan peraturan untuk mendorong terlaksananya 
public private partnership (PPP) dan corporate social responsibility 
(CSR) dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat. 

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) sinkronisasi 
nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah dalam rangka 
peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan 
pelaksanaan pembangunan kesehatan di pusat dan daerah dan 
pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; (ii) 
penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 
termasuk melalui pengembangan riset operasi dan sistem 
pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan, 
studi efektifitas, dan pengembangan mekanisme penguatan sistem 
informasi menyeluruh dan terpadu mulai dari fasilitas pelayanan, 
kabupaten/kota, provinsi, dan pusat; (iii) penguatan kelembagaan balai 
pengawasan obat dan makanan, peningkatan sinergi kelembagaan 
dalam penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk 
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pembangunan kesehatan termasuk pangan dan gizi dan 
penanggulangan HIV/AIDS; dan (iv) pelembagaan penapisan teknologi 
kesehatan (health technology assesment/HTA) dan pertimbangan klinik 
(clinical advisory). 

2.5.3 Pendidikan 

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) penerbitan Surat Perintah 
Presiden untuk penyusunan kurikulum dan metode pendidikan 
karakter pada jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan 
menengah; (ii) penyusunan peraturan perundangan tentang Wajib 
Belajar 12 Tahun; (iii) Review dan penyusunan peraturan perundangan 
tentang kewenangan pengelolaan guru; (iv) perumusan peraturan 
perundangan tentang Private-Public Partnership dalam pembangunan 
pendidikan; (v) Penyusunan rencana strategis terpadu pendidikan 
2015–2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan); (vi) 
Penyusunan peraturan perundangan tentang pembentukan lembaga 
akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas 
pendidikan tinggi; (vii) Penyusunan peraturan perundangan untuk 
pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (viii) Penyusunan 
sistem penganggaran perguruan tinggi yang lebih sesuai untuk 
melaksanakan tridarma pendidikan tinggi (pendidikan, pengembangan 
ilmu/penelitian, dan pengabdian masyarakat); (ix) memantapkan 
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui 
penguatan komite sekolah dan dewan pendidikan di semua jenjang 
pemerintahan; (x) Penyusunan peraturan perundangan untuk 
meningkatkan compliance pemerintah daerah dalam menggunakan 
dana transfer ke daerah; (xi) review dan penyusunan perundangan 
untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan 
kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui 
mekanisme block grant; (xii) penyusunan peraturan perundangan 
dalam meningkatkan peran daerah untuk pembiayaan pendidikan di 
satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama; (xiii) 
Penyusunan peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan 
efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terkait dengan penyediaan 
guru; (xiv) penyusunan peraturan perundangan untuk pengetatan 
penyelenggaraan LPTK untuk menjaga kualitas dan jumlah lulusan 
sesuai kebutuhan; (xv) penyusunan peraturan perundangan untuk 
mempercepat pemenuhan SPM pendidikan dasar dan menengah oleh 
pemerintah daerah; dan (xvi) penyusunan peraturan perundangan 
yang mendorong pemerintah daerah untuk menegakkan pemenuhan 
persyaratan pendirian satuan pendidikan baru oleh pihak swasta; 
(xvii) penyusunan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No. 
23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan 
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kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 
terkait manajemen pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi), 
kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perijinan 
pendidikan, dan bahasa dan sastra. 

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) pembentukan dewan 
pendidikan di tingkat provinsi; (ii) pembentukan lembaga akreditasi 
mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas pendidikan 
tinggi; (iii) pembentukan lembaga independen untuk melaksanakan 
fungsi monitoring dan evaluasi berbagai program prioritas nasional; 
(iv) peningkatan sinergi kebijakan perencanaan, penganggaran dan 
pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan; dan (v) 
penguatan sistem informasi pendidikan di semua tingkatan 
pemerintahan. 

2.5.4 Perpustakaan 

Kerangka regulasi terdiri dari penyusunan Peraturan Kepala 
Perpustakaan sebagai tindak lanjut PP No. 24/2014 Tentang 
Pelaksanaan UU No. 43/2007 Tentang Perpustakaan, berupa pedoman 
dan petunjuk teknis antara lain: (i) tata cara pemilihan anggota dewan 
perpustakaan dan pembentukan organisasi serta tata kerja sekretariat 
dewan perpustakaan; (ii) pendaftaran dan penghargaan dalam 
pelestarian naskah kuno; (iii) penyimpanan dan penggunaan koleksi 
khusus; (iv) penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca; 
(v) standar tenaga perpustakaan; dan (vi) standardisasi dan akreditasi 
perpustakaan. 

 

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan kapasitas 
kelembagaan perpustakaan; (ii) pembentukan Dewan Perpustakaan; 
(iii) pembinaan organisasi profesi pustakawan; (iv) penguatan lembaga 
akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan; dan (v) 
peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat, dan 
pihak swasta dalam pembangunan perpustakaan. 

2.5.5 Pemuda dan Olahraga  

Kerangka regulasi terdiri dari penyusunan naskah akademik, 
harmonisasi, dan draft peraturan perundangan sebagai amanat dari UU 
No. 40/2009 Tentang Kepemudaan, yaitu Peraturan Presiden Tentang 
Koordinasi Strategis Lintas Sektor. 

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan peran dan 
fungsi lembaga/institusi yang menangani urusan pemuda dan olahraga 
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di pusat dan daerah; (ii) penguatan organisasi kepemudaan untuk 
berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan; (iii) 
penguatan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagai 
amanat PP No. 60/2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan 
Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; (iv) 
penguatan fungsi induk organisasi cabang olahraga bagi pembinaan 
dan pengembangan olahraga prestasi; dan (v) revitalisasi sentra 
keolahragaan sebagai pusat pembibitan olahragawan berprestasi. 

