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Sepuluh tahun yang lalu, pada bulan September tahun 2000, saat berlangsungnya pertemuan 
Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara 
menyepakati Deklarasi Milenium yang menegaskan kepedulian utama secara global terhadap 
kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan Deklarasi yang disebut Tujuan Pembangunan 
Milenium (Millennium Development Goals-MDGs) menempatkan manusia sebagai fokus 
utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke 
dalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam satu 
sasaran atau lebih dengan indikator yang terukur.

Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang, Tujuan Pembangunan Milenium digunakan 
sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan. Pemerintah 
Indonesia telah mengarus-utamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap perencanaan 
dan penganggaran  hingga pelaksanaannya. Hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2005-2009 dan 2010-2014, dan Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen anggarannya. 
Berlandaskan strategi pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment, alokasi dana 
dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran MDG terus 
meningkat setiap tahunnya. Di samping itu, kemitraan produktif Pemerintah dengan organisasi 
masyarakat madani dan sektor swasta mempunyai kontribusi penting terhadap percepatan 
pencapaian MDGs.

Setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998 Indonesia telah melaksanakan sejumlah reformasi 
di berbagai bidang, sebagai dasar yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk kembali ke masa 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif 
dan berkualitas serta penguatan institusi demokrasi dan sosial selama sepuluh tahun terakhir, 
telah mendukung pencapaian MDGs. Indonesia telah berhasil mencapai beberapa sasaran 
MDG. Misalnya,  dalam hal penanggulangan kemiskinan, jumlah penduduk berpenghasilan 
kurang dari USD 1 per hari menurun dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen 
pada tahun 2008. Untuk beberapa sasaran MDG lainnya kemajuan yang berarti telah dicapai, 
sehingga kita yakin beberapa sasaran MDG tersebut dapat diwujudkan pada tahun 2015. 
Perhatian khusus akan diberikan terhadap beberapa sasaran MDG seperti penurunan angka 
kematian ibu melahirkan dan rasio luas kawasan tertutup pepohonan agar pada tahun 2015 
sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai.

Tahun 2010 merupakan momentum yang sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan 
komitmen terhadap kesepakatan global MDGs. Indonesia akan bekerja lebih keras untuk terus 
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meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia sehingga dengan sendirinya 
sasaran MDGs dapat dicapai pada waktunya.  Untuk itu, Pemerintah Indonesia menyusun Peta 
Jalan Percepatan Pencapaian MDGs. Peta Jalan ini berisi rincian mengenai keadaan masa kini, 
tantangan yang dihadapi, serta kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Berbagai gagasan 
yang perlu dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs disajikan pula dalam 
Peta Jalan ini. Berbagai informasi yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi dan langkah 
yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai semua sasaran MDGs di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia terus membangun suasana yang memungkinkan 
segenap komponen masyarakat, organisasi masyarakat madani, dan sektor swasta untuk 
dapat berpartisipasi secara produktif dalam suatu gerakan masyarakat berbasis akar rumput 
demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian MDGs 
sangat tergantung pada tatakelola yang baik, kemitraan produktif dari segenap komponen 
masyarakat, dan penerapan pendekatan menyeluruh untuk mewujudkan pertumbuhan yang 
inklusif dan peningkatan layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh daerah. 

Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 
seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Peta Jalan ini. Kita 
berharap semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
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Jakarta, September 2010
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA
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ODS Ozone Depleting Substances
ODP Ozone Depleting Potential
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oRT  Oral Rehydration Therapy (Terapi Rehi atas oral)
P3BM Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak pada 

Masyarakat Miskin
PAUD Pendidikan Anak Usia Dini
PAKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
PBB Persatuan Bangsa-Bangsa
PDB Produk Domestik Bruto
PERDA Peraturan Daerah
PFM Public Finance Management (Manajemen Keuangan Publik)
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PKBG Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
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RAD MDG Rencana Aksi Daerah dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Milenium
RAD Rencana Aksi Daerah
RAN PG Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
RASKIN  Beras Miskin
RBM roll Back Malaria
RISKESDAS Riset Kesehatan Dasar
RIS-SPMA Rencan Induk Sistem Penyedian Air Minum
RKP Rencana Kerja Program Tahunan
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RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
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SDM Sumber Daya Masyarakat
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SSK Stategi Sanitasi Kota
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TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS Third International Mathematics Science Study
UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
UNICEF United Nation Children’s Fund
VCT Voluntary Counselling and Testing (Penyuluhan dan Pengujian 

Sukarela)
WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
WHO World Health Organization
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Pada September 2000, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) sebanyak 189 negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi Deklarasi 
Milenium yang kemudian dijabarkan dalam kerangka praktis Tujuan Pembangunan Milenium 
(Millennium Development Goals/MDGs). MDGs yang menempatkan pembangunan manusia 
sebagai fokus, memiliki tenggat waktu (2015) dan indikator kemajuan yang terukur. 

Saat ini, tersisa waktu sekitar 5 tahun bagi negara berkembang anggota PBB, untuk 
menyelesaikan dan mengupayakan pencapaian 8 Tujuan Pembangunan Milenium - terkait 
pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan 
kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan 
hidup, dan kerjasama global. MDGs yang didasarkan pada konsensus dan kemitraan global 
ini, juga menekankan kewajiban negara maju untuk mendukung penuh upaya tersebut.

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs adalah mencerminkan komitmen Indonesia 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting 
dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia 
telah mengarus utamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009 
dan 2010-2014), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP),  serta dokumen Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Prioritas Pembangunan Nasional
 
Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, dengan memperhatikan tantangan yang 
dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dan dengan memperhitungkan modal dasar yang 
dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah: 
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan melalui delapan Misi Pembangunan Nasional 
sebagai berikut: 

1. mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 
berdasarkan falsafah Pancasila; 

2. mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 
3. mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 
4. mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 
5. mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 

Pendahuluan
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6. mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 
7. mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional; dan 
8. mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam 
periode lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN). Tahapan pembangunan lima tahunan tersebut secara ringkas 
adalah sebagai berikut:

1. RPJMN ke-1 (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di 
segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang 
adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;

2. RPJMN ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali 
Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber 
daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing 
perekonomian; 

3. RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara 
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif 
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia 
berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat; 

4. RPJMN ke-4 (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, 
maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggul an 
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dengan memperhatikan tahapan pembangunan periode lima tahunan tersebut di atas, 
pada saat ini pembangunan nasional telah sampai pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN ke-2) tahun 2010-2014. Visi Pembangunan Nasional tahun 
2010-2014 adalah sebagai berikut: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan 
Berkeadilan. Visi ini dijabarkan melalui tiga Misi Pembangunan Nasional yaitu: (i) melanjutkan 
pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; (ii) memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan 
(iii) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2010-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih 
operasional ke dalam sejumlah program prioritas nasional sebagai berikut: (i) reformasi 
birokrasi dan tata kelola; (ii) pendidikan; (iii) kesehatan; (iv) penanggulangan kemiskinan; (v) 
ketahanan pangan; (vi) infrastruktur; (vii) iklim investasi dan usaha; (viii) energi; (ix) lingkungan 
hidup dan bencana; (x) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; (xi) kebudayaan, 
kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya 
untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas 
nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di 
bidang kesejahte raan rakyat.
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Pembangunan Indonesia Pascakrisis Global dan 
Capaian Target MDGs

Dalam lima tahun terakhir, di tengah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dari 
krisis ekonomi tahun 1997/1998, Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan. 
Beberapa di antaranya yang terpenting adalah gejolak harga minyak, harga pangan, perubahan 
iklim global serta (kembali) terjadinya krisis keuangan global 2007/2008. Krisis ekonomi global 
telah berpengaruh pula terhadap kinerja perekonomian dalam negeri. Tingkat pertumbuhan 
menurun menjadi sekitar 4-5 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum krisis yang 
sebesar 5-6 persen. Kenaikan harga pangan yang menjadi pengeluaran rumah tangga terbesar 
di kelompok masyarakat menengah bawah dan miskin semakin menimbulkan beban. Perubahan 
iklim yang ekstrem telah meningkatkan curah hujan tinggi, berdampak pada kegagalan pertanian 
dan kerusakan aset masyarakat, menyebabkan nelayan yang tidak bisa melaut serta mengganggu 
kesehatan masyarakat. Dalam lingkungan global yang kurang menguntungkan tersebut Indonesia 
secara bertahap terus menata dan membangun di segala bidang. 

Berbagai krisis dan tantangan global tersebut, memberikan pelajaran bahwa globalisasi yang 
memiliki dua sisi berbeda berupa peluang sekaligus tantangan, harus dihadapi oleh sebuah 
bangsa dalam kesiapan penuh di segala bidang.

Pertumbuhan ekonomi yang positif serta  penguatan institusi demokrasi selama sepuluh 
tahun terakhir, pada gilirannya memperkuat posisi bangsa untuk mempercepat pencapaian 
MDGs. Saat ini, Indonesia adalah bangsa demokratis berpenduduk ketiga terbesar di dunia. 
Indonesia telah mampu memperbaiki status ekonominya menjadi negara berpendapatan 
menengah. Bangsa Indonesia juga telah bekerja secara konsisten selama dekade terakhir 
untuk mencapai target-target MDG. Meskipun masih banyak tantangan dan permasalahan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Pemerintah tetap bertekad 
untuk memenuhi komitmen pencapaian target dan sasaran MDGs tepat waktu. 

Alokasi dana dalam anggaran nasional dan daerah sebagai upaya mendukung pencapaian 
tujuan pembangunan milenium di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun. Hal 
tersebut dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan nasional tersebut. 
Menetapkan sasaran terukur yang berkaitan dengan MDGs yang dapat dimonitor dan 
dievaluasi kemajuannya telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber 
daya. Pada gilirannya, evaluasi kemajuan kinerja pencapaian MDGs tersebut berguna dalam 
menyesuaikan perencanaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan 
kelompok rentan.

Dengan memperhatikan kecenderungan dan capaian target-target MDGs, pencapaian MDGs 
sampai saat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori pencapaian MDGs, meliputi: 
(a) target yang telah dicapai; (b) target yang telah menunjukkan kemajuan signifikan; dan (c) 
target yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.



6 Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

Target MDGs yang telah dicapai, mencakup: 

• MDG 1 - Tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu proporsi penduduk yang hidup dengan 
pendapatan per kapita kurang dari USD 1 per hari, telah menurun dari 20,6 persen pada 
tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008. 

• MDG 3 - Target untuk kesetaraan gender dalam semua jenis dan pendidikan diperkirakan 
akan tercapai. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/
Paket B berturut-turut sebesar 99,73 persen dan 101,99 persen pada tahun 2009, dan 
rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun telah 
mencapai 99,85 persen. 

• MDG 6 - Terjadi peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dari 20,0 persen pada tahun 
2000 menjadi 73,1 persen pada tahun 2009, dari target 70,0 persen; dan penurunan 
prevalensi tuberkulosis dari 443 kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per 100.000 
penduduk pada tahun tahun 2009. 

Target MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan mencakup: 

• MDG 1 - Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31 
persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007. Target 2015 sebesar 15,5 
persen diperkirakan akan tercapai. 

• MDG 2 - Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100 persen dan 
tingkat melek huruf penduduk melebihi 99,47 persen pada 2009. 

• MDG 3 - Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan 
tinggi pada tahun 2009 adalah 96,16 dan 102,95. Dengan demikian maka target 2015 
sebesar 100 diperkirakan akan tercapai.

• MDG 4 - Angka kematian balita telah menurun dari 97 per 1.000 kelahiran pada tahun 
1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 dan diperkirakan target 32 per 
1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai. 

• MDG 8 - Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan 
yang terbuka, berdasarkan aturan, bisa diprediksi dan non-diskriminatif - terbukti dengan 
adanya kecenderungan positif dalam indikator yang berhubungan dengan perdagangan 
dan sistem perbankan nasional. Pada saat yang sama, kemajuan signifikan telah dicapai 
dalam mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6 persen pada 1996 
menjadi 10,9 persen pada 2009. Debt Service Ratio juga telah dikurangi dari 51 persen 
pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. 

Target MDGs yang telah menunjukkan kecenderungan pencapaian yang baik namun masih 
memerlukan kerja keras untuk pencapaian target pada tahun 2015, mencakup:

• MDG 1 - Indonesia telah menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan 
akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur 
terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33 persen (2010) menjadi 8-10 persen pada 
tahun 2014.
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• MDG 5 - Angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 
kelahiran hidup pada tahun 2007. Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada 
tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. 

• MDG 6 - Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok risiko 
tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di 
beberapa daerah di mana kesadaran tentang penyakit ini rendah. 

• MDG 7 - Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap 
berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, memberantas pembalakan liar dan 
mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida 
paling sedikit 26 persen selama 20 tahun ke depan. Saat ini hanya  47,73 persen rumah 
tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 persen 
yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai 
target MDG pada tahun 2015. 

Keberhasilan pembangunan Indonesia, telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan 
dalam skala global. Kemajuan pembangunan ekonomi dalam lima tahun terakhir, telah 
mengurangi ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju. 

Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Organization of Economic and Cooperation 
Development) mengakui dan mengapresiasi kemajuan pembangunan Indonesia. oleh 
karena itu, Indonesia bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan diundang untuk masuk 
dalam kelompok ‘enhanced engagement countries’ atau negara yang makin ditingkatkan 
keterlibatannya dengan negara-negara maju. Indonesia juga sejak 2008 tergabung dalam 
kelompok Group-20 atau G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85 persen Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB) dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam 
membentuk kebijakan ekonomi global.

Inisiatif Baru dalam Melangkah ke Depan

Keberhasilan dalam pencapaian MDGs di Indonesia tergantung pada pencapaian tata peme-
rintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat dan penerapan 
pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, 
meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan, 
meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas 
serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 

Dalam merancang pencapaian MDGs ke depan, jumlah, pertumbuhan dan persebaran 
penduduk akan menjadi salah satu pertimbangan penting. Percepatan pencapaian tujuan 
dan sasaran MDGs memerlukan penanganan masalah kependudukan secara komprehensif 
dan terpadu, mencakup perluasan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga 
berencana, serta perlindungan bagi hak-hak reproduksi. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia 
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adalah 237,5 juta jiwa (hasil sementara Sensus Penduduk 2010, BPS), telah meningkat lebih 
dari dua kali lipat dibandingkan jumlahnya pada tahun tahun 1971. Meski terjadi penurunan 
laju pertumbuhan penduduk dari 1,97 persen per tahun pada kurun waktu 1980-1990 menjadi 
1,49 per sen per tahun pada kurun waktu 1990-2000, dan menjadi 1,30 persen per tahun pada 
tahun 2005, namun diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 akan menjadi 
sekitar 247,6 juta jiwa (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 
60,2 persen berada di Pulau Jawa yang memiliki luas hanya 7 persen dari total luas Indonesia. 
Selain itu, tak kurang dari 80 persen industri terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga lingkungan sosial-ekonomi dan budaya di mana 
semua warga negara, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dapat berpartisipasi 
secara produktif dalam pembangunan yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam 
upaya percepatan pencapaian MDGs peran serta masyarakat, termasuk organisasi masyarakat 
dan khususnya kelompok perempuan, telah memberikan kontribusi nyata terutama di bidang 
pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lingkungan hidup. Ke depan gerakan masyarakat yang 
mengakar di akar rumput tersebut akan terus diperhatikan untuk mempercepat pencapaian 
MDGs dan meningkatnya kesejahteraan secara berkelanjutan.

Langkah-langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs selama lima tahun ke depan 
sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan 
yang Berkeadilan, meliputi: 

• Pemerintah menyusun Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs yang akan digunakan 
sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan percepatan pencapaian 
MDGs di seluruh Indonesia.

• Pemerintah provinsi menyiapkan “Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs” 
yang digunakan sebagai dasar bagi perencanaan, peningkatan koordinasi upaya-upaya 
untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

• Alokasi dana pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten akan terus ditingkatkan untuk 
mendukung intensifikasi dan perluasan program-program pencapaian MDGs. Akan 
dirumuskan mekanisme pendanaan untuk memberikan insentif kepada pemerintah 
daerah yang berkinerja baik dalam pencapaian MDGs.

• Dukungan untuk perluasan pelayanan sosial di daerah tertinggal dan daerah terpencil 
akan ditingkatkan. 

• Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS atau Public Private Partnership/PPP) di sektor 
sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan akan dikembangkan untuk meningkatkan 
sumber pembiayaan dalam mendukung upaya pencapaian MDGs. 

• Mekanisme untuk perluasan inisiatif CSR (Corporate Social responsibility) akan diperkuat 
dalam rangka mendukung pencapaian MDGs. 

• Meningkatkan kerjasama terkait konversi utang (debt swap) untuk pencapaian MDGs 
dengan negara-negara kreditor.



Ringkasan Status Pencapaian
MDGs di Indonesia
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MDG 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, 
sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per hari,  
menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya 
untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana 
diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 

13,33 persen (2009) menuju targetnya sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Prevalensi 
kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 
persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDG 
sebesar 15,5 per sen pada tahun 2015. Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan 
dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur 
pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada:  
(i) perluas an fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (ii) 
pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber 
daya untuk meningkatkan kesejahteraannya;  (iii) peningkatan akses penduduk miskin 
terhadap pelayanan sosial; dan (iv) perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok 
termiskin di antara yang miskin.

MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Upaya Indonesia untuk mencapai target MDG tentang pendidikan 
dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 
2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar 
melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah 
pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal.  Pada tahun 

2008/09 angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 
persen dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen.  Pada tingkat sekolah 
dasar (SD/MI) secara umum disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi semakin 
menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 
persen. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalah 
meningkatan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun 
perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. 
Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah: 
(i) perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat 
miskin; (ii) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; dan (iii) penguatan tatakelola 
dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor 
pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan 
untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.   

Ringkasan Status Pencapaian MDGs di Indonesia
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MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan 
kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. 
Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-
laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-

turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan 
terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. oleh 
sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan 
gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, 
terlihat ada nya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor 
nonpertanian. Disamping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR 
pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. Prioritas ke 
depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi: (1) peningkatan kualitas hidup 
dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) perlindungan perempuan terhadap 
berbagai tindak kekerasan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan 
pemberdayaan perempuan.

MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang 
cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 
kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 
1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. 
Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat 

tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang 
mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-
daerah miskin dan terpencil. Prioritas ke depan adalah memperkuat sistem kesehatan 
dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin 
dan daerah terpencil.

MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu 
secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu 
melahirkan (MMR/Maternal Mortality Ratio) menurun dari 390 
pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 
tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah 

sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai 
target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan 
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dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung 
pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need 
yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan 
pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan 
pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi 
kepada masyarakat.

MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT 
MENULAR LAINNYA

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, 
terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba 
suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan 
di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. 

Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 
menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang 
meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. Pendekatan untuk 
mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan 
dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pe-
ngendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat 
kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun 
upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, 
dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan 
emisi karbon dioksida dalam 20 tahun ke depan telah dilakukan. 
Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat 

dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara 
itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen 
(1993) menjadi 51,19 persen (2009). Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target 
air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air 
minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus 
meningkat. Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan 
melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam 
pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana. Di samping itu, perlu dilakukan 
upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 
pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak. 
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 
menjadi 12,12 persen pada tahun 2009. Upaya untuk penurunan proporsi rumah tangga 
kumuh dilakukan melalui penanganan pemukiman kumuh.
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MDG 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK 
PEMBANGUN AN

Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai 
forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus 
mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai 
organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk 

mencapai pola pertumbuh an ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat 
kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan 
internasional. Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dan pengelolaan bantuan 
pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra 
pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen 
untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. Hal ini ditunjukkan 
dengan menurunnya rasio pinjam an luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 
persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt  
Service Ratio Indonesia juga telah menurun dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 
persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor 
swasta telah membuat investasi besar dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan 
akses pada telepon selular, jaringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat 
sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari 
penduduk Indonesia mempunyai akses pada telepon seluler.
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Tinjauan Status Pencapaian Target-target MDG

Indikator Acuan 
Dasar Saat Ini Target MDG 

2015 Status Sumber

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang 
dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015

1.1

Proporsi penduduk 
dengan pendapatan 
kurang dari USD 
1,00 (PPP) per kapita 
per hari

20,60% 
(1990) 

5,90% 
(2008) 10,30% • Bank Dunia 

dan BPS

1.2 Indeks Kedalaman 
Kemiskinan

2,70% 
(1990) 2,21% (2010) Berkurang ► BPS,

Susenas

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk 
semua, termasuk perempuan dan kaum muda

1.4 Laju pertumbuhan 
PDB per tenaga kerja

3,52% 
(1990)

2,24% 
(2009) - PDB Nasional

dan Sakernas

1.5

Rasio kesempatan 
kerja terhadap 
penduduk usia 15 
tahun ke atas

65% 
(1990)

62% 
(2009) -

BPS,
Sakernas

1.7

Proporsi tenaga 
kerja yang berusaha 
sendiri dan pekerja 
bebas keluarga 
terhadap total 
kesempatan kerja

71% 
(1990)

64% 
(2009) Menurun ►

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam 
kurun waktu 1990-2015

1.8

Prevalensi balita 
dengan berat badan 
rendah / kekurangan 
gizi 

31,0% 
(1989)*

18,4% 
(2007)** 15,5% ► * BPS, 

Susenas 
** Kemkes, 
Riskesdas, 
2007 

1.8a Prevalensi balita gizi 
buruk

7,2%
 (1989)*

5,4% 
(2007)** 3,6% ►

1.8b Prevalensi balita gizi 
kurang

23,8% 
(1989)*

13,0% 
(2007)** 11,9% ►

Status : • Sudah tercapai     Akan tercapai   ▼ Perlu perhatian khusus
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Indikator Acuan 
Dasar Saat Ini Target MDG 

2015 Status Sumber

1.9

Proporsi penduduk 
dengan asupan kalori di 
bawah tingkat konsumsi 
minimum: BPS,

Susenas- 1.400 Kkal/kapita/hari 17,00% 
(1990)

14,47% 
(2009) 8,50% ▼

- 2.000 Kkal/kapita/hari 64,21% 
(1990)

61,86% 
(2009) 35,32% ▼

Tujuan 2:  Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat 
menyelesaikan pendidikan dasar

2.1 Angka Partisipasi Murni 
(APM) sekolah dasar

88,70% 
(1992)**

95,23% 
(2009)* 100,00% ►

*Kemdiknas
**BPS, 
Susenas

2.2

Proporsi murid kelas 
1 yang berhasil 
menamatkan sekolah 
dasar

62,00% 
(1990)*

93,00% 
(2008)** 100,00% ►

*Kemdiknas
** BPS,
Susenas

2.3

Angka melek huruf 
penduduk usia 15-24 
tahun, perempuan dan 
laki-laki

96,60% 
(1990)

99,47% 
(2009)

Perempuan: 
99,40%

Laki-laki: 
99,55%

100,00% ► BPS,
Susenas

Tujuan 3:  Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 
2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

3.1

Rasio perempuan 
terhadap laki-laki di 
tingkat pendidikan dasar, 
menengah dan tinggi

- Rasio APM perempuan/
laki-laki di SD

100,27 
(1993) 99,73 (2009) 100,00  ●

BPS,
Susenas

- Rasio APM  
perempuan/laki-laki di 
SMP

99,86 
(1993)

101,99 
(2009) 100,00  ●

- Rasio APM perempuan/
laki-laki di SMA

93,67 
(1993) 96,16 (2009) 100,00 ►

- Rasio APM perempuan/
laki-laki di Perguruan 
Tinggi

74,06 
(1993)

102,95 
(2009) 100,00

3.1a

Rasio melek huruf 
perempuan terhadap 
laki-laki pada kelompok 
usia 15-24 tahun

98,44 
(1993)

99,85
(2009) 100,00  ●

Status : • Sudah tercapai     Akan tercapai   ▼ Perlu perhatian khusus

►

Lanjutan 
Tinjauan Status Pencapaian 

Target-target MDG
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Indikator Acuan 
Dasar Saat Ini Target MDG 

2015 Status Sumber

3.2

Kontribusi perempuan 
dalam pekerjaan 
upahan di sektor 
nonpertanian

29,24% 
(1990)

33,45% 
(2009) Meningkat ► BPS,

Sakernas

3.3
Proporsi kursi yang 
diduduki perempuan 
di DPR

12,50% 
(1990)

17,90% 
(2009) Meningkat ► KPU

Tujuan 4:  Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-
2015

4.1
Angka Kematian Balita 
per 1.000 kelahiran 
hidup

97 
(1991)

44 
(2007) 32 ►

BPS,
SDKI 1991, 
2007

4.2
Angka Kematian 
Bayi (AKB) per 1.000 
kelahiran hidup

68 
(1991)

34 
(2007) 23 ►

4.2a
Angka Kematian 
Neonatal per 1.000 
kelahiran hidup

32 
(1991)

19 
(2007) Menurun ►

4.3
Persentase anak usia 1 
tahun yang diimunisasi 
campak

44,5% 
(1991)

67,0% 
(2007) Meningkat ►

Tujuan 5:  Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015

5.1
Angka Kematian Ibu 
per 100.000 kelahiran 
hidup

390 
(1991) 228 (2007) 102 ▼

BPS,
SDKI 1991, 
2007

5.2
Proporsi kelahiran 
yang ditolong tenaga 
kesehatan terlatih

40,70% 
(1992)

77,34% 
(2009) Meningkat ►

BPS,
Susenas 
1992-2009

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

5.3

Angka pemakaian 
kontrasepsi /CPr bagi 
perempuan menikah 
usia 15-49, semua cara

49,7% 
(1991)

61,4% 
(2007) Meningkat ►

BPS, SDKI 
1991, 2007

5.3a

Angka pemakaian 
kontrasepsi (CPr) pada 
perempuan menikah 
usia 15-49 tahun saat 
ini, cara modern

47,1% 
(1991)

57,4% 
(2007) Meningkat ▼

5.4

Angka kelahiran remaja 
(perempuan usia 
15-19 tahun) per 1.000 
perempuan usia 15-19 
tahun

67 (1991) 35 (2007) Menurun ► BPS, SDKI 
1991, 2007

Status : • Sudah tercapai     Akan tercapai   ▼ Perlu perhatian khusus

Lanjutan 
Tinjauan Status Pencapaian 
Target-target MDG
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Indikator Acuan 
Dasar Saat Ini Target MDG 

2015 Status Sumber

5.5

Cakupan pelayanan 
Antenatal (sedikit nya 
satu kali kunjung an dan 
empat kali kunjungan)

BPS,
SDKI 1991,
2007

- 1 kunjungan: 75,0% 93,3% Meningkat ►

- 4 kunjungan: 56,0% 
(1991) 81,5% (2007) Meningkat ►

5.6

Unmet Need 
(kebutuhan keluarga 
berencana/KB yang 
tidak terpenuhi)

12,7%
(1991) 9,1% (2007) Menurun ▼

Tujuan 6:  Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga 
tahun 2015

6.1
Prevalensi HIV/AIDS 
(persen) dari total 
populasi

- 0,2% (2009) Menurun ▼
Estimasi 
KemKes 
2006

6.2
Penggunaan kondom 
pada hubungan seks 
berisiko tinggi terakhir

12,8% 
(2002/03)

Perempuan: 
10,3%

Meningkat
▼ BPS,

SKRRI  
2002/2003 & 
2007

Laki-laki: 
18,4% (2007) ▼

6.3

Proporsi jumlah 
penduduk usia 
15-24 tahun yang 
memiliki penge tahuan 
komprehensif tentang 
HIV/AIDS

- Menikah - 

Perempuan: 
9,5%

Meningkat ▼ BPS,
SDKI 2007Laki-laki: 

14,7% (2007)

- Belum Menikah - 

Perempuan: 
2,6%

Meningkat ▼ BPS,
SKRRI 2007Laki-laki: 

1,4% (2007)

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai 
dengan tahun 2010

6.5

Proporsi penduduk 
terinfeksi HIV lanjut 
yang me miliki akses 
pada obat-obatan 
antiretroviral

- 38,4% 
(2009) Meningkat ▼

Kemkes, 
2010,  per 30 
November 
2009

Status : • Sudah tercapai     Akan tercapai   ▼ Perlu perhatian khusus

Lanjutan 
Tinjauan Status Pencapaian 

Target-target MDG
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Indikator Acuan 
Dasar Saat Ini Target MDG 

2015 Status Sumber

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan pe nyakit 
utama lainnya hingga tahun 2015

6.6
Angka kejadian dan 
tingkat kematian akibat 
Malaria

6.6a Angka kejadian Malaria 
(per 1.000 penduduk):

4,68 
(1990)

1,85 (2009) Menurun ► Kemkes 2009

6.6b Angka kejadian Malaria di 
Jawa & Bali (API)

0,17 
(1990)

0,16
(2008) Menurun ► API, Kemkes 

2008

6.6c Angka kejadian Malaria 
di luar Jawa & Bali (AMI)

24,10 
(1990)

17,77 
(2008) Menurun ► AMI, Kemkes 

2008

6.7
Proporsi anak balita 
yang tidur dengan 
kelambu berinsektisida

-

3,3%
Rural: 4,5%
Urban: 1,6%

-2007

Meningkat ▼ BPS,
SDKI 2007

6.9

Angka kejadian, 
prevalensi dan tingkat 
kematian akibat 
Tuberkulosis

6.9a

Angka kejadian 
Tuberkulosis  (semua 
kasus/100.000 
penduduk/tahun)

343 
(1990)

228 
(2009)

Dihentikan, 
mulai 

berkurang

 ●
Laporan TB 
Global WHO, 
20096.9b

Tingkat prevalensi 
Tuberkulosis  (per 
100.000 penduduk)

443 
(1990)

244 
(2009)  ●

6.9c
Tingkat kematian karena 
Tuberkulosis (per 
100.000 penduduk)

92 
(1990)

39 
(2009)  ●

6.10

Proporsi jumlah kasus 
Tuberkulosis yang 
terdeteksi dan diobati 
dalam program DOTS

6.10a

Proporsi jumlah kasus 
Tuberkulosis yang 
terdeteksi dalam 
program DOTS

20,0% 
(2000)*

73,1% 
(2009)** 70,0%  ●

* Laporan TB 
Global WHO, 
2009

6.10b

Proporsi kasus 
Tuberkulosis yang 
diobati dan sembuh 
dalam program DOTS

87,0% 
(2000)*

91,0% 
(2009)** 85,0%  ● ** Laporan 

Kemkes 2009

Status : • Sudah tercapai     Akan tercapai   ▼ Perlu perhatian khusus

Lanjutan 
Tinjauan Status Pencapaian 
Target-target MDG
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Indikator Acuan 
Dasar Saat Ini Target MDG 

2015 Status Sumber

Tujuan 7:  Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan  dengan kebijakan dan 
program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang

7.1

Rasio luas kawasan 
tertutup pepohonan 
berdasarkan hasil 
pemotretan citra satelit 
dan survei foto udara 
terhadap luas daratan

59,70% 
(1990)

52,43% 
(2008) Meningkat ▼ Kemenhut

7.2 Jumlah emisi karbon 
dioksida (CO2)

1.416.074 
Gg CO2e 
(2000)

1.711.626 Gg 
CO2e (2008)

Berkurang 
26% pada 

2020
▼

Kementerian 
Lingkungan 
Hidup

7.2a.
Jumlah konsumsi energi 
primer 
(per kapita)

2,64 SBM 
(1991)

4,3 SBM 
(2008) Menurun

Kementerian 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral

7.2b. Intensitas Energi

5,28 
SBM/ USD 

1.000 
(1990)

2,1 SBM/
USD 1.000 

(2008)
Menurun

7.2c. Elastisitas Energi 0,98 
(1991)

1,6 
(2008) Menurun

7.2d. Bauran energi untuk 
energi terbarukan

3,5% 
(2000)

3,45% 
(2008) -

7.3
Jumlah konsumsi bahan 
perusak ozon (BPO) 
dalam metrik ton

8.332,7 
metrik 

ton (1992)

0 CFCs 
(2009)

0 CFCs 
dengan 

mengurangi 
HCFCs

►
Kementerian 
Lingkungan 
Hidup 

7.4

Proporsi tangkapan 
ikan yang berada dalam 
batasan biologis yang 
aman

66,08% 
(1998)

91,83% 
(2008)

tidak me-
lebihi batas ►

Kementerian 
Kelautan & 
Perikanan

7.5

Rasio luas kawasan 
lindung untuk 
menjaga kelestarian 
keanekaragaman hayati 
terhadap total luas 
kawasan hutan

26,40% 
(1990)

26,40% 
(2008) Meningkat ► Kementerian 

Kehutanan

7.6
Rasio kawasan lindung 
perairan terhadap total 
luas perairan teritorial

0,14% 
(1990)*

4,35% 
(2009)** Meningkat ►

* Kementerian 
Kehutanan
** Kemente-
rian Kelautan 
& Perikanan

Status : • Sudah tercapai     Akan tercapai   ▼ Perlu perhatian khusus

Lanjutan 
Tinjauan Status Pencapaian 

Target-target MDG
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Indikator Acuan 
Dasar Saat Ini Target MDG 

2015 Status Sumber

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan
terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015

7.8

Proporsi rumah 
tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap air 
minum layak, perkotaan 
dan perdesaan

37,73% 
(1990)*

47,71% 
(2009)** 68,87% ▼ BPS,

Susenas

7.8a Perkotaan 50,58% 
(1993)

49,82% 
(2009) 75,29% ▼

BPS,
Susenas

7.8b Perdesaan 31,61% 
(1993)

45,72% 
(2009) 65,81% ▼

7.9

Proporsi rumah 
tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap 
sanitasi layak, perkotaan 
dan perdesaan

24,81% 
(1993)

51,19% 
(2009) 62,41% ▼

7.9a Perkotaan 53,64% 
(1993)

69,51% 
(2009) 76,82% ▼

7.9b Perdesaan 11,10% 
(1993)

33,96% 
(2009) 55,55% ▼

Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman 
kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020

7.10 Proporsi rumah tangga 
kumuh perkotaan

20,75% 
(1993)

12,12% 
(2009)

6%
(2020) ▼ BPS,

Susenas

Tujuan 8:  Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan

Target 8A: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat 
diprediksi dan tidak diskriminatif

8.6a
Rasio Ekspor + Impor 
terhadap PDB (indikator 
keterbukaan ekonomi)

41,60% 
(1990)

39,50% 
(2009) Meningkat ► BPS & Bank 

Dunia

8.6b Rasio pinjaman terhadap 
simpanan di bank umum

45,80% 
(2000)

72,80% 
(2009) Meningkat ► Laporan 

Perekonomi-
an BI 2008, 
20098.6c Rasio pinjaman terhadap 

simpanan di BPR
101,30% 
(2003)

109,00% 
(2009) Meningkat ►

Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk 
dapat mengelola utang dalam jangka panjang

8.12 Rasio pinjaman luar negeri 
terhadap PDB

24,59% 
(1996)

10,89% 
(2009) Berkurang ► Kementerian 

Keuangan

8.12a

Rasio pembayaran pokok 
utang dan bunga utang 
luar negeri terhadap 
penerimaan hasil ekspor 
(DSR)

51,00% 
(1996)

22,00% 
(2009) Berkurang ►

Laporan 
Tahunan BI 
2009

Status : • Sudah tercapai     Akan tercapai   ▼ Perlu perhatian khusus

Lanjutan 
Tinjauan Status Pencapaian 
Target-target MDG



22 Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

Indikator Acuan 
Dasar Saat Ini Target MDG 

2015 Status Sumber

Target 8F Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi 
informasi dan komunikasi

8.14

Proporsi penduduk yang 
memiliki jaringan PSTN 
(kepadatan fasilitas 
telepon per jumlah 
penduduk)

4,02% 
(2004) 3,65% (2009) Meningkat ►

Kementerian
Komunikasi
dan Informa-
tika 2010

8.15 Proporsi penduduk yang 
memiliki telepon seluler

14,79% 
(2004)

82,41% 
(2009) 100.00% ►

Kementerian
Komunikasi
dan Informa-
tika 2010

8.16 Proporsi rumah tangga 
dengan akses internet - 11,51% 

(2009) 50,00% ▼
BPS,
Susenas 
2009

8.16a
Proporsi rumah tangga 
yang memiliki komputer 
pribadi

- 8,32% (2009) Meningkat ▼
BPS,
Susenas 
2009

Status : • Sudah tercapai     Akan tercapai   ▼ Perlu perhatian khusus

Lanjutan 
Tinjauan Status Pencapaian 

Target-target MDG
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Target 1A:  
Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk 
dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP)  
per hari dalam kurun waktu 1990-2015

Status Saat Ini

Tingkat kemiskinan ekstrem (menggunakan ukuran USD 1,00 purchasing power parity 
(PPP) per kapita per hari) telah berkurang di Indonesia dari 20,6 persen pada tahun 1990 
menjadi 5,9 persen pada tahun 2008. Artinya, Indonesia telah mencapai dan melebihi Target 
1 untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Gambar 1.1 menyajikan kecenderungan penurunan 
persentase penduduk yang diperkirakan memiliki tingkat konsumsi di bawah USD 1,00 (PPP) 
per kapita per hari seperti yang setiap tahun diukur oleh Bank Dunia/BPS selama 1990-2008. 
Kecenderungan ini diharapkan berkelanjutan hingga tahun 2015 dan seterusnya. 

Tujuan 1: 
Menanggulangi Kemiskinan 
dan Kelaparan
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Gambar 1.1:
Kemajuan dalam Mengurangi 
Kemiskinan Ekstrem 
(USD1,00/Kapita/Hari) 
Dibandingkan dengan Target 
MDG

Sumber: 
BPS, Susenas (berbagai tahun)
dan Bank Dunia, 2008
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Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

Dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang berlaku, tingkat kemiskinan secara 
umum cenderung terus menurun selama periode 1976-1996 (Gambar 1.2). Krisis ekonomi 
pada 1997/98 mengakibatkan peningkatan secara drastis jumlah orang Indonesia yang berada 
di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1998, tingkat kemiskinan melonjak lebih dari dua kali 
lipat menjadi 24,2 persen, ketika tingkat pertumbuhan PDB dicatat negatif, dan perkembangan 
harga-harga meningkat secara tajam. Namun demikian, seiring dengan perekonomian yang 
telah pulih dan dengan dilaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, tingkat 
kemiskinan nasional berhasil diturunkan menjadi 13,33 persen (2010), meskipun jumlah 
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih besar yaitu 31,02 juta. Selain itu, 
penurunan angka kemiskinan dari Maret 2009 ke Maret 2010 mengalami pelambatan, yaitu 
0,82 persen, dibandingkan dengan penurunan dari tahun 2008 ke 2009 pada periode yang 
sama yang mencapai 1,27 persen. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk bisa 
mempercepat laju penurunan penduduk miskin. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah indikator yang mengukur kesenjangan pengeluaran 
rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional. Dalam kurun waktu 2002-
2010, perkembangan kesenjangan menunjukkan penurunan, walaupun sempat meningkat 
pada tahun 2006, pada waktu terjadi kenaikan harga BBM dan bahan konsumsi dasar lainnya. 
Setelah 2006, kesenjangan cenderung menurun sebagai dampak positif dari langkah stabilisasi 
harga yang dilakukan, sehingga dampak kenaikan harga pada masyarakat miskin juga berkurang 
(Gambar 1.3). Pada tahun 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan nasional adalah sebesar 2,5 
dan pada tahun 2010 menurun lagi menjadi 2,2. Pemerintah Indonesia juga mengamati indeks 
Kedalaman Kemiskinan yang ada di daerah perdesaan dan di perkotaan. Pada tahun 2009, 
indeks Kedalaman Kemiskinan di daerah perdesaan adalah sebesar 3,05, yang menunjukkan 
indeks Kedalaman Kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan 
yang besarnya 1,91. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi ditemukan di 
perdesaan provinsi Papua Barat (12,52), Papua (11,51), Maluku (6,94), Gorontalo (6,26), Aceh 
(4,87), Sulawesi Tengah (4,8), Yogyakarta (4,74), dan Nusa Tenggara Timur (4,47). 

Gambar 1.2: 
Kecenderungan 

Jangka Panjang dalam 
Penanggulangan Kemiskinan 
di Indonesia, Diukur dengan 

Menggunakan Indikator Garis 
Kemiskinan Nasional dan 

Target Tahun 2015

 Keterangan:
* Sejak tahun 1998 terjadi 

perubahan metode penghitungan 
kemiskinan dengan memperbaiki 

kualitas komoditas non makanan.

Sumber: 
BPS, Susenas (berbagai tahun)
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Secara absolut, jumlah masyarakat miskin masih cukup besar dan tersebar tidak merata 
antarpulau, dan antarprovinsi di Indonesia. Dari 31,02 juta penduduk yang hidup di bawah 
garis kemiskinan pada tahun 2010, bagian terbesar (55,83 persen) menetap di Pulau Jawa.  
Pulau Sumatera menempati peringkat kedua dalam hal persentase jumlah penduduk yang 
hidup di bawah garis kemiskinan (21,44 persen). Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara Timur 
serta Sulawesi merupakan wilayah dengan peringkat ketiga dan keempat. (Gambar 1.4). 

Masih terjadi kesenjangan tingkat kemiskinan yang signifikan antarprovinsi di Indonesia. Dari 
33 provinsi, 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 16 
provinsi lainnya sudah memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (Gambar 1.5). 
Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat lebih dari rata-rata nasional 
(13,33 persen), adalah Papua (36,80 persen), Papua Barat (34,88 persen) dan Maluku (27,74 
persen). Untuk Pulau Sumatera, provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata 
nasional adalah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. 

Gambar 1.3.  
Perkembangan Indeks 
Kedalaman Kemiskinan, 
tahun 2002 – 2010

Sumber: 
BPS, Susenas (berbagai tahun)
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Gambar 1.4.  
Persentase Penduduk di Bawah 
Garis Kemiskinan Nasional dengan 
Wilayah Geografis Utama di 
Indonesia, Tahun 2010

Sumber: 
BPS, Susenas 2010.
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Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

Di Pulau Jawa dan Bali, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur juga memiliki 
tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Di Pulau Sulawesi, provinsi Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara dan Gorontalo juga tercatat memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari 
tingkat nasional, begitu pula yang berlaku untuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 
Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 
2010 adalah Jakarta (3,48 persen), Kalimantan Selatan (5,21 persen) dan Bali (4,88 persen). 
Persebaran tingkat kemiskinan antar pulau secara geografis dapat dilihat pada Peta 1.1. 

Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan secara signifikan masih lebih tinggi dibandingkan 
dengan di daerah perkotaan di Indonesia. Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan Indonesia 
adalah 16,56 persen pada tahun 2010 dibandingkan dengan hanya 9,87 persen di wilayah 
perkotaan (Gambar 1.6). 

Peta 1.1.
Persebaran Penduduk di Bawah 

Garis Kemiskinan Nasional, 
Menurut Provinsi, Tahun 2010

Sumber: 
BPS, Susenas 2010.

Gambar 1.5
Persentase Penduduk di Bawah 

Garis Kemiskinan Nasional, 
Menurut Provinsi, Tahun 2010

Sumber: 
BPS, Susenas 2010.
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Tantangan

Tantangan utama adalah untuk mencapai target pengurangan proporsi penduduk yang 
hidup di bawah garis kemiskinan (tingkat kemiskinan) pada tahun 2015, pada saat yang 
sama mengurangi kesenjangan dalam tingkat kemiskinan antarprovinsi dan kabupaten. 

Dalam mengejar upaya tersebut, Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk 
mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam rangka memperluas kesempatan 
kerja, termasuk kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. 

Tantangan lainnya adalah memutus lingkaran kemiskinan dengan memperkuat ketersediaan 
pendidikan dan pelayanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. 

Sementara itu, desentralisasi telah membawa tantangan baru baik bagi pemerintah pusat 
maupun daerah di Indonesia untuk secara efektif mengkoordinasikan program-program bagi 
pengurangan kemiskinan dan memanfaatkan sumber daya fiskal efektif untuk mendorong 
pertumbuhan inklusif, memberdayakan kaum miskin dan meningkatkan pelayanan publik. 

Kebijakan dan Strategi

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan di semua daerah, kecamatan dan 
desa. Sebuah pendekatan multidimensi akan terus diterapkan, mencakup upaya mencapai 
pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin dan berkelanjutan, menciptakan 
lapangan kerja, memberdayakan masyarakat serta meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi 

Gambar 1.6. 
Distribusi Penduduk Miskin 
di Indonesia di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan, 
Tahun 1990-2010

Sumber: 
BPS, Susenas (berbagai tahun).
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semua lapisan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk membangun lingkungan yang 
lebih kondusif bagi semua pihak yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai 
tujuan pembangunan nasional. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan 
nasional menjadi 8-10 persen pada tahun 2014 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 

Untuk melaksanakan itu semua, seluruh kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 
dikoordinasikan melalui Tim Nasional yang diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan 
kementerian teknis terkait, yaitu antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, 
Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Prioritas nasional untuk mengurangi kemiskinan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kebijakan 
utama, yaitu: 

1. Kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin 
yang berkelanjutan yang menjadi dasar untuk menyediakan lapangan kerja produktif, 
termasuk bagi kaum miskin. Dalam kaitan dengan ini pertumbuhan PDB ditargetkan 
mencapai angka 6,3 - 6,8 persen pada 2011-2013, untuk kemudian meningkat menjadi 7 
persen pada tahun 2014. 

2. Kebijakan afirmasi (affirmative action) untuk memberdayakan masyarakat miskin dan 
memutus siklus kemiskinan. Kebijakan ini mencakup 3 (tiga) klaster: 

 Pertama, Memperkuat Pelayanan dan Perlindungan Sosial (Klaster 1), melalui Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), dan 
Beasiswa untuk Anak-anak dari Rumah Tangga Miskin. Kedua, Pemberdayaan masyarakat 
untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan melalui PNPM Mandiri (Klaster 
2). Pemerintah akan meningkatkan dukungan untuk Program PNPM Mandiri rata-rata 
sebesar Rp 12,1 triliun per tahun dan cakupannya akan diperluas mencapai 78.000 
desa di wilayah Indonesia. Ketiga, Memperluas fasilitas untuk meningkatkan kapasitas 
UMKM dan koperasi melalui (i) kewirausahaan dan penguatan kapasitas manajemen 
bisnis; (ii) penyediaan layanan informasi dan konsultasi bisnis; dan (iii) melalui perluasan 
Program Kredit Untuk Rakyat (KUR) (Klaster 3). KUR akan diperluas dengan menyalurkan 
dana melalui lembaga keuangan mikro lokal untuk meningkatkan akses usaha kecil 
dan menengah serta koperasi dalam memperoleh kredit. Dana penjaminan akan terus 
diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum Jamkrindo dan 
PT Askrindo. 

3. Kebijakan untuk Peningkatan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan: 
a. Prioritas akan diberikan untuk meningkatkan koordinasi kebijakan dan program 

untuk mengurangi kemiskinan. yang diintensifkan melalui pembentukan Tim 
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Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi kantor Wakil 
Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. Upaya ini didukung dengan meningkatkan kapasitas 
dan fungsi dari berbagai kementerian teknis dan kantor-kantor pemerintah di 
tingkat nasional, serta koordinasi pelaksanaan di daerah melalui Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Upaya terpadu 
ini juga melibatkan kemitraan dengan swasta melalui CSr dan jenis-jenis pendanaan 
lainnya seperti “zakat, infaq dan sodaqoh”. Keseluruhannya didukung oleh 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang akurat sehingga program pengentasan 
kemiskinan lebih efektif. 

b. Peningkatan kapasitas lokal untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan 
mengevaluasi program-program pengurangan kemiskinan, perhatian khusus akan 
diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan 
tertinggi. 

c. Kebijakan dan instrumen fiskal akan disempurnakan untuk memperbaiki dukungan 
kepada pemerintah daerah dalam memerangi kemiskinan dan menyediakan layanan 
di tingkat masyarakat. 

d. Memperbaiki target program kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran 
program bagi kelompok miskin dan hampir miskin. Untuk keperluan targeting yang 
lebih baik, data rumah tangga sasaran program kemiskinan akan dimutakhirkan 
setiap 3 tahun sekali.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dijelaskan 
di atas dan terutama untuk mencapai target pengurangan kemiskinan pada tahun 2015, 
Pemerintah telah menyusun dan akan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang berisi program dan kegiatan dengan target-target spesifik 
untuk masing-masing kegiatan yang antara lain disampaikan dalam Tabel 1.1 berikut ini. 

Prioritas Output/Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Pembinaan, 
Pengembangan dan 
Pembiayaan Jaminan 
Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan
Persentase penduduk 
(termasuk seluruh penduduk 
miskin) yang memiliki jaminan 
kesehatan

59% 70,3% 84,4% 94,5% 100%

Peningkatan 
kemandirian ber-KB 
Keluarga Pra-S dan KS-1

Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1

Jumlah PUS anggota kelompok 
usaha ekonomi produktif yang 
menjadi peserta KB mandiri

22.000 44.000 66.000 88.000 110.000

Penyediaan Subsidi 
Pendidikan SD/SDLB 
Berkualitas

Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB
Jumlah siswa SD/SDLB sasaran 
beasiswa miskin 2.767.282 3.916.220 3.640.780 3.370.200 3.103.210

Penyediaan Subsidi 
Pendidikan SMP/SMPLB

Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMP bermutu dan berkesetaraan gender di semua kabupaten 
dan kota
Jumlah siswa SMP/SMPLB 
sasaran beasiswa miskin 966.064 1.395.100 1.346.020 1.275.840 1.195.700

Tabel 1.1. 
Prioritas, Output, dan 
Target untuk Mengurangi 
Kemiskinan, 
Tahun 2010-2014

Sumber: 
rPJMN 2010-2014
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Prioritas Output/Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Kegiatan Penyediaan 
dan Peningkatan 
Pendidikan SMA

Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan 
dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota
Jumlah siswa SMA sasaran 
beasiswa miskin 378.783 501.898 614.396 714.653 800.000

Penyediaan dan 
Peningkatan Pendidikan 
SMK

Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan 
dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota
Jumlah siswa SMK sasaran 
beasiswa miskin 305.535 390.476 475.417 560.358 645.298

Penyediaan Layanan 
Kelembagaan

Tersedianya keluasan dan kemerataan akses PT yang bermutu dan berdaya saing internasional
Jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa miskin 65.000 67.000 67.000 69.000 70 .000

Penyediaan Subsidi 
Pendidikan Madrasah 
Bermutu

Tersedianya beasiswa miskin MI, MTs, MA

Jumlah siswa miskin penerima 
beasiswa miskin MI – MTs 
– MA 

640.000 640.000 640.000 640.000 640.000
540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Penyediaan Subsidi 
Pendidikan Tnggi Islam 
(PTA)

Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin
Jumlah mahasiswa miskin 
penerima beasiswa PTA 59.538 59.538 59.538 59.538 59.538

Bantuan tunai bersyarat 
(PKH)

Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)
Jumlah RTSM yang 
mendapatkan bantuan tunai 
bersyarat/PKH (RTSM)

816.000 1.116.000 1.516.000 1.404.000 1.170.000 

Penyediaan subsidi 
beras untuk masyarakat 
miskin (RASKIN)

Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran dengan jumlah yang memadai dalam 1 tahun
Jumlah RTS penerima RASKIN 
(dengan 15 kg per RTS selama 
12 bulan)

17,5 juta Target tahunan akan ditentukan berdasarkan hasil 
Pendataan Program Perlindungan Sosial 

Pengembangan dan 
Peningkatan Perluasan 
Kesempatan Kerja

Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang 
dibutuhkan masyarakat

Jumlah penganggur yang 
mempunyai pekerjaan 
sementara 

24.000 orang 90.000 
orang

90.000 
orang

90.000 
orang

90.000 
orang

Peningkatan 
Perlindungan Pekerja 
Perempuan dan 
Penghapusan Pekerja 
Anak

Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan 
keterampilanBerkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Jumlah pekerja anak yang 
ditarik dari BPTA 3.000 4.300 5.600 6.900 8.400

Pengaturan, Pembinaan, 
dan Pengawasan dalam 
Penataan Bangunan dan 
Lingkungan 

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ 
kecamatan (PNPM Perkotaan)
Jumlah kelurahan/desa yang 
mendapatkan pendampingan 
pemberdayaan sosial

8.500 desa di 
1.094 kec.

7.482 desa 
di 805 kec.

4.968 desa 
di 460 kec.

552 desa di 
460 kec.

482 desa di 
460 kec.

Peningkatan 
Kemandirian 
Masyarakat Perdesaan 
(PNPM-MP)

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan 
desa/(PNPM-Perdesaan)

Cakupan penerapan PNPM-MP 
dan Penguatan PNPM 4.791 kec. 4.940 kec. 4.943 kec. 4.946 kec. 4.949 kec.

Pengaturan, Pembinaan, 
Pengawasan, 
Pengembangan 
Sumber Pembiayaan 
dan Pola Investasi, 
serta Pengelolaan 
Pengembangan Sanitasi 
Lingkungan dan Sistem 
Penyediaan Air Minum

210 kab/kota (SANIMAS)

Pembangunan prasarana dan 
sarana air limbah dengan 
sistem on-site (kab/kota)

30 kab/
kota sistem 

on-site

35 kab/
kota sistem 

on-site

40 kab/
kota sistem 

on-site

45 kab/
kota sistem 

on-site

50 kab/
kota sistem 

on-site

4.650 desa (PAMSIMAS)

Jumlah desa yang terfasilitasi 1.472 1.165 500 700 813

Perluasan pelayanan 
kredit/ pembiayaan 
bank bagi koperasi dan 
UMKM

Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.

Jumlah LKM (koperasi dan BPR) 
yang melakukan kerjasama 
pembiayaan dengan Bank

100 100 100 100 100

Lanjutan Tabel 1.1.
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Prioritas Output/Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Peningkatan peran 
lembaga keuangan 
bukan bank

Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan 
usaha bagi koperasi dan UMKM.

Jumlah lembaga pembiayaan 
bukan bank yang dibentuk 

100 
KSP/KJKS
1 LMVD

100 KSP/
KJKS 

1 LMVD

100 KSP/
KJKS 

1 LMVD

100 KSP/
KJKS 

1 LMVD

100 KSP/
KJKS 

1 LMVD

Revitalisasi sistem 
pendidikan, pelatihan 
dan penyuluhan 
perkoperasian bagi 
anggota dan pengelola 
koperasi, serta calon 
anggota dan kader 
koperasi.

Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta 
calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.
Jumlah peserta peningkatan 
pemahaman koperasi di 
kalangan masyarakat kelompok 
strategis (orang)

1.000 orang 1.000 
orang

1.000 
orang

1.000 
orang

1.000 
orang

Jumlah peserta pendidikan 
dan pelatihan peningkatan 
pemahaman koperasi pada 
SDM koperasi (orang)

- 1.750 
orang

1.750 
orang

1.750 
orang

1.750 
orang

Target 1B:  
Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan 
pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan 
dan kaum muda 

Status Saat Ini

Sejak 1997 penciptaan lapangan kerja tersendat oleh dua krisis ekonomi yang cukup 
serius. Krisis ekonomi 1997/1998 telah memicu depresi perekonomian nasional sehingga 
lapangan kerja sektor formal berkurang cukup besar. Dibutuhkan waktu satu dekade 
untuk memulihkan tingkat kegiatan ekonomi. Krisis ekonomi global 2007/2008 juga telah 
menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan oleh karena itu juga penciptaan lapangan 
kerja. Walaupun berbagai rintangan dan hambatan menghadang di tengah jalan, namun 
kecenderungan jangka panjang penciptaan lapangan kerja masih menunjukkan arah yang 
positif. Tingkat pengangguran terbuka telah berhasil diturunkan dari 8,10 persen pada tahun 
2001 menjadi sebesar 7,41 persen pada tahun 2010.

Perkembangan berbagai indikator “penciptaan kesempatan kerja penuh dan produktif dan 
pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda” secara rinci 
adalah sebagai berikut: 

Pertumbuhan produk domestik bruto per tenaga kerja tahun 1990-2009 cukup bervariasi, 
dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2,53 persen. 

Lanjutan Tabel 1.1.
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Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebelum krisis 1997/1998 relatif lebih tinggi yaitu 
sebesar 5,42 persen pada periode 1990-1995, namun setelah krisis (periode 1998/89-2008) 
mengalami penurunan, yaitu menjadi rata-rata 3,36 persen per tahun. Hal ini disebabkan 
menurunnya akumulasi modal per tenaga kerja pada periode masa krisis. Di sektor industri 
laju pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 1995, sebesar 18,68 persen dan yang terendah tahun 
2001, sebesar -0,50 persen. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1995, sektor pertanian juga 
mengalami pertumbuhan yang tertinggi sebesar 12,15 persen, dan yang terendah pada tahun 
1998 sebesar -12,91 persen (Gambar 1.7).

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja dalam kurun waktu 1990-2009 
mengalami perubahan yang relatif kecil dan cukup dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang 
kuat antara 1990-1997 dan antara 2004-2008 memungkinkan pertumbuhan lapangan kerja 
melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Kesempatan kerja yang tercipta telah menyerap 
tenaga kerja yang baru memasuki pasar kerja. Sementara itu, pada saat krisis ekonomi, 
kesempatan kerja tetap tercipta walaupun pekerjaannya informal (Gambar 1.8). 

Gambar 1.7.
Tingkat Pertumbuhan 
Produktivitas Pekerja 

(persen), 
Tahun 1990--2009

Sumber: 
BPS, Sakernas dan Statistik 

Indonesia, tahun 1990, 1993, 
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Gambar 1.8. 
Rasio Kesempatan Kerja 

Terhadap Penduduk Usia Kerja, 
Tahun 1990-2009

Sumber: 
BPS, Sakernas, 1990-2009
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Selama dua dekade ini, terdapat penurunan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 
kerja dari 65 persen menjadi 62 persen. Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja mengindikasikan adanya preferensi yang 
lebih tinggi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dibandingkan untuk mencari 
pekerjaan setelah lulus sekolah. 

Kualitas lapangan kerja yang tercipta membaik sehingga tenaga kerja yang bekerja di sektor 
non-formal, seperti berusaha sendiri dan atau dibantu dengan anggota keluarga, sebagai 
rasio kesempatan kerja total secara relatif turun. Rasio tenaga kerja yang bekerja di sektor 
tersebut berkurang dari 71 persen pada tahun 1990 menjadi 64 persen tahun 2009 (Gambar 
1.9). 

Menurunnya rasio tenaga kerja yang bekerja di sektor non-formal ini dimungkinkan oleh 
tumbuhnya lapangan kerja berupah. Lapangan kerja tersebut tumbuh sebesar 1,9 persen 
per tahun untuk periode 2008-2009. Produktivitas pekerja dalam beberapa tahun ini tetap 
tumbuh dengan baik. 

Tantangan

Pertama, memperluas kesempatan kerja formal seluas-luasnya. Pemulihan investasi yang 
belum berjalan baik merupakan kendala bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktor-
faktor yang memberikan kontribusi terhadap lemahnya iklim investasi secara keseluruhan 
telah terdokumentasikan dengan baik dan mencakup lambannya pemulihan—yang antara lain 
adalah persoalan infrastruktur, sistem hukum dan birokrasi, ketidakpastian hak kepemilikan 
properti, ketidakpastian dalam lingkungan hubungan industrial, termasuk ketentuan biaya 
pesangon akibat pemutusan hubungan kerja, ketentuan pekerja kontrak dan outsourcing—
telah mempengaruhi daya saing di beberapa industri utama padat pekerja, meskipun hal 
terakhir ini bukanlah faktor satu-satunya yang penting. 
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Kedua, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke 
pekerjaan yang produktivitasnya lebih tinggi. Tantangan yang  dihadapi adalah  memindahkan 
‘surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor  informal ke pekerjaan yang lebih produktif dan 
memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan pekerja dari kegiatan di sektor informal yang 
sangat banyak dan berproduktivitas rendah ini juga mendorong peningkatan upah dan output 
pekerja. 

Ketiga, mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di 
sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama. 
Bila pertumbuhan sektor formal mengalami kelambatan, lebih banyak tenaga kerja memasuki 
sektor informal, sehingga para pekerja dalam lapangan kerja informal (termasuk keluarganya) 
akan mengalami ketidakpastian. Selain itu, pergeseran upah saat ini lebih banyak ditentukan 
oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Komponen 
penentuan Upah Minimum Regional (UMR) sebaiknya tidak hanya melihat pada sisi kenaikan 
inflasi saja, tetapi diimbangi dengan aspek produktivitas dan pencapaian target pekerjaan.

Kebijakan dan Strategi

Menciptakan Lapangan Kerja Seluas-luasnya Melalui Investasi dan Perluasan Usaha. 
Pemerintah terus mendorong penciptaan lapangan kerja formal dengan meningkatkan 
pertumbuhan investasi dan perluasan usaha. Kebijakan ini terus didorong agar perekonomian 
dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Perbaikan iklim investasi merupakan salah satu 
yang memperoleh prioritas secara nasional, baik di perkotaan maupun di perdesaan. 

Memperbaiki Kondisi dan Mekanisme Hubungan Industrial untuk Mendorong Kesempatan 
Kerja dan Berusaha. Berbagai kebutuhan dan kepentingan pekerja dan pengusaha dapat 
diwujudkan melalui proses berunding dan bermusyawarah pada tingkat bipartit. Peran 
Pemerintah lebih dituntut untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam 
rangka mendorong terciptanya perundingan bersama antara pekerja dan pengusaha.

Menciptakan Kesempatan Kerja Melalui Program-program Pemerintah. Kebijakan ini 
ditargetkan kepada sebagian dari penganggur yang memang tidak mempunyai akses kepada 
kegiatan ekonomi. Pengangguran tidak hanya terdapat di daerah perkotaan tetapi juga terdapat 
di daerah-daerah yang kegiatan ekonominya masih tertinggal. 

Meningkatkan Kualitas Pekerja. Kemampuan tenaga kerja Indonesia masih dirasakan sebagai 
kendala utama bagi perkembangan usaha. Rendahnya keahlian ini akan mempersempit ruang 
bagi kebijakan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonominya. Daya 
saing dan produktivitas Indonesia hingga saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan 
negara-negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas pekerja 
adalah dengan meningkatkan kualitas atau kompetensi pekerja. 
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Meningkatkan Produktivitas Pekerja Pertanian. Perhatian kepada pekerja di sektor pertanian 
dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan produktivitas yang memungkinkan sektor 
pertanian menerima jumlah pekerja lebih banyak, tanpa penurunan tingkat kesejahteraan. 
Cara yang diberikan antara lain: (a) memperluas jangkauan pengelolalaan sektor pertanian 
dengan mengembangkan riset dalam memperluas usaha pertanian, dan (b) memberikan 
pengetahuan dan keterampilan pekerja, seperti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 
pertanian. Perbaikan pengetahuan dan keterampilan ini pada waktunya dapat memberikan 
dampak kepada peningkatan produksi hasil pertanian. 

Mengembangkan Jaminan Sosial dan Memberdayakan Pekerja. Strategi untuk memberikan 
perlindungan sosial bagi pekerja antara lain dengan mengembangkan program-program 
jaminan sosial yang memberikan manfaat terbaik bagi pekerja. Untuk pekerja informal adalah 
dengan melindungi dari lingkungan kerja dan pemanfaatan kerja yang tidak proporsional. 
Keberpihakan juga diberikan kepada kelompok pekerja yang “lemah” berupa bantuan 
peningkatan keterampilan agar produktivitasnya meningkat, sehingga hal tersebut dapat 
meningkatkan kesejahteraannya.

Menerapkan Peraturan Ketenagakerjaan Utama. Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-
hak Mendasar di Tempat Kerja telah menyepakati perlunya menerapkan dan memberlakukan 
standar utama (pokok) ketenagakerjaan.

Target 1C: 
Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang 
menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 

Status Saat Ini

Keadaan gizi masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal 
ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita atau 
balita dengan berat badan rendah. Sampai saat ini, Indonesia telah membuat kemajuan yang 
bermakna dalam upaya perbaikan gizi selama dua dasawarsa terakhir ini yang ditunjukkan 
dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 31,0 persen pada tahun 
1989 menjadi 21,6 persen pada tahun 2000. Angka prevalensi tersebut meningkat kembali 
menjadi 24,5 persen pada tahun 2005, namun pada tahun 2007 angka prevalensi kekurangan 
gizi anak balita kembali menurun menjadi 18,4 persen (Riskesdas 2007). Dengan melihat 
kecenderungan ini diharapkan target MDG sebesar 15,5 persen dapat tercapai pada tahun 
2015 (Gambar 1.10). Berdasarkan hal tersebut, sasaran yang ditetapkan pemerintah dalam 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 adalah menurunnya 
prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita menjadi 
kurang dari 15,0 persen.

Disparitas prevalensi balita kekurangan gizi antarprovinsi masih merupakan masalah.  
Walaupun pada tingkat nasional prevalensi balita kekurangan gizi telah hampir mencapai target 
MDG, namun masih terjadi disparitas antarprovinsi, antara perdesaan dan perkotaan, dan 
antarkelompok sosial-ekonomi. Menurut data Riskesdas tahun 2007, disparitas antarprovinsi 
dalam prevalensi kekurangan gizi pada balita berkisar dari 10,9 persen (DI Yogyakarta) sampai 
dengan 33,6 persen (Nusa Tenggara Timur). Selain Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah 
yang memiliki prevalensi balita kekurangan gizi jauh di atas target MDG adalah Maluku (27,8 
persen), Sulawesi Tengah (27,6 persen), Kalimantan Selatan (26,6 persen), dan Aceh (26,5 
persen) (Gambar 1.11).   

Gambar 1.10.
Target MDG dan Perkembangan 
Prevalensi Kekurangan Gizi pada 

Balita, Tahun 1989-2007

Sumber: 
BPS, Susenas berbagai tahun; 

Kemkes, Riskesdas 2007, 
menggunakan standar WHO (2005).
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Prevalensi Anak Balita 

Kekurangan Gizi, 
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Tahun 2007
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Kemkes, Riskesdas 2007
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Lebih lanjut, kesenjangan status gizi balita terjadi antardaerah. Anak balita di perdesaan 
yang menderita gizi kurang masih berkisar pada angka 20,4 persen, sedangkan di perkotaan 
sebesar 15,9 persen. Data ini menunjukkan bahwa prevalensi kekurangan gizi pada anak 
balita terutama di daerah perdesaan masih berada di atas target MDG. Data pada Tabel 1.2 
menunjukkan bahwa prevalensi balita gizi buruk masih sebesar 5,4 persen yang berarti target 
MDG 3,6 persen masih belum dapat dicapai baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan 
dengan prevalensi berturut-turut sebesar 4,2 dan 6,4 persen. Riskesdas 2007 menunjukkan 
bahwa semakin rendah pendapatan maka akan semakin tinggi prevalensi kekurangan gizi.

Jumlah penduduk dengan asupan 
kalori harian kurang dari 2.000 
kalori masih tinggi. Berdasarkan 
ukuran asupan kalori harian rata-
rata per kapita (daily dietary energy 
intake), perbaikan gizi masyarakat di 
Indonesia menunjukkan peningkatan 
yang bermakna. Data Susenas 2002-2007 menunjukkan bahwa rerata asupan kalori penduduk 
adalah sebesar 1.986 Kkal per kapita per hari pada tahun 2002 yang berarti masih di bawah 
angka kecukupan minimum yaitu sebesar 2000 Kkal per kapita per hari. Pada tahun 2008, 
angka ini meningkat menjadi 2.038 Kkal per kapita per hari (Gambar 1.12). Kenyataan ini 
menegaskan bahwa upaya peningkatan dan perbaikan konsumsi terutama bagi masyarakat 
miskin masih sangat mendesak untuk dilakukan. Terlebih lagi, penduduk miskin pada umumnya 
mengkonsumsi makanan yang tidak aman sehingga berdampak buruk terhadap kesehatan dan 
status gizi mereka. 

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk memperbaiki status gizi masyarakat, 
terutama masyarakat miskin. Untuk menanggulangi tingginya prevalensi kekurangan gizi 
khususnya pada anak balita, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan 
sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) tahun 
2006-2010. Kegiatan pada RAN PG antara lain sebagai berikut: (i) peningkatan kesadaran gizi 

Daerah Gizi Buruk Gizi Kurang Total 

Perdesaan 6,4 14 20,4

Perkotaan 4,2 11,7 15,9

Indonesia 5,4 13 18,4

Tabel 1.2.
Prevalensi Anak Balita 
Kekurangan Gizi, Menurut 
Daerah Kota-Desa, 
Tahun 2007

Sumber: 
Kemkes, Riskesdas 2007

Gambar 1.12.
Perkembangan Asupan Ka lori 
Rata-rata Rumah Tangga di 
Perdesaan dan Perkotaan, 
Tahun  2002-2008

Sumber: 
BPS, Susenas (berbagai tahun).
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keluarga (kadarzi) melalui penyuluhan dan pemantauan perkembangan di masyarakat; (ii) 
pencegahan penyakit yang berhubungan dengan gizi seperti diare, malaria, TBC, dan HIV dan 
AIDS; (iii) promosi pola hidup sehat; dan (iv) perbaikan ketahanan pangan. Selain itu pemerintah 
juga merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 
untuk sektor kesehatan yang antara lain meliputi program perbaikan gizi masyarakat.

Tantangan

Masih rendahnya status gizi balita dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial-budaya 
masyarakat seperti: (i) kesulitan dalam mendapatkan makanan yang berkualitas, terutama 
disebabkan oleh kemiskinan; (ii) perawatan dan pengasuhan anak yang tidak sesuai karena 
rendahnya pendidikan ibu; dan (iii) terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi 
dan air bersih. Selain itu, kesadaran dan komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah 
akan pentingnya penanggulangan masalah gizi merupakan faktor yang menentukan keadaan 
gizi masyarakat.

Masih terbatasnya akses yang memadai bagi masyarakat miskin dan berpendidikan rendah 
dalam memperoleh pangan yang bergizi dan aman. Masyarakat miskin memiliki kemampuan 
yang sangat rendah untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan dalam jumlah dan kualitas 
yang memadai. Asupan makanan yang diperparah dengan pengasuhan anak yang salah 
menyebabkan anak balita menderita kekurangan gizi.

Belum seimbangnya pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Pola konsumsi pangan 
yang tidak mencukupi kebutuhan energi dan gizi akan mengakibatkan terjangkitnya penyakit 
serius dan bahkan kematian sehingga masalah asupan makanan yang tidak seimbang saat ini 
mendapat perhatian utama.

Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan sebagaimana yang diukur oleh skor Pola Pangan 
Harapan (PPH). Dalam kurun waktu 2002-2007 kualitas konsumsi pangan masyarakat cenderung 
membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor PPH dari 77,5 pada tahun 2002 menjadi 
83,6 pada tahun 2007. Namun demikian, angka tersebut belum mencapai sasaran ideal yaitu 
skor PPH mendekati 100 baik di perdesaan maupun di perkotaan (Gambar 1.13).
 
Masih rendahnya pemberian ASI eksklusif. Untuk menekan angka kematian pada bayi, UNICEF 
dan WHO telah menyarankan bahwa pemberian ASI pada bayi dilakukan secara eksklusif 
selama 6 bulan. Pemberian ASI harus diteruskan sampai usia dua tahun dengan memberikan 
makanan pendamping ASI setelah bayi berusia 6 bulan. Pada tahun 2007 di Indonesia terdapat 
hanya sekitar 32 persen bayi di bawah usia enam bulan yang menerima ASI eksklusif, dan 
hanya 41 persen bayi di bawah usia empat bulan yang menerima ASI eksklusif. 
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Masih rendahnya peranan masyarakat dalam menanggulangi kekurangan gizi. Peran serta 
masyarakat dalam menanggulangi kekurangan gizi terutama pada anak balita dilakukan melalui 
kegiatan di Posyandu. Sampai dengan awal tahun 1990, sistem pelayanan melalui posyandu 
merupakan mekanisme utama untuk pemberian layanan gizi pada tingkat masyarakat. Namun, 
kegiatan Posyandu mengalami penurunan sejak desentralisasi diberlakukan sebagaimana 
ditunjukkan dengan adanya disparitas kekurangan gizi antar daerah. 

Lemahnya kelembagaan yang bertanggung-jawab dalam upaya perbaikan pangan dan 
gizi. Tidak memadainya pengembangan kebijakan gizi dan perencanaan program serta 
pengelolaannya, baik dalam kapasitas maupun dalam hubungan kelembagaan. Tidak adanya 
lembaga yang mampu mengkordinasikan dan menyelaraskan kebijakan gizi di berbagai daerah 
dan tingkat administrasi. Lembaga ketahanan pangan nasional belum berfungsi secara efektif 
dalam mengatasi masalah.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita 
menjadi 15,5 persen pada tahun 2015 dan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang 
mengkonsumsi kalori sesuai angka kecukupan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses penduduk miskin, terutama anak balita dan ibu hamil untuk 
memperoleh makanan yang aman dan bergizi cukup serta mendapatkan intervensi 
pelayanan lainnya seperti suplementasi gizi. Mengembangkan bantuan khusus untuk 
penduduk miskin bagi provinsi dan kabupaten dengan prevalensi kekurangan gizi tinggi. 
Strategi lainnya yang juga akan dikembangkan meliputi: (i) sosialisasi dan advokasi 
sehubungan dengan perilaku hidup sehat, terutama untuk mempromosikan pemberian 
ASI eksklusif dan praktik pemberian makanan pada bayi; dan (ii) investasi pada prasarana 

Gambar 1.13.
Kecenderungan Skor PPH di 
Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 
2002-2009

Sumber: 
BPS, Susenas, berbagai tahun.
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dasar (kesehatan, air, sanitasi) terutama di daerah perdesaan dan perkampungan miskin 
di wilayah perkotaan.

2. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dan merevitalisasi posyandu. Memperkuat 
program pangan dan gizi pada tingkat akar rumput melalui hal-hal sebagai berikut: (i) 
merevitalisasi posyandu dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat termasuk 
mengaktifkan kembali praktik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; (ii) 
mengintergrasikan kegiatan pelayanan gizi pada pendidikan anak usia dini (PAUD); dan 
(iii) mengembangkan kegiatan gizi melalui masyarakat dengan memberdayakan lembaga 
masyarakat setempat seperti kelompok pengajian dan organisasi perempuan lainnya.

3. Meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat daerah terutama untuk mengurangi 
diparitas ketahanan pangan antar daerah. Memastikan terwujudnya ketahanan pangan 
di tingkat daerah melalui: (i) peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; (ii) 
perbaikan sistem distribusi, akses dan sistem penanganan masalah pangan; dan (iii) 
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui 
perbaikan teknologi budidaya dan teknologi pengolahan pangan dan advokasi pola gizi 
seimbang. 

4. Memperkuat lembaga di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai kewenangan kuat 
dalam merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi. Masalah kerawanan 
pangan dan rendahnya status gizi masyarakat merupakan masalah multi sektor, baik 
sektor ekonomi sosial budaya dan politik. Dengan demikian kebijakan dan program yang 
dirumuskan harus bersifat holistik , sehingga memerlukan suatu kelembagaan yang 
mempunyai kewenangan yang kuat dan mampu menyelaraskan dan mengkoordinasikan 
kegiatan-kegiatan di bidang pangan dan gizi. Berdasarkan hal tersebut akan diperkuat 
lembaga baik di pusat maupun daerah yang bertanggung jawab terhadap ketahanan 
pangan dan gizi di daerahnya. 

Dalam RPJMN 2010-2014, pemerintah menetapkan sasaran pembangunan untuk 
menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita menjadi kurang dari 15,0 persen. 
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: (i) peningkatan pemberian Air Susu Ibu 
(ASI) ekslusif; (ii) pemberian makanan pelengkap dan tambahan untuk anak-anak usia 6-24 
bulan; (iii) pemberian makanan pelengkap bagi ibu hamil dan menyusui, (iv) penguatan 
program gizi masyarakat melalui Posyandu; (v) pendidikan gizi dan kadarzi; (vi) pengelolaan 
pengurangan kasus kurang gizi di rumah sakit dan Puskesmas, dan (vii) penguatan sistem 
kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). Sejalan dengan kebijakan dan strategi tersebut di atas 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 menetapkan prioritas program 
dan sasaran sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.
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Prioritas Output 2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatkan 
kualitas 
penanganan 
masalah gizi 
masyarakat

Persentase balita gizi buruk yang mendapat 
perawatan 100 100 100 100 100

Persentase balita GAKIN 6-24 bulan mendapat 
MP-ASI 100 100 100 100 100

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI 
eksklusif 65 67 70 75 100

Cakupan garam beryodium 75 78 80 83 85
Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A 75 78 80 83 85
Persentase Puskesmas yang menyelengarakan 
pemantauan status gizi dan SKD KLB- Gizi Buruk 100 100 100 100 100

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan 
surveilans gizi 100 100 100 100 100

Persentase balita ditimbang berat badannya 
(D/S) 65 70 75 80 85

Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapatkan 
Program Makanan Tambahan (PMT) pemulihan 100 100 100 100 100

Jumlah penyediaan bufferstock MP-ASI untuk 
daerah bencana 100 100 100 100 100

Persentase keluarga SADAR gizi 60 65 70 75 80

Tabel 1.3.
Prioritas, Output, Target 
Terkait Pengurangan 
Prevalensi Kekurangan Gizi,  
Tahun 2010-2014

Sumber:
RPJMN 2010-2014, Renstra Kemkes 
2010-2014 dan Inpres Nomor 
3/2010
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Tujuan 2: 
Mencapai Pendidikan Dasar
untuk Semua

Murid Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak
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Tujuan 2: 
Mencapai Pendidikan Dasar 
untuk Semua

Target 2A: 
Menjamin pada 2015 semua anak, laki-laki maupun 
perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan 
dasar 

Status Saat Ini

Indonesia menetapkan sasaran pembangunan pendidikan dasar melebihi sasaran yang 
ditetapkan dalam MDGs dengan menambahkan jenjang sekolah menengah pertama 
termasuk madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) sebagai sasaran. 

Akses Pendidikan pada Jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Menggunakan indikator MDGs, 
angka partisipasi kasar (APK) di tingkat sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) telah 
melampaui angka 100 persen (universal coverage) pada awal tahun 1980-an. Pada tahun 
2008/09 APK SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi 
murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada tahun yang sama, APK dan APM jenjang SMP/MTs/
Paket B masing-masing adalah 98,11 persen dan 74,52 persen.

Gambar 2.1.
Kecenderungan Angka Partisipasi 
Murni (APM) dan Angka Partisipasi 
Kasar (APK) SD dan SMP (Termasuk 
Madrasah), Tahun 1992-2009

Sumber: 
BPS, Susenas dan Statistik Kemdiknas.
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Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI), disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi sudah 
sangat kecil. Susenas 2009 menunjukkan bahwa APM SD/MI di semua provinsi telah mencapai 
lebih dari 90,0 persen, kecuali Provinsi Papua dengan APM sebesar 76,09 persen. Perlu dicatat 
bahwa angka APM 100 persen pada tingkat sekolah dasar tidak mungkin tercapai terutama 
karena terdapat banyak anak usia di bawah 7 tahun telah masuk sekolah dasar (SD/MI), dan 
sebagian anak usia 12 tahun sudah menjadi siswa pada sekolah menengah pertama (SMP/
MTs). Dengan demikian, untuk mengukur pencapaian sasaran pendidikan universal bagi 
anak usia 7-12 tahun dapat digunakan angka partisipasi sekolah (APS). Pada tahun 2008 APS 
kelompok usia 7-12 mencapai sekitar 97,8 persen. 

Angka Putus Sekolah. Data Susenas menggambarkan bahwa anak usia 16-18 tahun yang 
menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD/MI) meningkat dari 87,8 persen pada tahun 1995 
menjadi 93,0 persen pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka putus 
sekolah pada tingkat sekolah dasar termasuk madrasah ibtidaiyah.

Tingkat Melek Huruf. Angka melek huruf penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun terus 
mengalami peningkatan. Data Susenas tahun 1992-2009 menunjukkan bahwa angka melek 
huruf penduduk usia 15-24 tahun meningkat dari 96,70 persen pada tahun 1992 menjadi 99,47 
persen pada tahun 2009. Pada kurun waktu 1995-2006, angka melek huruf untuk kelompok 
paling miskin meningkat tajam dari 92,9 persen (1995) menjadi 97,8 persen (2006) untuk 
kelompok usia 15-24 tahun (UNESCO, 2006). Peningkatan angka melek huruf terjadi antara 
lain karena peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan meningkatnya 
proporsi siswa yang menamatkan SD/MI/Paket A.

Kualitas pendidikan. Diukur berdasarkan standar internasional, kualitas pendidikan di Indonesia 
masih tergolong rendah. Lulusan pendidikan dasar sembilan tahun tidak memiliki kecakapan 
yang cukup untuk berkarya dengan baik di dalam kehidupan dan di dunia kerja. Hasil Third 
International Mathematics Science Study (TIMSS 2003) menunjukkan prestasi murid Indonesia 

Gambar 2.2.
Angka Partisipasi Murni 

SD (Termasuk Madrasah) 
Menurut Provinsi, 

Tahun 2009

Sumber: 
BPS, Susenas 2009 dan 
Kemdiknas 2008/2009
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berada di peringkat ke-34 dari 45 negara. Pada tahun 2006, Program for International Student 
Assessment (PISA) yang menguji kesiapan anak berusia 15 tahun menunjukan rata-rata skor 
kemampuan membaca anak-anak Indonesia baru mencapai 393 di bawah rata-rata skor anak-
anak di negara OECD yaitu sebesar 492. Hal ini menyebabkan Indonesia berada pada peringkat 
ke-44 dari 57 negara. Rendahnya kemampuan membaca anak berusia 15 tahun antara lain 
disebabkan oleh kurangnya buku bacaan dan rendahnya minat baca. 

Tantangan

Meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik anak laki-laki maupun 
perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas. Banyak faktor sebagai 
penyebab rendahnya kualitas pendidikan, baik pada sisi permintaan (demand) maupun sisi 
penawaran/layanan (supply). Dari sisi permintaan, faktor kemiskinan menjadi penyebab utama 
rendahnya akses untuk memperoleh pendidikan. Program Bantuan operasional Sekolah (BoS), 
merupakan sebuah reformasi kebijakan yang sangat signifikan dalam pembiayaan pendidikan. 
Program BoS ditujukan untuk mengurangi beban biaya pendidikan terutama untuk masyarakat 
miskin.

Dari sisi pelayanan, beberapa faktor yang menghalangi pencapaian sasaran-sasaran MDG 
bidang pendidikan adalah: (i) keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan termasuk 
perlengkapan belajar-mengajar; (ii) belum semua guru memenuhi kualifikasi akademik dan 
memiliki motivasi untuk bertugas di daerah terpencil dan tertinggal; (iii) kurikulum yang kurang 
relevan dan proses belajar-mengajar yang berkualitas rendah; dan (iv) keterbatasan dana 
untuk operasional sekolah. Selain itu, lemahnya tatakelola pendidikan berkontribusi terhadap 
rendahnya akses anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas. 

Tingkat Pendidikan

Jumlah Guru Proporsi (%)

≤ SMA Diploma 
1-3

≥ Dipl. 4 
/ S1 Total ≤ SMA Diploma 

1-3
≥ Dipl. 4 

/ S1 Total

TK 119.984 71.080 32.378 223.422 53,70 31,81 14,49 100

SD 374.728 758.294 364.637 1.497.659 25,02 50,83 24,35 100

SMP 29.083 101.890 341.972 502.915 5,78 20,26 73,96 100

SMA / SMK 11.806 29.876 341.633 475.917 3,08 7,79 89,13 100

ToTAL 535.601 961.120 1.110.590 2.607.311 20,54 36,88 46,60 100

Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal bagi anak-anak putus sekolah dan yang tidak 
mampu mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan nonformal mempunyai peran 
yang penting dalam memberi kesempatan pendidikan kepada anak yang sama sekali tidak 
mampu bersekolah maupun putus sekolah karena alasan ekonomi atau lainnya untuk dapat 
kembali masuk ke sekolah. Penyelenggaraan program nonformal yang dikenal dengan Paket 

Tabel 2.1.
Jumlah dan Proporsi Guru 
Berdasarkan Tingkat Sekolah dan 
Kualifikasi Akademik di Indonesia, 
Tahun 2009

Sumber: 
Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, Kemdiknas, 2010
Catatan: *) tidak termasuk guru madrasah
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A dan Paket B atau program kesetaraan, terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin, 
merupakan unsur penting dalam mempercepat kemajuan dalam mencapai tujuan MDG bidang 
pendidikan di Indonesia. Akan tetapi penyelenggaraan program ini masih menghadapi masalah 
rendahnya kualitas dan cakupan program. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah 
meningkatkan akses dan kualitas program kesetaraan untuk anak laki-laki dan perempuan 
terutama di daerah miskin, tertinggal, dan terpencil.

Mengembangkan sistem pembiayaan dan mekanisme transfer yang lebih baik. Sejalan 
dengan rencana reformasi pendidikan untuk mempercepat upaya pencapaian tujuan MDG 
bidang pendidikan, pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan. 
Dari tahun 2001 sampai dengan 2009, alokasi biaya pendidikan meningkat dari 2,8 persen 
menjadi 3,7 persen dari PDB atau dari 11,4 persen menjadi 20 persen dari total pengeluaran 
pemerintah. Selain itu peningkatan transfer alokasi anggaran pendidikan ke daerah juga 
mengakibatkan terjadinya pengurangan anggaran pendidikan di beberapa daerah (efek 
substitusi). Untuk itu, diperlukan upaya untuk terus menyelaraskan penyaluran sumber daya 
dari pusat dan daerah ke sekolah. 

Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi manajemen pendidikan dalam era desentralisasi. 
Dengan desentralisasi pendidikan, tanggung jawab utama, wewenang, dan pengelolaan 
sumber daya pendidikan didelegasikan kepada pemerintah daerah. Namun, manajemen dan 
tatakelola pendidikan belum efektif dan berjalan optimal. Pemerintah baik pusat maupun 
daerah masih mengalami kendala rendahnya kapasitas untuk melaksanakan tugas dan peran 
baru seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. 

Kebijakan dan Strategi

Dalam RPJMN (2010-2014), prioritas untuk mencapai tujuan MDG bidang pendidikan 
dikelompokkan menjadi tiga bentuk kebijakan: (i) meningkatkan pemerataan akses; (ii) 
meningkatkan mutu dan relevansi; dan (iii) memperkuat tatakelola dan akuntabilitas.

(i) Prioritas untuk Meningkatkan Pemerataan Akses: 
 Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada tingkat nasional dan daerah untuk 

mempercepat pengadaan prasarana dan sarana belajar-mengajar yang memadai, 
terutama di daerah-daerah miskin, terpencil dan tertinggal, termasuk madrasah dan 
pesantren. Perhatian akan diberikan dalam merasionalkan dan mempercepat secara 
bersamaan pengadaan prasarana sekolah dan sarana belajar-mengajar yang memadai 
dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

 Memastikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan lebih pro-masyarakat miskin 
untuk lebih menjamin terwujudnya pembiayaan pendidikan yang adil. Kebijakan 
pendanaan yang berpihak pada masyarakat miskin adalah sangat penting untuk 
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meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini 
termasuk peningkatan jumlah beasiswa untuk murid tidak mampu terutama di daerah 
dengan angka partisipasi pendidikan yang rendah. Kabupaten/kota yang mempunyai 
kapasitas fiskal tinggi akan didorong untuk menyediakan dana pendamping. Strategi ini 
juga ditempuh untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan alokasi dana dan sumber daya 
pendidikan antardaerah.

 Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program BOS. 
Kapasitas pemerintah daerah dan sekolah dalam mengelola dana BOS akan ditingkatkan. 
Selain itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi 
pelaksanaan BOS akan ditingkatkan dengan memperkuat peran Komite Sekolah.

 Mempercepat dan memperluas layanan PAUD (Program Pendidikan Anak Usia Dini) 
yang holistik dan terintegrasi terutama di daerah pedesaan atau di daerah tertinggal. 
Pemerintah daerah akan didorong untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung 
peningkatan layanan PAUD yang holistik dan terintegrasi terutama di daerah miskin dan 
tertinggal. Peningkatan kapasitas akan dilakukan pada tingkat daerah, provinsi dan pusat 
untuk merencanakan dan memantau peningkatan kinerja program. 

 Meningkatkan program kesetaraan yang bermutu. Jangkauan program kesetaraan (Paket 
A dan B) akan difokuskan bagi anak-anak putus sekolah dan anak-anak usia sekolah yang 
tidak mampu menempuh pendidikan formal karena berbagai kendala terutama kendala 
ekonomi. Strategi yang akan ditempuh meliputi: (i) peningkatan penggunaan fasilitas dan 
sumber daya sekolah formal untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal secara efisien; 
(ii) peningkatan efisiensi dan kualitas program kesetaraan melalui perbaikan kurikulum 
dan penjaminan mutu penyelenggaraan program sehingga setara dengan pendidikan 
formal; dan (iii) peningkatan koordinasi dari program kesetaraan antara Kemdiknas dan 
Kementerian Agama (Kemenag). 

(ii) Prioritas untuk Meningkatkan Kualitas dan Relevansi: 
 Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran, akan dikembangkan kebijakan yang mensyaratkan 
agar semua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK meninjau ulang mata 
pelajaran dan kurikulum sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan berdasarkan 
Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. 

 Perbaikan kurikulum dan perbaikan kualitas belajar-mengajar. Reformasi menyeluruh 
akan dilakukan untuk perbaikan kurikulum dan proses belajar-mengajar yang 
memungkinkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial anak 
berkembang dengan baik. Secara khusus kurikulum dan proses belajar-mengajar akan 
diperkaya dengan pembangunan moral dan karakter. 
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 Meningkatkan pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) bagi para kepala sekolah 
dan pengawas. Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen dan proses belajar-
mengajar pelatihan MBS akan ditingkatkan bagi para kepala sekolah dan pengawas. Materi 
pelatihan mencakup penilaian kinerja guru, monitoring dan pengawasan, perencanaan 
dan pengelolaan keuangan, dan peningkatan peran serta masyarakat. 

(iii) Prioritas untuk Memperkuat Tatakelola dan Akuntabilitas:
 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pendidikan 

dasar. Kapasitas institusional pemerintah daerah akan diperkuat dengan memperluas 
jangkauan program pengembangan kapasitas dalam manajemen pendidikan termasuk 
analisa, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan. 

 Meningkatkan akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan. Peningkatan 
akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan dilakukan antara lain melalui: (i) 
penelaahan atas efisiensi biaya dan mekanisme pembiayaan; (ii) pengembangan dan 
pelembagaan pembiayaan berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang terkait 
dengan kualitas pendidikan dasar; (iii) pengembangan evaluasi berbasis kinerja dan 
sistem penjaminan mutu; (iv) penguatan sistem informasi manajemen pendidikan; (v) 
penguatan sistem pelaporan keuangan disertai dengan mekanisme yang efektif untuk 
menjamin adanya tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah, serta antara sekolah 
dan orangtua; (vi) penetapan indikator tatakelola dan akuntabilitas pada tingkat daerah 
sesuai dengan standar yang ada; dan (vii) peningkatan kualitas data dan informasi. 

 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui: (i) perbaikan dalam pemberian 
informasi, penyebaran dan advokasi kepada pemangku kepentingan; dan (ii) peningkatan 
kemitraan pemerintah-swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dengan merumuskan 
peranan yang jelas untuk orangtua dan masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah 
(MBS). Pengakuan terhadap peran masyarakat madani dalam pembangunan pendidikan 
melalui penguatan Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, 
serta pembentukan Dewan Pendidikan Nasional dilakukan untuk meningkatkan peran 
serta masyarakat dan memperkuat tatakelola di bidang pendidikan. 

Sejalan dengan kebijakan dan strategi tersebut di atas, di dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2010-2014 telah ditetapkan prioritas, output, dan indikator kinerja 
pendidikan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kemdiknas, Kemenag, pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan peran aktif masyarakat. 
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Prioritas Output 2010 2011 2012 2013 2014

Peningkatan Akses 
dan Mutu Sekolah 
Dasar (SD/MI)

Tercapainya Pemerataan Akses terhadap 
pendidikan SD yang Bermutu di Semua 
Kab/Kota
APM Jenjang SD/sederajat

95,2% 95,3% 95,7% 95,8% 96,0%

Penyediaan subsidi 
Pendidikan bagi SD/
SDLB

Tersedia dan tersalurkannya subsidi 
pendidikan bagi siswa SD/ SDLB
Jumlah Siswa SD/SDLB yang menerima 
BoS

27.672.820 27.973.000 28.006.000 28.085.000 28.211.000

Penyediaan 
Subsidi Pendidikan 
Madrasah Ibtidaiyah

Tersedia dan tersalurkannya subsidi 
pendidikan bagi siswa MI/ Diniyah
Ula 
Jumlah Siswa MI/ Diniyah Ula yang 
menerima BoS

3.555.803 3.626.919 3.681.322 3.736.543 3.791.591

Penyediaan Buku 
Ajar yang Bermutu 
dan terjangkau

Tersedianya Buku Ajar yang berkualitas 
dan terjangkau
Persentase Buku Ajar jenjang SD/
sederajat yang dibeli hak ciptanya – 
Total 78 Mata Pelajaran

100% - - - -

Penyediaan Sistem 
dan Kurikulum 
Belajar-Mengajar

Tersedianya Kurikulum dan Model 
Belajar-Mengajar
Persentase penerapan kurikulum 
sekolah yang telah disempurnakan

10% 15% 25% 65% 100%

Peningkatan Mutu 
dan Kesejahteraan 
Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 
bagi jenjang Sekolah 
Dasar

Tersedianya Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang berkualifikasi bagi 
jenjang SD/MI di seluruh Kabupaten/
Kota
Persentase Kepala SD/MI yang 
Mengikuti Pelatihan Kepala Sekolah

15% 25% 45% 70% 90%

Peningkatan Kapasi-
tas Manajemen Bagi 
Pendidikan Dasar

Menguatnya tata kelola dan sistem 
pengendalian manajemen di Ditjen 
MPDM
Peran serta masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan pendanaan 
pendidikan melalui Dewan Pendidikan

meningkat meningkat meningkat meningkat meningkat

Tabel 2.2.
Prioritas, Output, dan Target  
Kinerja Pendidikan,  
Tahun 2010-2014

Sumber: 
rPJMN 2010-2014,  
Renstra Kemendiknas 2010-2014,  
dan Renstra Kemenag 2010-2014
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Tujuan 3: 
Mendorong Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

SUPERNETS :  Seribu perempuan berinternet bersama di Atrium TP 3 Surabaya, 11 mei 
2009 yang digelar dalam rangka hari Kartini, hari Pendidikan Nasional dan HUT Surabaya 

ke-716
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Target 3A: 
Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan 
dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang 
pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

Status Saat Ini

Indonesia telah mencapai kemajuan yang cukup berarti dalam upaya meningkatkan 
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan 
semakin membaiknya rasio angka partisipasi murni (APM) dan melek huruf perempuan 
terhadap laki-laki. Keberhasilan lainnya adalah meningkatnya kontribusi perempuan dalam 
pekerjaan upahan di sektor non-pertanian serta partisipasi perempuan di bidang politik dan 
pengambilan keputusan. 

Di bidang pendidikan, indeks paritas gender/IPG (Gender Parity Index/GPI) angka partisipasi 
murni (APM) atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki, menunjukkan bahwa sasaran MDG 
untuk mencapai kesetaraan gender pada semua jenjang pendidikan, diperkirakan akan tercapai. 
Berdasarkan data Susenas, selama kurun waktu 1993 sampai 2009, IPG APM pada pendidikan 
dasar dan menengah berkisar pada angka 95-105. Sementara IPG APM untuk pendidikan 
tinggi berfluktuasi dengan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2009, IPG 
APM pada SD/MI/Paket A telah mencapai 99,73, pada SMP/MTs/Paket B sebesar 101,99, pada 
SM/MA/Paket C sebesar 96,16, dan pada pendidikan tinggi 102,95. Data menurut provinsi 
menunjukkan bahwa IPG APM pada jenjang SD/MI/Paket A hampir sama di semua provinsi 
yaitu berkisar antara 96,39 (Papua Barat) dan 102,5 (Kepulauan Riau), namun pada jenjang 
SMP/MTs/Paket B berkisar antara 89,54 (Papua) dan 116,17 (Gorontalo) dan pada jenjang SM/
MA/Paket C berkisar antara 68,60 (Papua Barat) dan 143,22 (Kepulauan Riau). Di beberapa 
provinsi, IPG APM melebihi angka 110, yang berarti APM perempuan lebih tinggi dari APM laki-
laki. Untuk SM/MA/Paket C, provinsi dengan IPG APM lebih dari 110 adalah Sumatera Barat, 

Tujuan 3: 
Mendorong Kesetaraan 
Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan
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Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi 
Barat (7 provinsi), sedangkan provinsi dengan IPG APM kurang dari 90 adalah DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat. Hal ini menunjukkan 
bahwa disparitas IPG antarprovinsi masih merupakan masalah utama, terutama pada tingkat 
pendidikan menengah.

Sasaran MDG untuk rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 
15-24 tahun telah tercapai. Pada tahun 2009, IPG nasional untuk melek huruf penduduk 
kelompok usia 15-24 tahun hampir mendekati angka 100, dengan tingkat melek huruf pada 
kelompok perempuan sebesar 99,40 persen dan pada laki-laki sebesar 99,55 persen. Namun, 
di 15 provinsi, tingkat melek huruf untuk perempuan dalam kelompok usia ini sedikit lebih 
rendah dibandingkan dengan tingkat melek huruf pada laki-laki.

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan lebih 
rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 
dari tahun 2004 sampai tahun 2009 menunjukkan bahwa TPAK perempuan tidak menunjukkan 
peningkatan yang signifikan, hanya berkisar sekitar 50 persen. Angka tersebut jauh lebih 
rendah jika dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang rata-rata 84 persen selama periode yang 
sama. Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya perempuan yang memilih untuk mengurus 
rumah tangga jika dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan lebih banyak berada 
di luar angkatan kerja. Sebagai gambaran, pada Agustus 2009, perempuan yang mengurus 
rumah tangga mencapai sekitar 31,8 juta, sementara laki-laki hanya 1,5 juta orang. Walaupun 
demikian, dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan 
menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu dari 14,71 persen pada tahun 2005 menjadi 
8,47 persen pada tahun 2009, atau menurun lebih dari 6 persen, sementara dalam periode 
yang sama TPT laki-laki hanya menurun 1,6 persen yaitu dari 9,29 persen menjadi 7,51 persen.  

Gambar 3.1.
Indeks Paritas Gender (IPG) 

Angka Partisipasi Murni SM/
MA/Paket C, 

Menurut Provinsi, 
Tahun 2009

Sumber: 
BPS, Susenas 2009.
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Sejalan dengan itu, persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian 
memperlihatkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 29,02 persen pada tahun 2004 
menjadi sebesar 33,45 persen pada tahun 2009 (Sakernas 2004-2009). 

Tingkat upah pekerja perempuan menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun 
diskriminasi upah antara perempuan dan laki-laki masih terjadi. Secara nasional, data Sakernas 
menunjukkan bahwa dalam periode 2004-2009, upah bulanan rata-rata pekerja perempuan 
yang dikategorikan sebagai buruh/karyawan/ pegawai, meningkat sekitar 62 persen yaitu dari 
Rp676.611 menjadi Rp1.098.364. Sementara itu, upah pekerja bebas perempuan di sektor non-
pertanian juga meningkat sekitar 43 persen, dari Rp277.183 menjadi Rp396.115. Walaupun 
besaran upah nominal perempuan tersebut meningkat, namun masih terdapat kesenjangan 
upah yang besar antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan upah terbesar ditunjukkan oleh 
upah pekerja bebas di sektor non-pertanian, dengan upah rata-rata pekerja perempuan hanya 
sekitar 54 persen dari upah pekerja laki-laki (Gambar 3.2). 

Kesenjangan upah juga terjadi di tingkat provinsi, terutama di Nusa Tenggara Barat. Di 
provinsi tersebut upah rata-rata pekerja perempuan hanya 58 persen dari upah pekerja laki-
laki. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Utara upah rata-rata pekerja perempuan lebih tinggi 
daripada upah pekerja laki-laki.

Proporsi perempuan di lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) juga 
menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti. Di bidang politik, kemajuan yang dicapai 
antara lain adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 
disusul dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Undang-Undang tersebut mengamanatkan dengan jelas 30 persen keterwakilan perempuan 

Gambar 3.2.
Upah Rata-rata Bulanan 
Buruh/Karyawan/Pegawai 
dan Pekerja Bebas 
Nonpertanian Laki-laki dan 
Perempuan

Sumber: 
BPS, Sakernas berbagai tahun.
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dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan 
untuk calon anggota legislatif. Kuota untuk calon anggota legislatif perempuan sebagaimana 
diamanatkan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh seluruh partai politik yang mengikuti 
pemilihan umum 2009.

Dalam hal pengambilan keputusan, tingkat keikutsertaan perempuan dalam posisi 
manajemen senior di lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif masih rendah. Pada tahun 
2008, hanya 8,7 persen posisi senior (Eselon 1) dan 7,1 persen posisi Eselon 2 diisi oleh 
perempuan. Proporsi perempuan dari jumlah keseluruhan pegawai negeri adalah 44,5 persen. 
Di tingkat provinsi, hanya ada satu wakil gubernur perempuan, sementara di tingkat kabupaten, 
kurang dari 10 perempuan mengisi posisi sebagai walikota/bupati. Data dari kantor Kejaksaan 
Agung menunjukkan bahwa 5.490 jaksa penuntut adalah laki-laki, sedangkan perempuan 
hanya 2.208 orang (40,2 persen), sementara pada Pengadilan Agama terdapat 3.208 hakim 
laki-laki, dibandingkan dengan 559 hakim perempuan.  

Tantangan

Meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang pendidikan di semua provinsi merupakan 
tantangan utama dalam pencapaian sasaran gender MDGs bidang pendidikan. Di beberapa 
provinsi, IPG APM pada jenjang pendidikan di atas sekolah dasar (SD/MI/Paket A) melebihi 
angka 110 yang berarti APM perempuan lebih tinggi daripada APM laki-laki, dan di beberapa 
provinsi lainnya, IPG APM tersebut lebih rendah dari 90 yang berarti APM perempuan lebih 
rendah daripada APM laki-laki. Terjadinya disparitas IPG APM antarprovinsi dan rendahnya IPG 
APM di beberapa provinsi tersebut disebabkan oleh banyak faktor, terutama kemiskinan dan 
kondisi geografis. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah tidak hanya meningkatkan 
APM perempuan namun juga laki-laki, tergantung keadaannya. Fokus utama diberikan pada 
kelompok anak yang berasal dari keluarga miskin, terutama yang berada di wilayah tertinggal 
dan terpencil, sementara perhatian khusus juga diperlukan untuk daerah yang secara geografis 

Peta 3.1.
Persebaran Upah Rata-

rata Pekerja Perempuan 
Sebagai Persentase Upah 

Rata-rata Pekerja Laki-laki, 
Menurut Provinsi, 

Agustus 2009

Sumber: 
BPS. Sakernas, Agustus 2009
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berbeda dan memiliki karakteristik serta nilai-nilai budaya yang berbeda. 

Melaksanakan penegakan hukum untuk memastikan perlakuan tanpa diskriminasi antara 
laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan dalam pekerjaannya merupakan 
tantangan utama yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan. Indonesia telah memiliki 
berbagai perangkat peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlakuan yang sama 
antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum dan 
koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memastikan 
sinergitas peraturan ketenagakerjaan nasional dengan daerah, serta terlaksananya koordinasi 
dan pemantauan yang komprehensif untuk menjamin penegakan hukum dan peraturan 
ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tantangan lainnya adalah memberikan 
perlindungan bagi pekerja perempuan di tempat kerjanya untuk memastikan hak-haknya 
terpenuhi. Selain itu, perluasan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di sektor informal juga 
harus menjadi perhatian.

Meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-
lembaga politik. Sebagian besar perempuan kurang memiliki pengetahuan yang memadai 
dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Pendidikan politik yang sensitif gender, 
baik untuk calon anggota legislatif laki-laki maupun perempuan, sangat diperlukan. Perlu 
diperhatikan pula peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan di tingkat 
nasional, provinsi, dan kabupaten. Perempuan (pemilih dan calon legislatif) hendaknya diberi 
peluang untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, dan 
sosial. 

Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan tantangan sebagaimana tersebut di atas, kebijakan peningkatan kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada: (1) peningkatan kualitas hidup 
dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan 
dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui 
upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan; dan (3) peningkatan kapasitas 
kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk 
mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh 
kementerian dan lembaga. Selain itu, upaya peningkatan kesetaraan gender di semua bidang 
juga harus sudah mulai mengintegrasikan isu gender ke dalam seluruh strategi bantuan dari 
masing-masing mitra pembangunan. 

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, maka prioritas yang perlu dipilih untuk 
meningkatkan kesetaraan gender dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: (i) pendidikan; 
(ii) ketenagakerjaan; (iii) politik, dan (iv) penyelenggaraan pemerintah daerah. 
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1. Strategi yang akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 
a) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi 

kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial 
ekonomi, dengan meningkatkan: (1) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang 
berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan 
mahasiswa miskin; (2) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang 
tertinggal (underprivileged); (3) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak 
kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (4) pemihakan kebijakan 
pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (5) pengembangan 
instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat 
sosial ekonomi; dan (6) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah dan 
satuan pendidikan yang tertinggal.

b) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan nonformal yang responsif gender, 
antara lain berupa pendidikan kecakapan hidup untuk penduduk usia sekolah yang 
putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. 

2. Strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam bidang ketenagakerjaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Mengutamakan penegakan hukum yang ada, termasuk menyelaraskan kebijakan-

kebijakan dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan yang 
melindungi pekerja perempuan di tingkat nasional, daerah dan perusahaan, 
untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mampu berpartisipasi 
tanpa diskriminasi dalam angkatan kerja. Kebijakan dan peraturan di bidang 
ketenagakerjaan yang melindungi dan menjamin hak-hak pekerja perempuan harus 
proporsional untuk menghindari terjadinya perlindungan berlebihan agar pemberi 
kerja tidak menjadi enggan untuk mempekerjakan tenaga kerja perempuan. 

b) Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam 
penegakan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.

c) Untuk menunjang strategi di atas, maka Pemerintah akan memperkuat pengawasan 
ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah, kapasitas dan kompetensi tenaga 
pengawas untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan penegakan aturan 
ketenagakerjaan (core labor standards) dengan lebih baik.

d) Mengupayakan perlindungan sosial bagi kelompok perempuan yang bekerja 
di kegiatan ekonomi informal. Hal ini dilakukan antara lain dengan memberikan 
subsidi iuran bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam skema jaminan 
sosial nasional.

e) Meningkatkan kualitas pekerja dan calon tenaga kerja perempuan. Kegiatan yang 
dilakukan antara lain meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan 
dan pelatihan keterampilan di bidang yang diminatinya sehingga pekerja perempuan 
mempunyai kualitas dan kompetensi yang memadai di bidang pekerjannya.
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3. Strategi untuk menjamin kesetaraan gender dalam bidang politik dilaksanakan melalui 
peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk perempuan, antara lain:
a) Meningkatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (oMS) dalam 

peningkatan partisipasi politik perempuan; 
b) Menyusun modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, 

pemilih pemula dan lansia; 
c) Meningkatkan pendidikan pemilih bagi calon legislatif perempuan; dan 
d) Meningkatkan pendidikan politik bagi kader perempuan yang menjadi anggota 

partai politik.

4. Strategi untuk melaksanakan pengarusutamaan gender pada penyelenggaraan 
pemerintah daerah, melalui pengembangan pedoman umum untuk Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses 
perencanaan, implementasi, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan di tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten/
kota. 

Peta jalan MDG telah pula diintegrasikan ke dalam RPJMN 2010 – 2014 terutama pada 
bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 
Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam 
Negeri, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan target sebagai berikut:
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Prioritas Output
Target 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan peran 
perempuan dalam 
pembangunan

Bidang Pendidikan
Rasio APM peserta didik perempuan/
laki-laki pada SD/SDLB >0,98 >0,98 >0,98 1 1

Rasio APM peserta didik perempuan/
laki-laki pada MI >0,98 >0,98 >0,98 1 1

Rasio APM peserta didik perempuan/
laki-laki pada SMP/SMPLB >0,97 >0,97 >0,98 1 1

Rasio APM peserta didik perempuan/
laki-laki pada MTs >0,97 >0,97 >0,98 1 1

Rasio APK peserta didik perempuan/
laki-laki pada SMA/SMK/SMLB >0,80 >0,85 >0,85 >0,90 1

Rasio APK peserta didik perempuan/
laki-laki pada MA >0,80 >0,85 >0,9 >0,95 1

Rasio APK peserta didik perempuan/
laki-laki pada Perguruan Tinggi 1,12 1,08 1,05 1,05 1,04

Rasio APK peserta didik perempuan/
laki-laki pada Perguruan Tinggi Agama 
(PTA)

1,12 1,12 1,12 1,12 1,04

Rasio kesetaraan gender penuntasan 
buta aksara 97,6 97,8 98,0 98,0 98,0

Rasio guru perempuan : laki-laki yang 
bersertifikat pendidik di sekolah umum 60% 68% 75% 85% 95%

Rasio guru perempuan : laki-laki yang 
bersertifikat pendidik di madrasah 50% 60% 70% 80% 85%

Bidang Politik
Jumlah paket kerjasama dengan 
organisasi masyarakat sipil dalam 
peningkatan partisipasi politik 
perempuan

- 100 100 100 400 k)

Jumlah modul pendidikan pemilih 
untuk kelompok perempuan, miskin, 
cacat, pemilih pemula, dan lansia

5 5 5 5 25 k)

Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 
bagi caleg perempuan - 10 10 10 40 k)

Jumlah kader parpol perempuan yang 
mendapatkan pendidikan politik - 100 150 200 500 k)

Meningkatkan 
perlindungan 
perempuan 
terhadap berbagai 
tindak kekerasan

Bidang Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang 
memenuhi norma kerja perempuan 
dan anak

10% 20% 25% 30% 40%

Jumlah pengawas ketenagakerjaan 
dalam pengawasan norma kerja 
perempuan dan anak yang 
ditingkatkan kapasitasnya

120 150 180 240 990 k)

Tabel 3.1. 
Prioritas, Output 

dan Target Tahunan 
Bidang Pendidikan, 

Ketenagakerjaan, 
dan Politik, 

Tahun 2010-2014

Keterangan: 
k) kumulatif

Sumber: 
rPJMN 2010-2014, 
Renstra Kemdiknas 

2010-2014, renstra 
Kementerian Agama 

2010-2014, Renstra KPU 
2010-2014, renstra 

Kemdagri 2010-2014, dan 
Renstra Kemnakertrans 

2010-2014.
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Target 4A: 
Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga 
dua-pertiga dalam kurun waktu 1990-2015

Status Saat Ini

Kesehatan anak Indonesia terus meningkat seiring dengan perbaikan pelayanan kesehatan, 
gizi, air dan sanitasi serta lingkungan dan kesadaran masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan 
penurunan angka kematian balita, bayi maupun neonatal dalam dua dekade terakhir. Pada 
tahun 1991, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup mencapai 97, yang kemudian 
pada tahun 2002/2003 menurun hingga 46, dan menjadi 44 pada tahun 2007 (SDKI 2007). 

Kemajuan yang dicapai dalam menurunkan kematian anak mencerminkan perluasan cakupan 
dan perbaikan mutu layanan yang berkesinambungan, khususnya di tingkat masyarakat 
yang mencakup imunisasi, pelayanan antenatal, dan perawatan medis sederhana, 
serta mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tingkat keluarga dan 
masyarakat. 

Penurunan angka kematian balita ini juga diikuti oleh penurunan angka kematian bayi, dari 
68 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 34 pada tahun 2007 (SDKI). 
Kecenderungan ini menunjukkan bahwa penurunan angka kematian balita relatif lebih cepat 
dari kecenderungan angka kematian bayi. Namun, penurunan angka kematian neonatal relatif 
jauh lebih lambat, yaitu dari 32 pada tahun 1991 menjadi 19 kematian per 1000 kelahiran 
hidup pada tahun 2007 (Gambar 4.1). 

Disparitas angka kematian balita, bayi dan neonatal sangat bervariasi antarwilayah, 
antarstatus sosial dan ekonomi. Angka kematian balita antarprovinsi menunjukkan kesenjangan 
yang cukup signifikan, yaitu provinsi Sulawesi Barat dengan angka kematian balita tertinggi 

Tujuan 4: 
Menurunkan 
Angka Kematian Anak
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(96) mencapai empat kali lipat angka kematian terendah di DI Yogyakarta (22). Angka kematian 
anak pada ibu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi daripada ibu yang 
berpendidikan lebih tinggi, sedangkan angka kematian anak pada keluarga kaya lebih rendah 
jika dibandingkan pada rumah tangga miskin. Di samping itu, kondisi geografi, transportasi, 
akses informasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketersediaan infrastruktur, memberikan 
kontribusi besar pada angka kematian anak.

Sebagian besar penyebab kematian balita, bayi dan neonatal dapat dicegah. Salah satu 
pencegahan yang efektif dan menjadi program dasar nasional untuk menurunkan angka 
kesakitan dan angka kematian balita, bayi dan neonatal adalah pemberian ASI eksklusif 
dan imunisasi. Di samping itu, persalinan dibantu tenaga kesehatan; akses pelayanan 
darurat obstetrik dan neonatal (PONED dan PONEK); akses air bersih dan sanitasi yang baik; 
pengelolaan diare, pneumonia dan malaria; dan praktik pemberian asupan gizi yang adekuat; 
secara signifikan dapat mengurangi kematian anak

Imunisasi pada anak terbukti dapat menurunkan angka kematian balita, bayi dan neonatal. 
Imunisasi campak mempunyai dampak langsung terhadap kematian anak, dan dibuktikan 
bahwa peningkatan cakupan imunisasi sebesar 3 persen dapat menurunkan jumlah kematian 
anak balita sebesar 1 per 1000 kelahiran hidup (UNSD 2009, ADB). 

Data SDKI 2007 menunjukkan bahwa terdapat 18 provinsi dengan cakupan imunisasi 
campak lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu di bawah 67 persen. Provinsi dengan 
cakupan terendah adalah Sumatera Utara (36,6 persen), Aceh (40,9 persen), dan Papua (49,9 
persen). Sedangkan provinsi dengan cakupan tertinggi adalah DI Yogyakarta dengan cakupan 
94,8 persen (Gambar 4.2). 

Gambar 4.1. 
Kecenderungan dan Proyeksi 
Angka Kematian Anak Balita, 

Bayi dan Neonatal , 
Tahun 1991-2015

Sumber: 
BPS, SDKI berbagai tahun.
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Untuk mempercepat tercapainya cakupan universal imunisasi campak pada daerah yang 
tidak dapat mencapai target cakupan, dilakukan melalui program Back Log Fighting 
(BLF), yaitu pemberian vaksinasi campak untuk meningkatkan cakupan terhadap anak-anak 
usia 12-36 bulan yang belum divaksinasi, yang hanya akan dilakukan bagi anak-anak yang 
belum divaksinasi sampai usia satu tahun. Untuk melengkapi imunisasi campak pada anak 
usia 1 tahun, di Indonesia mulai tahun 2008 telah dilakukan pemberian dosis kedua campak 
pada anak sekolah. Di samping itu, dilaksanakan Crash Program Campak yang merupakan 
kampanye vaksinasi yang dilakukan untuk mencakup semua anak berusia 6-59 bulan, tanpa 
memperhitungkan status vaksinasi anak-anak usia tersebut di kawasan dimaksud, yaitu di area 
yang selama 3 tahun berturut-turut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan 
cakupan imunisasi campak untuk anak usia 12-23 bulan hanya akan merupakan sampel pada 
survei yang dilakukan untuk menilai cakupan imunisasi campak untuk bayi (<12 bulan) dari 
program tahun sebelumnya. 

Secara keseluruhan, jangkauan cakupan program imunisasi telah meningkat secara bertahap. 
Namun demikian, jangkauan cakupan beberapa jenis imunisasi mengalami penurunan. Selama 
periode 2002-2005, jangkauan beberapa program imunisasi utama - yaitu TB, DPT3, dan 
hepatitis - masing-masing telah meningkat mencapai 82 persen, 88 persen, dan 72 persen. 
Kendati demikian, terdapat penurunan cakupan imunisasi polio, dan campak dari masing-
masing 74 dan 76 persen menjadi 70 persen. Jangkauan cakupan imunisasi lengkap masih 
tercatat di bawah 50 persen. 

Tantangan

Di samping kemajuan yang telah dicapai dalam penurunan kematian anak, Indonesia masih 
menghadapi berbagai tantangan penting di semua aspek kebijakan dan program utama 
terkait kesehatan anak. Tantangan utama untuk mempertahankan dan memperluas upaya 

Gambar 4.2. 
Persentase Anak Usia 1 Tahun 
yang Diimunisasi Campak, 
Menurut Provinsi, Tahun 2007

Sumber: 
BPS, SDKI 2007.
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cakupan imunisasi, deteksi dini dan perawatan segera bagi balita sakit atau Manajemen 
Terpadu Balita Sakit (MTBS), perbaikan gizi, dan keterlibatan keluarga, serta pengendalian 
faktor risiko lingkungan (akses terhadap air bersih dan sanitasi). 

Di samping itu, masih terdapat sekitar 20 persen kelahiran tidak memiliki akses ke layanan 
kesehatan yang layak, dan kebanyakan bayi lahir di Indonesia berisiko tinggi (Riskesdas, 
2007). Dilaporkan juga bahwa 35 - 60 persen  anak-anak tidak memiliki akses ke layanan 
kesehatan yang layak ketika sakit dan 40 persen  tidak terlindung dari penyakit yang dapat 
dicegah, sekitar 30 - 45 persen tinggal di lingkungan berisiko tinggi, dan hanya sekitar 30 
persen dari ibu menerapkan praktik kesehatan yang baik. Di samping itu, data Riskesdas 2007 
menunjukkan bahwa 65 persen bayi dan anak-anak memiliki akses terhadap air bersih, 71 
persen terhadap sanitasi dasar, dan sekitar 54 persen rumah tangga menggunakan bahan 
bakar padat polusi dalam rumah tangga. Padahal faktor risiko kematian bayi dan anak sangat 
terkait dengan kesehatan lingkungan. 

Sementara itu, dari aspek pelaksanaan program, masih terdapat beberapa tantangan pada 
aspek: (i) pengawasan program, sinkronisasi pada intervensi efektif yang berbasis fakta 
menuju universal coverage, perencanaan sektoral yang terintegrasi, serta kecukupan 
anggaran; (ii) tata kelola, pelatihan staf, pendanaan dan promosi MTBS di tingkat akar 
rumput; (iii) penekanan pada intervensi gizi yang cost-effective, layak, dan dapat diterapkan 
secara luas; dan (iv) program informasi dan perubahan perilaku yang memanfaatkan peran 
keluarga (seperti pemberian ASI secara dini, cuci tangan, dan lain sebagainya). 

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi kesehatan di Indonesia difokuskan pada intervensi-intervensi inti 
yang meliputi: imunisasi, MTBS, intervensi gizi pada anak, penguatan peran keluarga, dan 
peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan

Untuk mencapai target cakupan imunisasi campak 93 persen pada tahun 2014, perlu 
dipastikan  ketersediaan sumber daya yang memadai, serta memperjelas peran pemerintah 
pusat dan daerah dalam implementasi program. Pemerintah pusat perlu penguatan dalam 
penyusunan kebijakan, penetapan norma dan standar, pengadaan vaksin serta perencanaan 
surveilans. 

Sementara strategi untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan MTBS, strategi meliputi: 
(i) melakukan pelatihan MTBS bagi petugas kesehatan; (ii) memperkuat struktur manajemen 
di tingkat pusat dan daerah; mengurangi tingkat turnover pegawai; meningkatkan pendanaan 
MTBS; memperkuat koordinasi dengan program-program kesehatan anak lainnya dan 
mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang ada, dan meningkatkan pembinaan di tingkat 
fasilitas; (iii) menjamin ketersediaan obat esensial terkait MTBS; (iv) melaksanakan MTBS 
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di tingkat keluarga dan masyarakat guna mengoptimalkan upaya mencari pelayanan dan 
pemanfaatan layanan kesehatan; dan (v) menyelenggarakan konseling bagi Ibu dan caregivers 
akan perawatan bayi dan balita.

Strategi untuk menangani permasalahan gizi difokuskan untuk mencapai target nasional 
penurunan stunting pada balita dari 36,8 persen menjadi 32 persen pada 2014 meliputi: 
(i) menekankan pemberian ASI secara eksklusif dan pemberian makanan pelengkap yang 
sesuai; (ii) mendukung tumbuh kembang anak melalui penyediaan informasi bagi keluarga 
dan masyarakat tentang pemberian makanan, perawatan anak, dan upaya memperoleh 
layanan kesehatan; (iii) memperkenalkan komunikasi untuk perubahan perilaku (BCC); (iv) 
mengupayakan intervensi gizi mikro, di samping peningkatan asupan makanan, ketahanan 
pangan, dan pemberian suplemen langsung; dan (v) mengupayakan strategi pemberian 
makanan tambahan.

Strategi pada tingkat keluarga, dapat dilakukan: (i) melindungi anak-anak di daerah endemis 
malaria dengan kelambu yang mengandung insektisida; (ii) memastikan bahwa anak-anak 
menerima imunisasi lengkap (hepatitis, BCG, difteri, tetanus, pertussis, vaksin polio oral, dan 
campak) sebelum berusia satu tahun; (iii) mengenali anak sakit yang memerlukan perawatan 
dan mencari perawatan pada fasilitas/tenaga kesehatan yang tepat; (iv) memberikan lebih 
banyak makanan dan minuman, termasuk ASI, kepada anak-anak sakit; (v) memberikan 
perawatan yang tepat di rumah kepada anak yang menderita infeksi; dan (vi) mengikuti saran 
petugas kesehatan dalam perawatan, tindak lanjut, dan rujukan. 

Pada tingkat masyarakat, penguatan akan dilakukan melalui perubahan perilaku melalui 
peningkatan PHBS di tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen pada tahun 2014 
(RPJMN 2010-2014) melalui program komunikasi perubahan perilaku dan KIE.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Neonatal dan Ibu meliputi: (i) dukungan untuk menerapkan 
strategi kelangsungan hidup untuk bayi baru lahir dan anak-anak dengan menekankan 
pelayanan kehamilan dan persalinan, pelayanan dasar bagi semua bayi yang baru lahir, deteksi 
dan pengobatan infeksi, serta perawatan khusus bagi bayi yang baru lahir dengan berat badan 
di bawah normal; (ii) dukungan pada pendekatan pelayanan esensial obstetrik dan neonatal 
untuk pencegahan dan perawatan segera pada komplikasi kehamilan, persalinan maupun 
masa newborn; (iii) peningkatan kualitas untuk mempromosikan hygiene dan pelatihan bagi 
petugas kesehatan masyarakat mengenai praktik persalinan yang bersih; dan (iv) vaksinasi dan 
dukungan pemberian suplemen zat besi untuk mencegah anemia selama masa kehamilan. 

Memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dengan memperkenalkan 
strategi-strategi untuk mempromosikan pelayanan kesehatan dasar dan revitalisasi Posyandu, 
peningkatan fasilitas hingga menjadi PONED dan PONEK; dan menjamin tersedianya  biaya 
operasional kesehatan untuk rumah sakit dan puskesmas yang disebut BoK (Bantuan 
operasional Kesehatan).
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Mobilisasi partisipasi masyarakat melalui kegiatan posyandu yang meliputi pemantauan 
status gizi bayi dan balita setiap bulan melalui penimbangan berat badan, imunisasi dasar 
lengkap dan layanan kesehatan lainnya yang disediakan di Posyandu.

Advokasi kebijakan bagi daerah dengan tingkat pencapaian target kesehatan anak yang masih 
rendah melalui: (i) pengalokasian sumber daya yang memadai dengan mempertimbangkan 
daya serap; (ii) peningkatan penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam mengurangi 
risiko finansial khususnya masyarakat miskin; (iii) pengembangan instrumen monitoring; 
(iv) peningkatan advokasi dan kemampuan tenaga kesehatan (capacity building); dan (v) 
pengembangan strategi dalam penyediaan tenaga kesehatan strategis di daerah terpencil, 
tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Untuk mendukung strategi tersebut, strategi lintas sektoral perlu dipadukan untuk 
mempercepat pencapaian target MDG, meliputi pelayanan yang terintegrasi/terpadu, 
pengendalian lingkungan, mekanisme distribusi, surveilans serta teknologi KIE, penanggulangan 
penyakit menular, air dan sanitasi, lingkungan, pendidikan, pemberdayaan gender dan 
pemberdayaan perempuan, komunikasi dan informasi, serta program perlindungan sosial 
(program peningkatan penghasilan, program bantuan langsung tunai, program penanggulangan 
kemiskinan, dan sebagainya).

Untuk memastikan kemajuan, target nasional untuk bayi yang baru lahir, bayi dan pola 
pengasuhan anak telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah 
sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. 
Prioritas, Ouput 

dan Target Kinerja 
Peningkatan 

Kesehatan Anak, 
Tahun 2010-2014 

Sumber: 
rencana Pembangunan 

Jangka Menengah 2010-
2014 dan RKP 2011

Prioritas Keluaran 2010 2011 2012 2013 2014

Peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan anak

Cakupan Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) 84% 86% 88% 89% 90%

Cakupan Kunjungan Neonatal 4 Kali (KN4) 80% 82% 84% 86% 88%

Cakupan pengobatan pada komplikasi 
neonatal 60% 65% 70% 75% 80%

Cakupan pelayanan kesehatan bagi bayi 84% 85% 86% 87% 90%

Cakupan pelayanan kesehatan bagi balita 78% 80% 81% 83% 85%

Cakupan imunisasi lengkap anak usia 1 tahun 80% 82% 85% 88% 90%

Cakupan imunisasi campak anak usia 1 tahun 80% 85% 88% 90% 93%
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Target 5A: 
Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga-perempat 
dalam kurun waktu 1990 – 2015

Target 5B: 
Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada 
tahun 2015

Status Saat Ini

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi. Kecenderungan yang ada, 
AKI terus menurun, namun perlu upaya dan kerja keras untuk mencapai target MDG sebesar  
102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.  Meskipun perkiraan angka kematian 
ibu bervariasi berdasarkan sumbernya, data SDKI 2007 mengungkapkan  228 kematian per 
100.000 kelahiran hidup untuk periode 2004-2007. Data ini menunjukkan penurunan dari 
307 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 1998-2002 dan 390 kematian per 100.000 
kelahiran hidup pada tahun 1991 (Gambar 5.1). Sebagaimana diperkirakan oleh WHO, bahwa 
15-20 persen ibu hamil baik di negara maju maupun berkembang akan mengalami risiko tinggi 
(risti) dan/atau komplikasi.

Intervensi kunci yang mempengaruhi AKI mencakup pelayanan antenatal yang adekuat, 
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan yang memadai untuk kehamilan 
risiko tinggi, program keluarga berencana untuk menghindari kehamilan dini, mengurangi 
tingkat aborsi  tidak aman dan post abortion care, serta program-program perubahan perilaku 
(meningkatkan kesadaran) di kalangan perempuan usia subur.

Tujuan 5: 
Meningkatkan 
Kesehatan Anak
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Salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kematian ibu adalah 
mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Sebesar 77,34 
persen persalinan saat ini ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (Susenas 2009), dibandingkan 
dengan 72,5 persen  (SDKI 2007) dan 66,7  persen (SDKI 2002/03). Target Kementerian 
Kesehatan pada tahun 2010 adalah 90 persen. Disparitas antarwilayah juga terlihat pada 
pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih, yaitu berkisar dari tertinggi 98,14 persen di DKI 
Jakarta sampai yang terendah 42,48 persen di Maluku (Gambar 5.2).

Sekitar sembilan puluh tiga persen ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal 
(antenatal care atau disebut ANC) dari tenaga kesehatan profesional (K1) selama masa 
kehamilan (Gambar 5.3). Terdapat 81,5  persen ibu hamil yang melakukan paling sedikit 
empat kali kunjungan pemeriksaan selama masa kehamilan (K4), namun yang melakukan 
empat kali kunjungan pelayanan ANC atau lebih sesuai (jadual) yang dianjurkan baru mencapai 

Gambar 5.1. 
Kecenderungan Nasional dan 
Proyeksi Angka Kematian Ibu, 

Tahun 1991-2025

Sumber: 
BPS, SDKI berbagai tahun.

390

334
307

228

102

226

118

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

SDKI Target MDG RPJMN Linear (SDKI)

Gambar 5.2.
Persentase Pertolongan 
Persalinan oleh Tenaga 

Kesehatan Terlatih, Menurut 
Provinsi, Tahun 2009

Sumber: 
BPS, Susenas 2009
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65,5 persen. Meski cakupan ANC cukup tinggi, diperlukan perhatian khusus karena penurunan 
angka kematian ibu masih jauh dari target. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan 
adalah kualitas layanan ANC untuk memastikan diagnosis dini dan perawatan yang tepat, di 
samping pendekatan kesehatan ibu hamil yang terpadu dan menyeluruh.

Continuum of care merupakan serangkaian upaya terpadu dalam pencapaian target 
kesehatan ibu, bayi dan anak. Selama periode pra-kehamilan, pelayanan konstrasepsi dan 
kesehatan reproduksi menjadi upaya penting  untuk ditingkatkan. 

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) menunjukkan peningkatan  tidak signifikan dalam 
5 tahun terakhir. Capaian CPr secara nasional relatif masih rendah, yaitu 57,4 persen 
untuk cara modern dan 61,4 persen untuk semua cara (SDKI 2007). Selama periode 2002/03 
sampai dengan 2007, angka pemakaian kontrasepsi tidak menunjukkan peningkatan yang 
berarti, terutama jika dibandingkan dengan peningkatan angka pemakaian kontrasepsi pada 
periode tahun 1991 sampai dengan 2002/03. Pada periode 2002/03 sampai dengan 2007, 
CPr meningkat sebesar 1,1 persen untuk semua cara dan 0,7 persen untuk cara modern, 
sementara pada periode 1991 sampai dengan 2002/03, rata-rata peningkatan CPr adalah 3,5 
persen untuk semua cara dan 3,2 persen untuk cara modern.

Angka pemakaian kontrasepsi bervariasi antarprovinsi, antartingkat pendidikan, dan 
antartingkat sosial-ekonomi. Angka pemakaian kontrasepsi terendah untuk semua cara 
terdapat di Maluku (34,1 persen) dan terendah untuk cara modern terdapat di Papua (24,5 
persen). Sementara itu, CPr tertinggi untuk semua cara dan cara modern terdapat di Bengkulu, 
masing-masing sebesar 74,0 persen dan 70,4 persen. Selanjutnya, CPr secara umum meningkat 
seiring dengan makin tingginya tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi. Masih tingginya 
disparitas CPr tersebut mencerminkan cakupan program keluarga berencana yang kurang 
merata di seluruh daerah.

Jumlah pasangan usia subur yang ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi jumlah 

Gambar 5.3. 
Pelayanan Antenatal K1 
dan K4, Tahun 1991-2007

Sumber: 
BPS, SDKI berbagai tahun.
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anak, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi (unmet need) meningkat dari 8,6 persen (SDKI 
2002/03) menjadi 9,1 persen (4,3 persen untuk menjarangkan kelahiran dan 4,7 persen untuk 
membatasi kelahiran) (SDKI, 2007). Penurunan unmet need cenderung stagnan sejak tahun 
1997 (Gambar 5.4).

Unmet need cenderung bervariasi antarprovinsi, antardaerah dan antarstatus sosial-
ekonomi. Unmet need terendah terdapat di Bangka Belitung (3,2 persen) dan tertinggi di 
Maluku (22,4 persen). Unmet need di perdesaan (9,2 persen) lebih tinggi dibandingkan di 
perkotaan (8,7 persen). Selain itu, unmet need juga cenderung berbanding terbalik dengan 
peningkatan kuintil pendidikan dan kuintil pengeluaran, yaitu 11 persen untuk perempuan 
yang tidak berpendidikan dan 8 persen untuk perempuan berpendidikan tinggi (SMA ke atas); 
serta 13 persen untuk perempuan di kuintil terendah dan 8 persen untuk perempuan di kuintil 
tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan, 
maka akan semakin tinggi pula akses akan informasi dan layanan keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksi.

Tingginya unmet need disebabkan oleh ketakutan terhadap efek samping dan 
ketidaknyamanan dalam penggunaan kontrasepsi, yang mencerminkan masih 
rendahnya kualitas layanan KB. Data SDKI 2007 menunjukkan 60 persen perempuan menikah 
dengan 2 anak, 75 persen perempuan menikah dengan 3-4 anak, dan 80 persen perempuan 
menikah dengan 5 anak atau lebih; tidak ingin menambah anak lagi, namun tidak seluruhnya 
menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, 12,3 persen perempuan usia 15-19 tahun tidak ingin 
menggunakan alat/obat kontrasepsi karena takut efek samping, 10,1 persen karena masalah 
kesehatan dan 3,1 persen karena dilarang oleh suami. 

Unmet need dan CPR akan berpengaruh pada angka kelahiran total/Total Fertility Rate 
(TFR), demikian pula terhadap peningkatan angka kematian ibu, yang diperkirakan 
61 -162  persen disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman. Tidak terpenuhinya 

1 MDGs countdown 2005, Indonesia profile
2 Abortion in Indonesia Guttmacher Institute, Policy Brief, 9/2008

Gambar 5.4.
Kecenderungan Unmet Need, 

Tahun 1991-2007

Sumber: 
BPS, SDKI 

1991, 1994, 1997, 
2002/2003, 2007.
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kebutuhan akan layanan KB menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga 
memicu pada tindakan aborsi. Di Indonesia, aborsi termasuk tindakan yang ilegal sehingga 
para ibu yang hamil di luar rencana memilih menggunakan cara aborsi yang tidak aman. 
Selanjutnya, tidak terpenuhinya kebutuhan akan layanan KB ditandai pula dengan tingginya 
tingkat kehamilan pada usia remaja, terutama di daerah perdesaan3 . 

Total Fertility Rate saat ini adalah 2,3 per perempuan usia reproduksi (SDKI 2007) 
menurun dari 3,0 pada SDKI 1991. Tingginya TFR di beberapa provinsi di Indonesia 
disebabkan oleh kontribusi angka kelahiran remaja (Adolescent Birth Rate) yang relatif tinggi, 
yang juga menunjukkan rendahnya median usia kawin pertama pada perempuan.

Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun menurun dari 67 kelahiran per 1000 
perempuan menikah (SDKI 1991) menjadi 35 kelahiran per 1000 perempuan menikah 
(SDKI 2007) namun tingginya disparitas antarprovinsi, antarwilayah, dan antarstatus 
sosial-ekonomi masih menjadi tantangan utama. Age Specific Fertility Rate usia 15-19 tahun 
yang tertinggi dijumpai di Provinsi Sulawesi Tengah (92 kelahiran) dan terendah di Provinsi 
DI Yogyakarta (7 kelahiran). Sementara itu, ASFR 15-19 tahun di 16 provinsi masih berada di 
atas rata-rata nasional. Tingginya angka kelahiran pada remaja disebabkan oleh terbatasnya 
informasi, akses, dan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi.

Isu mengenai angka fertilitas pada remaja dapat dipandang dari aspek kesehatan 
maupun demografi. Risiko kematian bagi ibu dan bayinya akan meningkat selama periode 
perinatal dan neonatal sehingga melahirkan di usia remaja berisiko pada kerusakan sistem 
kesehatan reproduksi serta komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, bayi yang 
dilahirkan oleh ibu berusia remaja akan lebih mudah mengalami cedera saat lahir, risiko 
berat badan rendah, dan risiko lahir mati. Dari sisi demografi, melahirkan di usia dini dapat 
meningkatkan kelahiran, sehingga dengan memperluas akses pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi dapat menurunkan tingkat fertilitas. Di samping itu, menunda kehamilan akan 
memperluas kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memperluas akses terhadap 
kesempatan kerja.

Pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan 
reproduksi masih rendah. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI, BPS) 
tahun 2007 mengungkapkan adanya remaja yang setuju dengan hubungan seks pranikah. Hal 
ini berpotensi meningkatkan angka kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak 
aman jika tidak diikuti dengan upaya yang tepat dalam meningkatkan pemahaman tentang 
kesehatan reproduksi pada remaja, serta pengadaan layanan KB dan kesehatan reproduksi 
untuk pasangan usia subur. 

3 Data Adolescent Birth rate dihitung menggunakan ASFR usia 15-19 tahun (jumlah kelahiran pada perempuan menikah usia 15-19 
tahun dibagi jumlah perempuan menikah usia 15-19 tahun)
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Tantangan

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang 
berkualitas, terutama bagi penduduk miskin di daerah tertinggal, terpencil, 
perbatasan dan kepulauan (DTPK). Fasilitas pelayanan kesehatan belum seluruhnya 
menjadi tempat ibu hamil melahirkan akibat terbatasnya akses, di samping masalah budaya 
masyarakat. Selain itu, penyediaan fasilitas pelayanan obstetrik neonatal emergensi 
komprehensif (PONEK), pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED), 
posyandu dan unit transfusi darah belum merata dan belum seluruhnya terjangkau oleh 
seluruh penduduk. Sistem rujukan dari rumah ke puskesmas dan ke rumah sakit juga 
belum berjalan dengan optimal. Ditambah lagi, dengan kendala geografis dan hambatan 
transportasi yang seringkali menjadi hambatan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan 
tenaga kesehatan. 

2. Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan baik dari segi jumlah, kualitas 
dan persebarannya, terutama bidan. Petugas kesehatan di DTPK sering kali tidak 
memperoleh pelatihan yang memadai;4  dan kadang-kadang kekurangan peralatan 
kesehatan, obat-obatan, dan persediaan darah yang diperlukan untuk menangani keadaan 
darurat persalinan. Hal ini terutama terjadi di daerah terpencil dan tertinggal, di mana 
risiko pada kehamilan dan kelahiran masih sangat tinggi. Akses kepada tenaga kesehatan 
terlatih, terutama bidan sangat penting bagi keberhasilan program persalinan yang 
aman. Masih banyak masyarakat yang mengandalkan dukun beranak dan praktik-praktik 
tradisional yang sering kali membahayakan keselamatan ibu akibat kurang memadainya 
jumlah dan pemerataan bidan, terutama di daerah terpencil.

3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga 
kesehatan dan keselamatan ibu. Motivasi dan mobilisasi masyarakat merupakan salah 
satu komponen penting untuk diintervensi, terutama ketika dihadapkan pada kondisi 
keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Beberapa indikator sosial ekonomi 
seperti tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah serta determinan faktor lainnya 
dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan serta berkontribusi pada angka 
kematian ibu di Indonesia.

4. Masih rendahnya status gizi dan kesehatan ibu hamil. Persentase perempuan usia 
subur (15-45 tahun) yang mengalami kurang energi kronis masih cukup tinggi yaitu 
mencapai 13,6 persen (Riskesdas 2007). Rendahnya status gizi, selain meningkatkan 
risiko kesehatan bagi ibu hamil juga menjadi salah satu penyebab bayi lahir dengan 
berat badan rendah (BBLR). Di samping itu, risiko kematian ibu bahkan lebih besar 
bagi ibu dengan 4 ”terlalu” yaitu: (i) terlalu banyak (anak), (ii) terlalu dekat (jarak antar 
kehamilan), (iii) terlalu tua, atau (iv) terlalu muda (usia ibu). Risiko ini juga lebih besar 

4 Program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara crash program kadang-kadang mengakibatkan tenaga kesehatan lulus dengan 
keterampilan yang kurang memadai, khususnya untuk bekerja dalam kondisi sulit di mana keterampilan tersebut sangat dibutuhkan.
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bagi ibu dengan kondisi khusus (menderita anemia, penyakit menular, dll.) yang masih 
merupakan masalah umum di sebagian besar daerah di Indonesia. 

5. Masih rendahnya angka pemakaian kontrasepsi dan tingginya unmet need masih 
menjadi tantangan utama. Tingginya angka kematian bayi dan rasio kematian ibu, usia 
ibu melahirkan (terlalu tua; terlalu muda), tingginya angka aborsi, dan rendahnya angka 
pemakaian kontrasepsi menunjukkan masih terbatasnya layanan KB yang merupakan 
salah satu faktor utama untuk menurunkan risiko kematian ibu.

6. Pengukuran AKI masih belum tepat, karena sistem pencatatan penyebab kematian 
ibu masih belum adekuat. AKI saat ini diperoleh dari perkiraan usia spesifik yang 
bersifat langsung terkait kematian ibu yang didapat dari laporan dari saudara kandung 
ibu yang masih hidup, diperoleh dari laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
(SDKI) secara serial sejak tahun 1994. Untuk mendapatkan angka kematian yang akurat 
dan penyebab kematian yang tepat, model statisik vital lengkap (yang dapat dilakukan 
melalui registrasi kematian ataupun sensus penduduk) dengan pencatatan penyebab 
kematian yang akurat, perlu segera diterapkan. 

 

Kebijakan dan Strategis

Memperhatikan kecenderungan penurunan kematian ibu yang berjalan lambat dan begitu 
kompleksnya permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mencapai target 
AKI tahun 2015, yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup, maka upaya-upaya ke depan harus 
menjamin  peningkatan: (a) frekuensi dan kualitas pelayanan ANC oleh tenaga kesehatan 
profesional, (b) cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih, (c) akses layanan 
obstetri darurat (dasar dan komprehensif) pada kehamilan dan persalinan beresiko tinggi, dan 
(d) persentase persalinan di fasilitas kesehatan. Untuk itu, kebijakan dan strategi yang diambil 
meliputi: 

1. Peningkatan pelayanan outreach berbasis fasilitas dengan meningkatkan kualitas dan 
jumlah  puskesmas, PONED, PONEK5 , rumah sakit sayang ibu dan bayi serta revitalisasi 
posyandu.

2. Peningkatan akses layanan keluarga berencana melalui pengembangan jaringan  
pelayanan kesehatan reproduksi terpadu termasuk pelayanan kesehatan reproduksi 
remaja dan pelayanan KB berkualitas dengan perhatian khusus pada daerah miskin dan 
tertinggal.

5 Panduan PBB merekomendasikan minimum satu fasilitas PONEK dan empat PONED untuk tiap 500.000 penduduk.
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Upaya melaksanakan revitalisasi KB dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan 
salah satu kebijakan kunci untuk mencapai akses universal kesehatan reproduksi pada tahun 2015 dan 
dilakukan melalui serangkaian strategi antara lain:

1. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana melalui:
a) meningkatkan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah 

dan swasta yaitu dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana klinik serta menyediakan 
alat/obat kontrasepsi (alokon) dan pelayanan KB gratis bagi masyarakat miskin;

b) meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi remaja, 
HIV/AIDS, Napza, pendidikan keterampilan hidup, serta pendidikan kehidupan berkeluarga bagi 
remaja;

c) meningkatkan kapasitas sumber daya penyelenggara program KB di semua tingkatan, di 23.500 
klinik yang perlu bantuan, partisipasi dan kemandirian ber-KB.

2. Peningkatan promosi dan penggerakan masyarakat melalui: 
a) mengembangkan media komunikasi dan intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi tentang 

pengendalian penduduk serta keluarga berencana; 
b) meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait pengendalian jumlah 

penduduk, KB dan kesehatan reproduksi; 
c) meningkatkan komitmen dan peran serta lintassektor dan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan program kependudukan dan KB;
d) menggalang dan memperkuat kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta, 

dan masyarakat dalam penyelenggaraan program kependudukan dan KB.

Sumber: RPJMN 2010-2014

3. Memperkuat fungsi bidan desa, termasuk kemitraan dengan tenaga kesehatan swasta 
dan dukun bayi serta memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat seperti 
melalui posyandu dan poskesdes.

4. Memperkuat sistem rujukan, untuk mengatasi masalah ‘tiga terlambat’ dan 
menyelamatkan nyawa ibu ketika terjadi komplikasi melalui perawatan yang memadai 
tepat pada waktunya.

5. Mengurangi hambatan finansial melalui: PKH (Program Keluarga Harapan), Jamkesmas 
(Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan BoK (Bantuan operasional Kesehatan).

6. Peningkatan pelayanan continuum of care yang mencakup penyediaan layanan terpadu 
bagi ibu dan bayi dari kehamilan hingga persalinan, periode postnatal dan masa kanak-
kanak.

7. Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, baik jumlah, kualitas dan persebarannya 
(dokter umum, spesialis, bidan, tenaga paramedis), terutama untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, melalui pre-service 
dan in-services training bagi tenaga kesehatan strategis, dan penerapan skema tenaga 
kesehatan kontrak.

8. Peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 
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tentang kesehatan dan keselamatan ibu di tingkat masyarakat dan rumah tangga.

9. Perbaikan status gizi ibu hamil dengan menjamin kecukupan asupan gizi. 

10. Penciptaan lingkungan kondusif yang mendukung manajemen dan partisipasi 
stakeholder dalam pengembangan kebijakan dan proses perencanaan serta  mendorong 
kemitraan lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat guna menerapkan sinergi 
dalam advokasi dan penyediaan layanan.

11. Penguatan sistem informasi, dengan: (i) memperkenalkan metode-metode analitis 
untuk mengukur kematian ibu dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang memiliki 
kualitas berbeda; (ii) fokus pada kelompok dan daerah yang memiliki resiko kematian ibu 
terbesar; dan (iii) menyusun berbagai model untuk mengidentifikasi strategi-strategi safe 
motherhood yang efektif.

12. Penguatan koordinasi dengan memperjelas peran dan tanggung jawab fungsi 
pusat dan daerah dalam rangka memperkuat survailans, monitoring, evaluasi, serta 
pembiayaan, dengan penekanan intensitas sasaran pada daerah tertinggal dan miskin. 
Di samping itu, kemitraan lintas program dan lintas sektor serta dukungan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), sangat diperlukan guna menjamin terjadinya sinergi dalam 
pelaksanaan program. 

13. Peningkatan upaya pencapaian indikator-indikator ‘Standar Pelayanan Minimum’ 
(SPM) bidang kesehatan dalam rangka menjamin pencapaian tujuan pembangunan 
kesehatan di tingkat pusat dan daerah (kabupaten/kota).

 
Sejalan dengan strategi tersebut, maka target RPJMN 2010-2014 dalam peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan ibu, kesehatan reproduksi dan kependudukan serta keluarga berencana 
adalah sebagai berikut:  

Prioritas output 2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan ibu dan reproduksi

Persentase ibu bersalin yang ditolong 
oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan 
pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan (PN)) 

84% 86% 88% 89% 90%

Persentase ibu hamil yang mandapatkan 
pelayanan antenatal (cakupan kunjungan 
kehamilan ke empat (K4))

84% 86% 90% 93% 95%

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 
yang memberikan pelayanan KB sesuai 
standar. 

10% 40% 75% 90% 100%

Meningkatkan pengembangan 
layanan persalinan dan kebidanan

Jumlah puskesmas yang menerapkan 
layanan kebidanan standar sesuai 
pedoman

70 140 210 280 350

Meningkatkan dukungan manajemen 
dan pelaksanaan tugas teknis pada 
program Gizi dan Kesehatan Ibu 
-Anak  

Jumlah Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) 70.000 72.000 74.000 76.000 78.000

Tabel 5.1. 
Prioritas, Output dan 
Target Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Kesehatan Ibu dan 
Reproduksi, Tahun  
2010 - 2014

Sumber :
rPJMN 2010-2014
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Prioritas output 2010 2011 2012 2013 2014

Program Kependudukan
dan KB

Contraceptive Prevalence Rate/CPr (%) 57,4 - - - 65

Jumlah peserta KB baru/PB (juta) 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6

Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) 26,7 27,5 28,2 29 29,8

Jumlah peserta KB baru mandiri (ribu) 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6

Persentase peserta KB aktif mandiri 48,4 49,6 49,7 50,9 51

Persentase peserta KB baru Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 12,1 12,5 12,9 13,2 13,6

Persentase peserta KB aktif MKJP 24,2 25,1 25,9 26,7 27,5

Persentase peserta KB baru Pria 3,6 4,0 4,3 4,6 5,0

Meningkatkan pembinaan, 
kesertaan, dan kemandirian 
ber-KB melalui 23.500 klinik KB 
pemerintah dan swasta

Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta 
yang melayani KB 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500

Jumlah peserta KB baru miskin (Keluarga 
Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/
KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan 
pembinaan dan alat/obat kontrasepsi 
(alokon)  gratis melalui 23.500 klinik KB 
pemerintah dan swasta (juta)

3,75 3,8 3,89 3,97 4,05

Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-
1) dan rentan lainnya yang mendapatkan 
pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 
klinik KB pemerintah dan swasta (juta)

11,9 12,2 12,5 12,8 13,1

Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta 
yang mendapat dukungan sarana prasarana 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700

Meningkatkan kapasitas sumber 
daya penyelenggara program KB 
di 23.500 klinik KB pemerintah 
dan swasta dalam rangka 
pembinaan, kesertaan, dan  
kemandirian ber-KB

Persentase tenaga pelayanan KB terlatih di 
23.500 klinik KB pemerintah dan swasta 35 45 75 90 100

Persentase klinik KB yang melayani KB 
sesuai Standard Operating Procedure (SoP) 
(dari 23.500 klinik KB pemerintah dan 
swasta)

20 35 50 70 85

Meningkatkan pengetahuan, 
sikap, dan perilaku remaja 
tentang penyiapan kehidupan 
berkeluarga bagi remaja (PKBR)

Persentase pengetahuan remaja tentang :

Kesehatan reproduksi remaja 50 53 56 59 62

HIV/AIDS 64 67 70 72 76

Perencanaan kehidupan berkeluarga 10 15 20 25 30

Jumlah pelatih PKBR dilatih - 115 30 30 30

Jumlah center of excellent PKBR (per 
provinsi) 1 2 3 4 5

Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK)  
remaja/mahasiswa yang dibentuk dan 
dibina

9.373 12.253 13.195 14.140 15.016

Meningkatkan pengetahuan, 
sikap dan perilaku masyarakat 
tentang pengendalian penduduk 
dan KB

Persentase media dan materi komunikasi 
informasi dan edukasi (KIE)  yang diproduksi 38 65 84 100 100

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS), 
Wanita Usia Subur (WUS), dan remaja yg 
mengetahui informasi KKB melalui media 
massa (cetak dan elektronik) dan media 
luar ruang

95 95 95 95 95

Meningkatkan peran serta LSM, 
swasta, dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan program KKB

Jumlah tenaga  lini lapangan  KB (Petugas 
Lapangan KB/PLKB; Penyuluh KB/PKB) yang 
terlatih:

Latihan dasar umum (LDU) 1.065 1.343 1.342 - -

refreshing 1.350 2.500 2.750 2.700 1.700

Pelatihan teknis 3.018 3.300 3.450 2.157 950

Tabel 5.2.
Prioritas, Output 

dan Target 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan  Program 
Kependudukan dan 

KB

Sumber :
rPJMN 2010-2014
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Target 6A: 
Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah 
kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015

Target 6B: 
Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi 
semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

Status Saat Ini

Jumlah infeksi HIV baru di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan, walaupun 
angka keseluruhan populasi yang terinfeksi HIV di Indonesia relatif masih rendah yaitu 0,17 
persen dari seluruh penduduknya. Sepanjang periode 1996 sampai dengan 2006, angka kasus 
HIV meningkat sebesar 17,5 persen dan diperkirakan bahwa ada sekitar 193.000 orang yang 
saat ini hidup dengan HIV di Indonesia. Sedangkan epidemi AIDS umumnya terkonsentrasi 
pada populasi berisiko tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia dengan prevalensi orang 
dewasa dengan AIDS menurut estimasi nasional 0,22 persen pada tahun 2008. Dua provinsi di 
Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) mengalami pergeseran ke generalized epidemic dengan 
prevalensi 2,4 persen pada populasi umum usia 15-49 (STHP, Kemkes, P2PM, 2007).

Sementara itu, jumlah kumulatif kasus AIDS juga cenderung terus meningkat, yaitu sebesar 
19.973 kasus pada tahun 2009, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah kumulatif 
pada tahun 2006 sebesar 8.194 kasus (Gambar 6.1). 

Angka kasus HIV dan AIDS sebagian besar dijumpai di semua wilayah Indonesia, namun 
jumlah kasus bervariasi antarprovinsi (Gambar 6.2). Berdasarkan jumlah kumulatif kasus 
AIDS tersebut, daerah dengan jumlah kasus AIDS tertinggi adalah Jawa Barat (3.598 kasus), 
Jawa Timur (3.227 kasus), DKI Jakarta (2.828 kasus), Papua (2.808 kasus), Bali (1.615 kasus).

Tujuan 6: 
Memerangi HIV/AIDS,
Malaria dan Penyakit
Menular lainnya
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Cara penularan HIV/AIDS ditunjukkan pada Gambar 6.3. Kasus AIDS yang dilaporkan sampai 
dengan Desember 2009 menunjukkan bahwa infeksi HIV sebagian besar ditemukan pada 
kelompok heteroseksual (50,3 persen), yaitu para perempuan pekerja seks komersial (PSK) 
dan para transeksual, serta pasangan mereka. Infeksi HIV pada pengguna narkoba dengan 
jarum suntik (IDU) sekitar 39,2 persen, pada kelompok homoseksual (laki-laki berhubungan 
seks dengan laki-laki, LSL) sekitar 3,3 persen, penularan dari ibu ke anak menyebabkan 2,6 
persen kasus pada perinatal, dan infeksi HIV yang ditularkan melalui transfusi darah sekitar 
0,1%.  Jika dilihat berdasarkan penularan kasus AIDS (Gambar 6.4), sebagian besar (91 persen) 
kasus AIDS diderita oleh kelompok usia produktif (15-49 tahun).  

Penularan HIV di Indonesia cenderung akan meningkat dalam lima tahun mendatang 
dengan semakin banyaknya orang yang melakukan hubungan seks tanpa pelindung dan 
tingkat penyebaran HIV melalui pemakaian narkoba dengan jarum suntik meningkat 
pesat. Dari proyeksi hasil pemodelan matematik epidemik HIV di Indonesia diperkirakan 
akan terjadi peningkatan prevalensi HIV pada populasi usia 15-49 tahun menjadi 0,4 persen 

Gambar 6.1. 
Kasus AIDS per 100.000 
Penduduk di Indonesia,

Tahun 1989-2009

Sumber:
Kemkes, Ditjen P2PL, 2009.
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pada tahun 2014 dan terjadi peningkatan jumlah ODHA dari sekitar 404.600 pada tahun 2010 
menjadi 813.720 pada tahun 20141 , sehingga diperkirakan kebutuhan ART meningkat dari 
50.400 pada tahun 2010 menjadi 86.800 pada tahun 20142 . 

Faktor lain yang terkait dengan penularan HIV/AIDS yakni penggunaan kondom pada 
hubungan seksual. Secara nasional, persentase perempuan dan laki-laki tidak menikah yang 
menggunakan kondom kali terakhir berhubungan seksual pada tahun 2007 sebesar 18,4% 
pada laki-laki dan 10,3% pada perempuan. 

Berdasarkan tempat tinggal, laki-laki di daerah perkotaan lebih sering mengenakan kondom 
pada hubungan seksual berisiko tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang tinggal di daerah 
perdesaan. Sementara kaum perempuan menunjukkan pola yang berbeda di mana perempuan 
di daerah perdesaan lebih sering mengenakan kondom pada hubungan seksual berisiko tinggi 
dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di daerah perkotaan. Secara umum, banyaknya 

1 Pemodelan Matematik Epidemi HIV di Indonesia, 2010-2025, KPAN
2 Pemodelan Matematik Epidemi HIV di Indonesia, 2008-2014, Kementerian Kesehatan

Gambar 6.3. 
Distribusi Infeksi HIV 
di Indonesia, Menurut 
Kelompok Populasi, Tahun 
2009

Keterangan :
Penasun : pengguna narkoba 
jarum suntik
LSL : Laki-laki berhubungan 
seks dengan laki-laki

Sumber:
Laporan Surveilans, Program 
AIDS Nasional, Kemkes, 
Indonesia.

Gambar 6.4. 
Persentase Kumulatif Kasus 
AIDS di Indonesia, Menurut 
Kelompok Usia, Tahun 2009

Sumber:
Kemkes, Ditjen P2PL, 2009.
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penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi juga berhubungan dengan tingkat 
pendidikan (Gambar 6.5). 

Pengetahuan tentang HIV dan pencegahannya merupakan prasyarat penting untuk 
menerapkan perilaku sehat. Meskipun sebagian besar generasi muda (usia 15-24 tahun) di 
negara ini memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS berdasarkan SDKI dan SKRRI tahun 2007, 
ternyata hanya 14,7 persen laki-laki menikah dan sekitar 9,5 persen perempuan menikah yang 
memiliki pengetahuan komprehensif dan benar mengenai AIDS. Sedangkan pada kelompok 
yang belum menikah, angka ini bahkan sangat rendah yakni sekitar 1,4 persen pada laki-laki 
yang belum menikah dan 2,6 persen pada perempuan yang belum menikah. Angka ini jauh 
dari angka target sebesar 95 persen yang ditetapkan oleh PBB dan merupakan angka terendah 
untuk kelompok umur ini, yaitu kurang dari 50 persen3 . Disparitas pengetahuan komprehensif 
dan benar tentang AIDS ditemui antarperdesaan dan perkotaan, antartingkat pendidikan serta 
faktor sosio-ekonomi lainnya. 

Pengetahuan kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telah menikah di perkotaan lebih 
tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Jika dilihat berdasarkan pendidikan, semakin tinggi 
tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi persentase pengetahuan komprehensif 
dan benar tentang AIDS (Gambar 6.6). Demikian pula jika dilihat berdasarkan tingkat sosial 
ekonomi, kelompok masyarakat pada kuintil tingkat pengeluaran teratas sebesar 27,5 persen 
(laki-laki menikah) dan 21,7 persen (perempuan menikah). Angka tersebut sangat jauh 
berbeda, jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat pada kuintil pengeluaran terbawah 
yakni 3,1 persen (laki-laki menikah) dan 1,9 persen (perempuan menikah). 

Di Indonesia, terapi antiretroviral telah tersedia pada 180 unit fasilitas kesehatan dengan 
perkiraan cakupan intervensi ART sebesar 38,4 persen  dari total ODHA yang diperkirakan  

3 UNGASS, country reports: HIV / AIDS in the South-East Asia Region 2009).

Gambar 6.5. 
Persentase Perempuan dan 

Laki-laki Tidak Menikah 
yang Menggunakan Kondom 

Kali Terakhir Berhubungan 
Seksual, Menurut 

Karakteristik Latar Belakang, 
Tahun 2007

Sumber:
BPS, Survei Kesehatan Reproduksi 

Remaja Indonesia (SKRRI) 2007.
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membutuhkan pad tahun 2009 (dihitung dari laporan Kemkes 2010) seperti terlihat pada 
gambar 6.7. Cakupan ini meningkat dari cakupan intervensi ART pada tahun 2006 sebesar 
24,8 persen.

Tanpa pencegahan yang efektif, kebutuhan akan ART pada kelompok usia 15-49 tahun 
diproyeksikan meningkat tiga kali lipat dari 30.100 pada tahun 2008 menjadi 86.800 pada 
tahun  2014 (SRAN Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014). Jumlah anak-anak yang 
membutuhkan ART-pun akan meningkat dari 930 pada tahun 2008 menjadi 2.660 pada tahun 
2014 (Kemkes, 2010). Tanpa intervensi yang adekuat, kecenderungan dan proyeksi kasus 
epidemik HIV di Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan secara tidak terkendali. 

Gambar 6.7. 
Persentase Pengetahuan 
yang Benar dan 
Komprehensif Mengenai 
AIDS pada Laki-laki dan 
Perempuan Usia
15-24 Tahun, 
Tahun 2007

Catatan: 
*) mencakup usia 15-54 tahun untuk 
kelompok laki-laki menikah, kecuali 
per-kelompok umur.
**) mencakup usia 15-49 tahun untuk 
kelompok perempuan menikah, kecuali 
per-kelompok umur.

Sumber:
BPS, SDKI dan SKRRI 2007.
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Gambar 6.9. 
Cakupan Intervensi ART di 
Indonesia, Tahun 2006–2009 

Catatan: 
Antiretroviral treatment (ART) 
diberikan secara individual pada 
mereka dengan infeksi lanjut sesuai 
protokol yang berlaku secara nasional.

Sumber:
Sumber: Country reports. UNGASS 
2008, UA 2009, dan UA 2010.
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Tantangan

Tantangan mendasar yang dihadapi Indonesia terkait HIV/AIDS adalah menghentikan 
dan menurunkan tren peningkatan angka kejadian maupun prevalensi penularan 
penyakit. Dengan demikian, tantangan dalam pencegahan dan pengendalian penularan HIV/
AIDS, antara lain: 

1. Terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan dalam pencegahan, perawatan 
dan pengobatan HIV/AIDS. Sistem layanan kesehatan perlu diperkuat dalam menangani 
kasus HIV/AIDS antara lain di bidang pencegahan, diagnostik, pengobatan, perawatan, 
keamanan transfusi darah dan kewaspadaan universal, di mana saat ini VCT belum 
tersedia di seluruh daerah. 

2. Terbatasnya alokasi anggaran dan ketersediaan dana yang berkesinambungan 
dalam pengendalian HIV/AIDS. Masalah pendanaan masih menjadi kendala utama 
dalam menangani epidemi HIV/AIDS. 

3. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor serta sistem monitoring dan evaluasi. 
Meskipun banyak upaya telah ditempuh untuk mewujudkan praktik-praktik good 
governance di tingkat nasional, namun koordinasi masih harus ditingkatkan. 
Pemberantasan HIV/AIDS membutuhkan peran serta berbagai sektor yang memerlukan 
koordinasi yang efektif dalam mendesain dan menerapkan strategi dan intervensi.

4. Masih adanya hambatan terkait stigmatisasi dan diskriminasi ODHA di masyarakat 
serta adanya ketidaksetaraan gender dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Norma 
masyarakat membentuk perilaku, dan sikap yang konservatif menjadi hambatan yang 
cukup besar dalam upaya penanggulangan epidemi HIV/AIDS. Walaupun program 
komunikasi perubahan perilaku dan KIE tetap diupayakan terus sebagai bagian dari 
strategi pengendalian HIV/AIDS, namun program tersebut belum cukup efektif dan 
belum tepat sasaran secara sosio-geografis, serta belum mampu mengimbangi cepatnya 
penyebaran infeksi HIV/AIDS ke seluruh penjuru negeri. 

5. Masih terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan baik dalam hal kuantitas maupun 
kapasitas, serta ketersediaan obat anti retroviral baik dalam hal kuantitas maupun 
kualitas. 

Kebijakan dan Strategi

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dan menghadapi 
epidemi yang ada, melalui : (i) peningkatan jumlah fasilitas perawatan, pengobatan serta 
konseling dan testing HIV yang berkelanjutan; (ii) penguatan kemampuan menerapkan 
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upaya pencegahan, protokol-protokol pengendalian penyakit dan infeksi;4  dan (iii) 
peningkatan cakupan seluruh program pencegahan dan pengobatan termasuk peningkatan 
cakupan ARV; (iv) mengembangkan panduan nasional untuk pengarusutamaan HIV/
AIDS, dan penyesuaian terhadap kondisi setempat; (v) peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia dalam pengendalian HIV/AIDS; (vi) perencanaan sumber daya manusia 
yang mengakomodasi meluasnya epidemi HIV/AIDS yang akan menuntut terpenuhinya 
keterampilan manajemen dan peningkatan permintaan akan layanan. 

2. Meningkatkan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, 
perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS pada populasi rentan, melalui: (i) 
penyediaan layanan KIE terhadap infeksi HIV dan mencegah penularannya; (ii) 
pelaksanaan penjangkauan terhadap masyarakat pada kelompok paling berisiko serta 
mencakup tes HIV, konseling dan layanan pengobatan serta perawatan di pusat rawat 
jalan dan lokasi-lokasi serupa, termasuk fasilitas kesehatan keliling dan mendorong 
peran serta masyarakat; (iii) peningkatan cakupan penggunaan kondom; (iv) mengurangi 
prasangka di lingkungan para petugas kesehatan, di masyarakat, dan di antara para 
pasien; (v) pengembangan lingkungan yang lebih kondusif untuk mengurangi stigma 
dan diskriminasi, ketidaksetaraan gender dan pelanggaran Hak Asasi Manusia demi 
terlaksananya program penanggulangan HIV/AIDS.  

3. Mobilisasi sumber dana untuk penanggulangan HIV/AIDS, melalui: (i) pengintegrasian 
program penanggulangan HIV/AIDS ke dalam program-program pembangunan baik di 
tingkat nasional (yang dibiayai melalui APBN) maupun daerah (yang dibiayai melalui 
APBD); (ii) mobilisasi sumber dana tambahan dalam pengendalian HIV/AIDS, dan (iii) 
pengembangan public private partnership (PPP). 

4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan good governance melalui: (i) penguatan 
sistem dalam pemerintahan yang menyatukan berbagai jajaran organisasi dan 
kelembagaan untuk berkontrubusi terhadap sebuah strategi terpadu; (ii) penguatan 
peran KPAN dan KPA provinsi; (iii) penguatan kemitraan dengan berbagai sektor melalui 
penguatan peran forum perencanaan dan penganggaran penanggulangan HIV/AIDS; 
(iv) menetapkan peran pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam menangani 
HIV/AIDS; (v) merumuskan pedoman nasional untuk pengarusutamaan HIV/AIDS yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat; dan (vi) mengupayakan pendekatan 
inklusif yang mendorong keselarasan antara pemerintah, organisasi non pemerintah dan 
sektor swasta, serta mempertahankan suatu mekanisme koordinasi yang efektif. 

5. Memperkuat sistem informasi dan sistem monitoring dan evaluasi melalui : (i) 
pelaksanaan monitoring dan analisis kesehatan, khususnya surveilans generasi kedua; (ii) 
menyediakan informasi kepada para pembuat kebijakan mengenai beban sosio-ekonomi 
akibat HIV/AIDS dan upaya peningkatan intervensi.

4 Protokol untuk penatalaksanaan IMS, pencengahan penularan dari ibu ke janin (PMTCT), harm reduction bagi penasun, VCT dan 
pencegahan progresifitas dari HIV menjadi AIDS, serta untuk manajemen klinik untuk perawatan dan pengobatan pada ODHA.



94

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

Berdasarkan strategi di atas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 telah 
menargetkan beberapa output berikut dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS:

Prioritas Keluaran/Output 2010 2011 2012 2013 2014

Menurunkan angka 
morbiditas dan 
mortalitas penyakit 
menular (HIV/AIDS)

Prevalensi HIV 0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Persentase penduduk usia di atas 15 
tahun yang mempunyai pengetahuan 
yang benar dan komprehensif mengenai 
HIV dan AIDS

65% 75% 85% 90% 95%

Jumlah orang yang berumur 15 tahun 
atau lebih yang menerima konseling 
dan testing HIV

300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Persentase kabupaten/kota yang 
melaksanakan pencegahan penularan 
HIV sesuai pedoman

50% 60% 70% 80% 100%

Penggunaan kondom pada kelompok 
hubungan seks berisiko tinggi 
(berdasarkan pengakuan pemakai)

- 3 5 % ( p r )  
20%(lk)

4 5 % ( p r )  
30%(lk)

5 5 % ( p r )  
40%(lk)

6 5 % ( p r )  
50%(lk)

Persentase ODHA yang menerima 
antiretroviral terapi (ART) 30% 35% 40% 45% 50%

Persentase RS Pemerintah 
menyelenggarakan pelayanan rujukan 
bagi Orang dengan HIV dan AIDS 
(ODHA) 

60% 70% 80% 90% 100%

Target 6C: 
Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah 
kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga 
tahun 2015

Status Saat Ini

Angka kejadian dan tingkat kematian malaria. Hampir setengah penduduk Indonesia 
tinggal di daerah endemis dan sekitar 35 persen dari penduduk positif terjangkit malaria. 
Angka kesakitan malaria selama tahun 2000-2009 cenderung menurun yaitu sebesar 3,62 
per 1.000 penduduk pada tahun 2000 menjadi 1,85 per 1.000 penduduk pada tahun 20095  
(Gambar 6.10). 

5 Pada tahun 2007, Kementerian Kesehatan menerbitkan kebijakan mengenai penggunaan satu indikator untuk mengukur angka 
kejadian malaria, yaitu dengan API. Kebijakan ini mensyaratkan bahwa setiap kasus malaria harus dibuktikan dengan hasil uji apus 
darah dan semua kasus positif harus diobati dengan pengobatan kombinasi berbasis artemisinin atau ACT (Artemisinin-based 
Combination Therapies).

Tabel 6.1. 
Prioritas, Output, dan 

Target Pengendalian 
Penyebaran HIV/AIDS, 

Tahun 2010-2014

Sumber:
rPJMN 2010-2014, Inpres 

Nomor 3 Tahun 2010, Renstra 
Kemkes 2010-2014 
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Prevalensi nasional malaria berdasarkan diagnosa klinis sebesar 2,89 persen (Riskesdas 
2007). Angka prevalensi ini bervariasi antarwilayah berkisar antara 0,2 persen dan 26,1 persen. 
Terdapat 15 provinsi dengan prevalensi di atas angka rata-rata nasional (Aceh, Sumatera Utara,  
Jambi, Bengkulu,  Bangka  Belitung,  Nusa Tenggara Timur, Nusa  Tenggara Barat,  Kalimantan 
Tengah,  Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua). Tingkat 
prevalensi tertinggi ditemukan di wilayah timur Indonesia, yaitu di Papua Barat (26,1 persen), 
Papua (18,4 persen) dan Nusa Tenggara Timur (12 persen). 

Provinsi-provinsi di pulau Jawa dan Bali memiliki tingkat prevalensi (klinis) terendah, yaitu 
sekitar 0,5 persen. Akibatnya, malaria di Jawa dan Bali bersifat hipo-endemik, dan kasus malaria 
plasmodium vivax yang resisten terhadap obat-obatan meningkat. Di pulau-pulau terluar, di 
mana angka kejadian tertinggi malaria dilaporkan, pada umumnya plasmodium falciparum 
dan plasmodium vivax masih dapat diobati (suseptibel). Hanya sekitar 20 persen penderita 
dengan gejala malaria yang mencari pengobatan di fasilitas kesehatan publik, membuat hal ini 
sulit untuk memperkirakan angka kejadian malaria di masyarakat.

Saat ini, malaria bisa dicegah, didiagnosa dan diobati dengan perpaduan perangkat 
yang ada. Perangkat pencegahan primer adalah kelambu dengan insektisida tahan lama 
(LLIN), penyemprotan ruangan dengan insektisida (IrS), dan tindakan pencegahan berkala 
(intermittent preventive treatment/IPTp) untuk perempuan hamil. Langkah pengendalian 
vektor lainnya (misalnya, penggunaan larvasida dan manajemen lingkungan) juga diterapkan. 
Manajemen kasus (diagnosa dan pengobatan) menekankan pentingnya intervensi sesegera 
mungkin.

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida. Sekitar 30 persen rumah 
tangga memiliki kelambu antinyamuk, namun kepemilikan kelambu dengan insektisida masih 
sangat sedikit - hanya 4 persen rumah-tangga yang memiliki sekurang-kurangnya satu kelambu 
berinsektisida (Insecticide-Treaded bedNets / ITN), dan hanya 3,3 persen memiliki ITN yang 

Gambar 6.10. 
Angka Kejadian Malaria 
(API) di Indonesia, 
Tahun 1990-2009 

Sumber: 
Kementerian Kesehatan, 2010.
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memenuhi syarat6 . Rumah tangga di perdesaan memiliki kelambu berinsektisida lebih  tinggi, 
hampir tiga kali lipat dari rumah tangga di perkotaan, masing-masing sebesar 4,5 persen dan 
1,6 persen. Dalam upaya pencegahan malaria, pemakaian kelambu berinsektisida merupakan 
faktor yang penting, namun pemakaian kelambu berinsektisida di Indonesia masih sangat 
kurang. 

Penyediaan obat-obatan anti malaria semakin meningkat, namun akses pada pengobatan, 
terutama ACT7,  masih belum memadai. Pengobatan segera terhadap malaria  (dalam kurun 
waktu 24 jam) terjadi hanya pada 48 persen kasus dan kesadaran masyarakat akan pengobatan 
tepat waktu sangat penting. Hasil survei SDKI 2007 melaporkan hanya sekitar 50 persen 
masyarakat secara nasional yang sadar akan pentingnya strategi pengobatan malaria. Faktor 
pendanaan menjadi penting dalam memastikan ketersediaan, pendistribusian dan monitoring 
evaluasi serta penyediaan obat-obatan malaria.

Tantangan

1. Belum optimalnya upaya pencegahan penularan malaria. Kurangnya pemahaman 
keluarga dan masyarakat terhadap tindakan pencegahan malaria yang adekuat 
dan pentingnya penanganan kasus malaria sedini mungkin. Hal ini terutama dapat 
dicapai lebih cepat melalui interaksi antara masyarakat yang berisiko terinfeksi malaria 
dengan tenaga kesehatan terkait. Pesan-pesan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 
dan komunikasi perubahan perilaku (behavioral change communication/BCC) dapat 
disampaikan dengan baik kepada masyarakat, jika pesan yang disampaikan terstandarisasi, 
memperhatikan kondisi epidemiologis, geografis dan sosio-ekonomis setempat.8  Belum 
optimalnya upaya pencegahan penularan malaria disebabkan karena belum optimalnya 
pelaksanaan surveilans epidemiologi, pengendalian vektor dan terbatasnya penyediaan 
sistim informasi terkait malaria. 

2. Terbatasnya kemampuan manajemen kasus malaria terutama di daerah. Pelayanan 
kesehatan belum dilengkapi dengan perangkat dan tenaga yang memadai untuk 
merespon kebutuhan sedini mungkin. Manajemen kasus terhambat oleh perencanaan 
logistik yang lemah di tingkat fasilitas dan sering terhenti akibat keterbatasan pasokan 
obat-obatan dan sarana untuk melakukan uji diagnostik. Dalam beberapa kasus, tenaga 
kesehatan yang terlibat tampaknya juga tidak mendapat pelatihan yang memadai, dan 
juga kurangnya tenaga ahli teknis (seperti ahli entomolog dan tenaga untuk monitoring 
dan evaluasi). 

6 Insecticide-Treated Bednets (ITN) - Kelambu Berinsektisida yang memenuhi syarat adalah: 1) kelambu berinsektisida buatan pabrik 
yang tidak membutuhkan perawatan lanjut; atau 2) kelambu dengan perlakuan khusus yang didapat dalam kurun 12 bulan terakhir, 
atau 3) kelambu yang telah dicelup dalam insektisida dalam kurun 12 bulan terakhir

7 ACT: Artemisinin-based combination therapy (terapi kombinasi berbasis artemisinin)
8 Pelaksanaan pengendalian larva dan pengelolaan lingkungan (misalnya pengelolaan salinitas pengairan dan penampungan air ataupun 

pengairan sawah) bisa berjalan baik hanya bila masyarakat yang tinggal di tempat tersebut dan menggunakan serta mengelola 
lingkungan tersebut dilibatkan.



97Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Kemampuan supervisi 
masih terbatas. Hasil monitoring dan evaluasi belum memadai untuk digunakan dalam 
menyusun perencanaan dan penganggaran dalam pengendalian malaria. 

4. Terbatasnya dukungan sumber dana dalam Gerakan Berantas Malaria (Gebrak 
Malaria). Pendanaan dari sumber-sumber internasional perlu diseimbangkan dengan 
peningkatan sumber pendanaan domestik. Sejauh ini, pendanaan domestik melalui 
anggaran nasional dan daerah relatif masih terbatas. Dengan demikian, strategi mobilisasi 
sumber dana nasional dan internasional dengan tujuan jangka menengah dan panjang 
perlu dikembangkan. 

Kebijakan dan Strategi

Upaya percepatan untuk mencapai target MDGs terkait dengan malaria dapat dilakukan 
dengan peningkatan cakupan universal dan penguatan pelaksanaan strategi Gebrak 
Malaria, melalui: 
1. Mobilisasi sosial yang berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

intervensi pencegahan dan pengendalian malaria, melalui: (i) pengembangan KIE 
dan pesan BCC yang dirancang dengan partisipasi penyedia layanan dan pengguna, untuk 
disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah dan situasi masyarakat (berorientasi pada 
klien); (ii) mengembangkan strategi mobilisasi sosial yang berfokus pada peningkatan 
kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan malaria; (iii) menguatkan sistem 
informasi malaria dengan mengumpulkan data morbiditas dan kematian terkait malaria 
yang memadai; (iv) memperkuat pemantauan kemajuan di tingkat lokal dan melakukan 
analisis situasi lokal; (v) penyediaan dan mempromosikan penggunaan kelambu 
berinsektisida, terutama di daerah endemik malaria, (vi) meningkatkan pengendalian 
vektor yang sesuai dengan kondisi setempat; (vii) memperkuat sistem surveilans 
epidemiologis dan kontrol wabah; (viii) mengembangkan model intervensi lintas sektoral 
seperti larvaciding maupun biological control, dan (ix) mengembangkan kapasitas untuk 
menilai efektivitas upaya pengendalian malaria.

2. Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pencegahan, pengendalian dan 
pengobatan. Pelayanan kesehatan memiliki peran sentral dalam meningkatkan 
kesadaran, pengendalian dan pengobatan. Beberapa perbaikan dan penguatan diperlukan 
dalam: (i) mempromosikan pencegahan dan pengendalian malaria pada masyarakat, (ii) 
memastikan deteksi dini dan akses perawatan ke fasilitas kesehatan; (iii) menanggapi 
kebutuhan akan manajemen kasus yang tepat waktu, (iv) penguatan pos malaria desa 
(posmaldes) untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas terkait malaria, (terutama) di 
daerah terpencil; dan (v) pengintegrasian program malaria dengan program intervensi 
kesehatan ibu dan anak.
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3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di semua aspek. Untuk dapat 
mengimplementasikan strategi pengendalian malaria, tenaga kesehatan perlu 
ditingkatkan kapasitasnya meliputi: keterampilan yang tepat, terlatih dalam advokasi, 
deteksi malaria dan pengobatan tepat dan cepat, manajemen logistik, dan entomologi. 
Untuk menjamin kesinambungan program pengendalian, bantuan teknis akan diberikan 
untuk menjamin adanya peningkatan kapasitas di semua tingkat dan program pelatihan 
yang ditargetkan. 

4. Meningkatkan struktur manajemen dan tata kelola yang meliputi strategi, program 
kerja, dan sistem informasi yang memungkinkan pemantauan, perencanaan dan 
sasaran intervensi malaria yang lebih baik, melalui: (i) penguatan mekanisme pengawasan 
program dengan sistem monitoring dan evaluasi yang memungkinkan keterpaduan 
berbagai perbedaan area ke dalam desain dan perencanaan program; (ii) pengembangan 
peluang kerja sama antara instansi publik serta sinergi pemerintah-swasta dalam 
peningkatan kesadaran masyarakat; (iii) pengalokasian bantuan donor dengan lebih baik 
dalam konteks perencanaan nasional penanggulangan malaria; dan (iv) peningkatan 
kontrol kualitas dan penggunaan obat-obatan, khususnya melalui penguatan kemitraan 
dengan badan-badan riset untuk melakukan riset operasional tentang keampuhan dan 
efektifitas obat-obatan, insektisida dan alat pencegahan. 

5. Peningkatan dukungan pendanaan jangka panjang untuk mempertahankan 
keberlanjutan program, melalui kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas 
internasional. 

Untuk mempercepat pencapaian target penurunan kasus malaria dan kematian akibat 
malaria, Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dengan mengeluarkan 
Inpres Nomor 3/2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, khususnya tentang 
pengendalian malaria melalui peningkatan angka penemuan kasus malaria. Hal ini telah 
sejalan dengan strategi nasional dalam RPJMN 2010-2014 sebagaimana terlihat pada tabel di 
bawah ini: 

Prioritas Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Menurunkan tingkat morbiditas 
dan mortalitas akibat malaria

1. Angka penemuan kasus Malaria per 
1.000 penduduk 2 1,75 1,5 1,25 1

2. Persentase kabupaten/kota yang 
melakukan mapping vektor 30 40 50 60 70

3. Persentase KLB malaria yang 
dilaporkan dan ditanggulangi 100 100 100 100 100

Tabel 6.2. 
Prioritas, Output, dan 

Target Pengendalian 
Malaria, 

Tahun 2010-2014

Sumber:
rPJMN 2010-2014, Inpres 

Nomor 3 Tahun 2010, Renstra 
Kemkes 2010-2014 
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Target 6C: 
Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah 
kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga 
tahun 2015

Status Saat Ini

Laporan surveilans nasional untuk prevalensi TB menunjukkan jumlah orang terinfeksi TB 
telah mengalami penurunan (Gambar 6.11). Penemuan kasus saat ini telah mencapai lebih 
dari 70 persen,9 dan hasil-hasil pengobatan menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 91 
persen (2006). Keduanya telah melampaui target MDG (masing-masing 70 dan 85 persen). 
Angka deteksi kasus TB meningkat pesat dari 30,6 persen tahun 2002 menjadi 75,7 persen tahun 
2006. Angka keberhasilan pengobatan selalu di atas 85 persen sejak tahun 2000, dan mencapai 
91 persen pada tahun 2005-2008. Indonesia adalah negara pertama yang memiliki beban TB 
tinggi di wilayah WHO Asia Tenggara yang mencapai target global untuk pendeteksian kasus 
(70 persen) dan keberhasilan pengobatan (85 persen). Kinerja ini mencerminkan meningkatnya 
kerja sama antara layanan kesehatan daerah dan swasta, kinerja petugas pelayanan TB berbasis 
masyarakat, pembinaan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan layanan kesehatan dan 
sistem logistik serta membaiknya sistem monitoring program pencegahan dan penanggulangan 
TB.

Walaupun pencapaian penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan TB telah cukup baik, 
namun masih dijumpai tingginya kasus MDR-TB (Multidrugs-Resistant TB/TB yang resisten 
terhadap berbagai macam obat). Hal ini disebabkan oleh pengobatan pasien TB yang tidak 
adekuat. Untuk mengatasi MDR-TB diperlukan langkah-langkah untuk mengikuti standar baku 

9 Target adalah 70 persen kasus deteksi dari kasus BTA positif dibawah program DOTS dan 85 persen keberhasilan pengobatan, untuk 
menghasilkan bahwa tingkat Insiden akan mengalami penurunan hingga 2015 dan untuk mengurangi sampai setengahnya tingkat 
prevalensi dan kematian dari tahun 1990 hingga tahun 2015. Perkiraan untuk tahun 1990 prevalensi sebesar 443/100.000 populasi 
dan kematian sebesar 91/100.000 populasi/tahun.

Gambar 6.11. 
Angka Penemuan Kasus (CDr) 
dan Angka Keberhasilan 
Pengobatan (Sr) Nasional 
untuk TB (%), Tahun 1995-
2009 

Sumber:
Kemkes, Direktorat PPM, 
Ditjen P2PL, 2009.
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internasional dalam perawatan TB, memperbaiki praktik pemberian obat, memastikan kualitas 
obat-obatan, dan menghindari terjadinya hambatan dalam siklus pengobatan. Dalam upaya 
peningkatan efektivitas pengendalian TB, Indonesia telah melakukan upaya pengendalian TB 
melalui penguatan program Directly Observed Therapy, Short - course (DOTS) sebagai kebijakan 
nasional.

Tantangan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang meningkatkan risiko penyebaran 
infeksi, tingkat utilisasi serta efektifitas strategi nasional. Advokasi, komunikasi 
dan mobilisasi sosial (Advocacy, Communication and Social Mobilization/
ACSM) sedang digalakkan sebagai bagian dari strategi TB, namun hasilnya masih 
belum optimal akibat : (i) jangkauan ACSM10  masih terbatas dan pesan-pesan 
yang disampaikan belum efektif; (ii) terbatasnya akses pada pelayanan.  
 
Di samping itu, belum maksimalnya potensi kemitraan antara publik-swasta, 
membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi, selain komitmen dari semua pihak, 
termasuk asosiasi profesi.

2. Tingginya penemuan kasus yang belum diimbangi dengan ketersediaan pelayanan 
pengobatan yang memadai. Layanan pengobatan untuk TB belum diberikan secara 
rutin di seluruh pelayanan kesehatan (di mana sekitar 98 persen puskesmas telah 
melakukannya secara rutin, sementara baru sekitar 38 persen dikerjakan secara rutin 
oleh rumah sakit, fasilitas kesehatan swasta maupun lapas, dan hanya sekitar 2-3 persen 
dari praktik individual swasta yang telah melaksanakannya secara rutin), dan terdapat 
perbedaan yang signifikan antar daerah. 

3. Masih terbatasnya kebijakan pengendalian TB berbasis lokal. Diperlukan penguatan 
pelayanan kesehatan, informasi dan pendanaan. Panduan-panduan intervensi dan ACSM 
harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Tingkat kesadaran yang kurang terhadap program 
penanggulangan TB, dan komitmen yang lemah terhadapnya, saat ini mencerminkan 
banyak situasi yang terjadi di tingkat lokal dan terlihat dari kurangnya sumber daya yang 
dialokasikan untuk masalah TB. Keadaannya mungkin saja cukup memprihatinkan di 
daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau di mana dampak dari kemiskinan diperburuk 
dengan masalah TB.

4. Belum optimalnya pengembangan basis informasi untuk penyusunan kebijakan 

10  ACSM masih merupakan bidang baru dan masih memerlukan lebih banyak lagi dukungan panduan dan teknis. Keterlibatan masyarakat 
dalam perawatan TB adalah hal yang penting. Survei tentang Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (KAP) yang diadakan baru-baru ini 
melaporkan temuan-temuan berikut: (i) tahu apa itu TB (76 persen) dan tahu bahwa TB bisa sembuh sepenuhnya (85 persen); (ii) 
stigmatisasi yang buruk atas pengidap TB (merahasiakan bila anggota keluarga menderita TB), sekitar 13 persen; (iii) kebanyakan 
masyarakat tidak tahu bahwa obat anti-TB bisa didapatkan secara gratis di pusat kesehatan setempat (hanya 19 persen yang tahu) dan 
hanya 16 persen responden mampu mengidentifikasi tanda-tanda dan gejala-gejala TB.
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berbasis fakta. Saat ini, penerapan sejumlah elemen dalam Strategi TB - penguatan 
sistem kesehatan, peran serta petugas kesehatan, ACSM, riset-kurang begitu dipahami 
dibandingkan dengan pengembangan DOTS dan hubungan TB/HIV serta MDR-TB, karena 
data tentang hal-hal yang disebut awal tadi terbatas. Sejumlah surveilans telah dilakukan, 
namun informasi yang ada masih belum memadai untuk membuat kebijakan yang kuat.

5. Masih terbatasnya sumber pendanaan untuk menanggulangi TB di Indonesia. Tanpa 
adanya perencanaan dan penganggaran terpadu guna mendukung kegiatan-kegiatan 
penanggulangan TB, termasuk menyiapkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk 
manajemen berbasis kinerja, pemanfaatan sumber daya tidak akan efisien dan efektif. 
Selama ini sumber pendanaan terutama bersumber dari donor. Namun demikian, perlu 
peningkatan mobilisasi sumber daya lokal, termasuk melalui inisiatif-inisiatif yang fokus 
pada TB, serta peningkatan efisiensi dari anggaran belanja program yang ada. 

Kebijakan dan Strategi

Menghadapi tantangan TB perlu dilakukan beberapa strategi, mencakup: 
1. Peningkatan cakupan DOTS, melalui: (i) peningkatan advokasi, komunikasi dan 

mobilisasi sosial; (ii) peningkatan dukungan politik dan program desentralisasi agar 
DOTS dapat diterapkan secara efektif; (iii) keterlibatan luas pada penyedia jasa publik 
swasta, keluarga dan masyarakat dan lingkungan kerja guna mempengaruhi perilaku, 
meningkatkan kesadaran serta menggalakkan penemuan pasif; (iv) peningkatan akses 
pada layanan kesehatan dan obat-obatan gratis; (v) peningkatan sistem penyediaan dan 
manajemen obat yang efektif; (vi) peningkatan promosi aktif dalam pengendalian TB; 
(vii) peningkatan komunikasi efektif kepada penderita TB, provider dan stakeholder; (viii) 
peningkatan sistem pengawasan dam evaluasi serta pengukuran dampak pengobatan 
melalui DOTS. 

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penanganan TB, melalui: (i) penguatan kapasitas 
laboratorium diagnostik di seluruh sarana pelayanan kesehatan; (ii) penerapan standar 
internasional penanganan TB/International Standards for TB Care (ISTC); (iii) peningkatan 
kemitraan yang melibatkan pemerintah, nonpemerintah dan swasta dalam sebuah 
gerakan terpadu nasional untuk penanggulangan TB (Gerdunas TB); (iv) menjamin 
ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai baik kuantitas maupun kualitas; (v) 
menjamin keberlangsungan penyediaan obat; (vi) peningkatan kerjasama program 
TB/HIV; (vii) pembangunan elemen-elemen pelayanan kesehatan publik yang mampu 
memberikan respon efektif terhadap pencegahan dan pengendalian kasus TB; (viii) 
peningkatan promosi perawatan berbasis masyarakat dan pengendalian vektor serta 
langkah pencegahan lainnya berbasis lokal; (ix) peningkatan cakupan penemuan kasus 
dan layanan pengobatan untuk TB di seluruh pelayanan kesehatan; (x) peningkatan 
layanan dukungan konseling yang memfasilitasi penerapan praktik-praktik yang tepat 
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dalam pencegahan dan pengobatan TB; (xi) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 
TB sesuai standar. 

3. Penguatan kebijakan dan peraturan dalam pengendalian TB untuk membangun 
kepemimpinan sektoral yang efektif melalui penguatan komitmen politik, sistem 
surveilans yang kuat, penerapan peraturan berlaku, termasuk kolaborasi lintassektor 
dan penguatan monitoring dan evaluasi serta mempromosikan penggunaan informasi 
dalam penerapan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Hal 
tersebut membutuhkan: (i) peningkatan kapasitas sistem kesehatan untuk mencegah 
dan mengendalikan penyakit menular - menelaah sistem pemantauan dan sistem 
pelaporan kasus dan menentukan mekanisme siaga dan tanggap kasus untuk menekan 
angka kematian; (ii) pengkajian dan penyesuaian disain penemuan kasus, diagnostik, dan 
skema pemberian pengobatan dengan kondisi dan sumber daya setempat; (iii) layanan 
dukungan konsultasi yang mendorong penerapan praktik-praktik yang tepat; (iv) evaluasi 
periodik di tingkat nasional dan daerah demi meningkatkan akuntabilitas dan motivasi 
untuk bekerja; (v) survei periodik untuk mengidentifikasi risiko-risiko khusus (munculnya 
MRD-TB atau wabah yang terjadi di lembaga pemasyarakatan atau di pusat-pusat 
pelayanan kesehatan); (vi) kendali mutu obat-obatan; (vii) pembinaan kerja sama antara 
sektor publik-swasta; dan (viii) menetapkan kapasitas pengendalian TB sebagai prioritas 
di tingkat kabupaten. 

4 Penguatan sistem informasi serta sistem monitoring dan evaluasi terkait TB, melalui: 
(i) peningkatan penelitian terkait TB; (ii) peningkatan jangkauan jaringan uji mikroskopis; 
(iii) pelaksanaan surveilans untuk mengidentifikasi risiko-risiko khusus (munculnya MDr-
TB); dan (iv) peningkatan ketersediaan sistem informasi kesehatan yang efektif, melalui 
studi berkala tentang upaya mendapatkan pelayanan, keterlambatan diagnosa, dan 
pelaksanaan DOTS.

5 Mobilisasi alokasi sumber daya secara tepat, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan program TB dalam APBD sebagai 
tanggung jawab pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun MDGs sangat 
krusial, karena keduanya merupakan prioritas pembangunan kesehatan baik untuk 
nasional maupun daerah. oleh karena itu, penguatan kebijakan dan menumbuhkan 
ownership pemerintah daerah menjadi langkah kunci dalam menjamin kesinambungan 
program TB, dengan menurunkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat 
maupun dana eksternal, di samping membina kemitraan dengan semua sektor maupun 
sektor swasta yang saat ini sangat perlu dikembangkan. 

Untuk mempercepat pencapaian target penurunan kasus TB dan kematian akibat TB, strategi 
nasional dalam RPJMN 2010-2014 menetapkan prioritas, output, dan target upaya sebagai 
berikut:  
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Prioritas Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Menurunkan tingkat morbiditas dan 
mortalitas  TB

Prevalensi TB per 100.000 penduduk 235 231 228 226 224

Persentase kasus baru TB Paru (BTA 
positif) yang ditemukan 73 75 80 85 90

Persentase kasus baru TB Paru (BTA 
positif) yang disembuhkan 85 86 87 87 88

Tabel 6.3. 
Prioritas, Output, dan 
Target Pengendalian 
Tuberkulosis,  
Tahun 2010-2014 

Sumber: 
rPJMN 2010-2014
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Tujuan 7:
Memastikan Kelestarian 
Lingkungan Hidup

Menjaga pertumbuhan pohon bakau
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Tujuan 7: 
Memastikan Kelestarian
Lingkungan Hidup

Target 7A:  
Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 
dengan kebijakan dan program nasional serta 
mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang

Status Saat Ini

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan 
survei foto udara terhadap luas daratan tercatat 52,43 persen pada tahun 2008, turun 
secara signifikan bila dibandingkan dengan acuan dasar tahun 1990 saat kawasan tertutup 
pepohonan masih sekitar 59,97 persen. 

Gambar 7.1. 
Persentase Tutupan Hutan 
dari Luas Daratan di Indonesia 
dari Tahun 1990 Sampai 2008 

Sumber:
Kementerian Kehutanan (1990-2008).
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Degradasi hutan Indonesia dan penurunan keanekaragaman hayati terjadi dalam skala 
besar sebelum tahun 2002 sebagai akibat dari praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari, 
pembalakan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi hutan untuk pemanfaatan lainnya. Laju 
penyusutan hutan (deforestrasi) antara tahun 2000 dan 2005 rata-rata diperkirakan mencapai 
1,089 juta hektar per tahun, menurun dibandingkan 1,6 juta hektar per tahun pada periode 
1985-1997 dan 2,1 juta per tahun pada periode 1997-2001.

Rasio penggunaan energi per PDB Indonesia cenderung menurun. Hal ini, menunjukkan 
semakin efisiennya penggunaan energi. Meski demikian, pemakaian energi tak terbarukan di 
Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2008. Selain menimbulkan emisi yang 
berpengaruh pada perubahan iklim, ketersediaan energi tak terbarukan semakin terbatas. Hal 
ini menyebabkan adanya ancaman krisis energi di masa mendatang. 

Gambar 7.2. 
Jumlah Pemakaian Berbagai 

Jenis Energi Periode 
1990-2008 

(dalam Juta SBM) 

Sumber:
Kementerian ESDM.

Gambar 7.3. 
Jumlah Konsumsi BPo 

di Indonesia,
Tahun 1992-2008

Sumber:
Kementerian Lingkungan Hidup
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Konsumsi bahan perusak ozon (BPO) telah berkurang secara signifikan sesuai dengan 
Protokol Montreal terkait konsumsi BPO. Indonesia telah meratifikasi Protokol Montreal 
melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penghapusan Konsumsi Bahan 
Perusak Ozon (BPO), dan peraturan yang melarang impor BPO telah diundangkan pada tahun 
1998 dan direvisi tahun 2006 oleh Kementerian Perdagangan. Meskipun sejak 1998 impor CFC 
dan barang-barang yang berkaitan dengan CFC secara resmi telah dilarang, namun terdapat 
indikasi adanya impor dan perdagangan BPo secara illegal. Sebagai negara kepulauan yang 
terluas di dunia, kontrol terhadap usaha penyelundupan dan impor ilegal dan penggunaan 
BPo sangat sulit dilakukan.

Tantangan

Perubahan iklim menghadirkan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan 
di Indonesia. Diperlukan aksi nasional, baik untuk mitigasi perubahan iklim global maupun 
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia 
agar dapat beradaptasi dengan dampak negatif perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan 
laut, pola curah hujan yang lebih bervariasi yang dapat menyebabkan banjir dan kekeringan, 
serta perubahan lainnya. Jika langkah yang tepat tidak diambil, banyak daerah di Indonesia 
yang akan mengalami kelangkaan pasokan air, penurunan hasil panen, dan berkurangnya 
produktivitas ekosistem pesisir.

Pemerintah telah menargetkan peningkatan tutupan lahan melalui upaya rehabilitasi sebesar 
2.500.000 hektar untuk periode tahun 2010-2014. Di samping itu, juga upaya penurunan laju 
deforestasi dan degradasi hutan melalui penanggulangan illegal logging, kebakaran hutan dan 
perambahan.   

Indonesia mengumumkan target penurunan emisi CO2 sebesar 26 persen dari kondisi BAU 
pada tahun 2020 di forum United Nations Framework Convention on Climate Change di 
Kopenhagen bulan Desember 2009. Target tersebut dapat ditingkatkan hingga 41 persen 
dengan bantuan internasional. Penanggulangan pemanasan global membutuhkan kemitraan 
internasional, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama secara aktif dengan masyarakat 
dunia dalam menangani isu-isu penting terkait perubahan iklim.

Kebijakan dan Strategi

Dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, kebijakan pembangunan diarahkan pada 
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Berbagai rencana dan 
kebijakan nasional juga difokuskan pada peningkatan koordinasi di antara lembaga-lembaga 
yang terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan, pembangunan kapasitas bagi lembaga-
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lembaga tersebut di semua tingkatan, serta penguatan penegakan hukum dan peraturan yang 
mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.   

Langkah-langkah yang sedang dilaksanakan pemerintah adalah sebagai berikut: 

Untuk mengatasi laju deforestrasi, pada tahun 2008 pemerintah telah meningkatkan luas 
area hutan yang dilindungi dan kawasan lindung perairan secara signifikan. Pemberantasan 
illegal logging diberbagai daerah dilakukan untuk mempertahankan luas kawasan hutan dan 
kawasan konservasi tersebut.  Pemerintah juga mencanangkan gerakan nasional rehabilitasi 
hutan dan lahan kritis.  Selain itu, pemerintah mensosialisasikan serta memberikan insentif 
fiskal maupun nonfiskal dalam gerakan penghematan energi dan pemakaian energi alternatif 
yang lebih efisien dan ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai 
upaya diversifikasi. Melalui program perlindungan lapisan ozon, pemerintah akan terus menjaga 
larangan penggunaan bahan-bahan perusak ozon yang secara hukum sudah dilarang.

Undang Undang No. 30/2007 juga mengamanatkan peningkatan penggunaan Energi Baru 
dan Terbarukan sebagai upaya diversifikasi yang pelaksanaannya akan menjadi tanggung 
jawab pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah, misalnya, telah meluncurkan Program 
listrik 10.000 MW Tahap II yang sumber energi utamanya berupa energi terbarukan, terutama 
panas bumi sebesar 39 persen. 

Kerangka Kebijakan dan Strategi tersebut telah dirumuskan menjadi program dan kegiatan 
dalam RPJMN 2010-2014 sebagai berikut:

Prioritas Output 2010 2011 2012 2013 2014
Implementasi 
Rehabilitasi Lahan 
dan Hutan

Rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan
Memfasilitasi rehabilitasi 
hutan bakau, lahan 
gambut, dan daerah rawa-
rawa (295.000 Ha)

60.000 Ha 120.000 Ha 180.000 Ha 240.000