2.5.6 Kebudayaan  

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) harmonisasi penyusunan 
RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya, RPP tentang Museum, dan RPP 
tentang Perfilman, dan (ii) penyusunan regulasi tentang mekanisme 
pembiayaan pembangunan kebudayaan melalui Kerjasama 
Pemerintah-Swasta (KPS), dan Corporate Social Responsibility (CSR); 
dan (iii) evaluasi terhadap implimentasi Undang Undang Cagar Budaya 
dan Undang-Undang Perfilman 

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan peran dan 
fungsi institusi (badan, balai, dan unit) bidang kebudayaan di tingkat 
pusat dan daerah, yang berwenang dalam pelindungan, penyelamatan, 
pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, serta kesenian dan 
perfilman; (ii) penataan rumah budaya di dalam dan di luar negeri; (iii) 
peningkatan koordinasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, 
masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi pembangunan kebudayaan; (iv) 
pengembangan Sistem Informasi (basis data) Kebudayaan di tingkat 
pusat dan daerah. 

2.5.7 Agama 

Kerangka regulasi terdiri dari:  (i) penyusunan naskah 
akademik, harmonisasi, dan Rancangan Undang-Undangan tentang 
Perlindungan Umat Beragama; (ii) penyusunan naskah akademik, 
harmonisasi, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan 
Produk Halal; dan (iii) penyusunan naskah akademik, harmonisasi, dan 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 

Kerangka kelembagaan terdiri dari:  (i) penguatan peran dan 
fungsi lembaga yang menangani pembangunan bidang agama; dan (ii) 
peningkatan sinergitas program antarinstansi pusat, antara pusat dan 
daerah, serta antara pemerintah dengan lembaga sosial keagamaan. 
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2.5.8 Kesejahteraan Sosial  

Kerangka regulasi di dalam rangka mendukung arah 
kebijakan dan strategi peningkatan kesejahteraan penyandang 
disabilitas dan lansia, diperlukan: (i) Revisi UU No. 4/1997 tentang 
Penyandang Cacat sesuai dengan UU No. 19/2011 tentang Ratifikasi 
CRPD dan UU No. 13/ 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; (ii) 
penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) bagi penyandang disabilitas 
dan lanjut usia; (iii) melengkapi peraturan pelaksananya antara lain 
yang mengatur koordinasi antar lembaga di tingkat pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
penguatan fungsi, peran, serta standar dan kapasitas lembaga 
penyelenggara; dan (iv) mendorong penyusunan regulasi daerah untuk 
advokasi dan implementasi inklusivitas penyandang disabilitas dan 
lanjut usia di daerah. 

Kerangka kelembagaan terdiri dari:   (i) pengembangan 
sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat kabupaten/kota sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan 
kesejahteraan sosial dan inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut 
usia; (ii) penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) bagi 
penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui penetapan standar 
pelayanan minimum, peningkatan jumlah, kapasitas dan kualifikasi 
pendidikan kesejahteraan sosial, serta penjangkauan; dan (iii) 
penguatan pemantauan dan pengendalian, termasuk sanksi dan 
insentif, serta penegakan peraturan dan standar pelayanan. 

2.5.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Kerangka regulasi terdiri dari:   (i) penyusunan RUU tentang 
Kesetaraan Gender; (ii) revisi UU No. 23/2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); (iii) Penyusunan regulasi 
atau kebijakan terkait pelaksanaan PUG termasuk PPRG di berbagai 
bidang pembangunan; dan (iv) penyusunan regulasi terkait 
pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan. 

Kerangka kelembagaan terdiri dari:  (i) penguatan 
kementerian/lembaga yang menangani kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan perempuan dari 
berbagai tindak kekerasan; (ii) penguatan lembaga pelayanan 
perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; (iii) penguatan lembaga 
dan jejaring PUG di tingkat nasional dan daerah; (iv) peningkatan 
kapasitas SDM dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan 
dari tindak kekerasan termasuk TPPO; dan (v) peningkatan koordinasi 
antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha 
dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan, dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO. 
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2.5.10 Perlindungan Anak 

Kerangka regulasi terdiri dari:  (i) penyusunan rencana aksi 
nasional perlindungan anak; (ii) revisi NSPK perlindungan anak; (iii) 
penyusunan peraturan pelaksana sebagai mandat dari  UU No.11/2012 
tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No.35/2014 tentang 
perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak; (iv) 
penyusunan regulasi yang mengatur koordinasi, pemantauan, dan 
evaluasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, 
dan antara pusat dan daerah; (v) penyusunan regulasi terkait dengan 
kerjasama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, 
media massa dan lembaga non pemerintah dalam memberikan layanan 
pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasuk bagi anak 
dengan kondisi khusus; (vi) ratifikasi protokol opsional KHA tentang 
prosedur komunikasi dan partisipasi anak; dan (vii) penyusunan 
standarisasi layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang 
mempertimbangkan konteks lokal;  

Kerangka kelembagaan terdiri dari:  (i) penguatan lembaga 
yang berfungi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat 
dan daerah; (ii)  penguatan lembaga yang memiliki mandat 
perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota; (iii)  penguatan 
lembaga yang berfungi sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan 
anak di tingkat pusat dan daerah; (iv) penguatan lembaga pelayanan 
perlindungan anak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 
(v) peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak 
(KLA); dan (vi) penguatan lembaga pengelola sistem data dan 
informasi perlindungan anak. 

 


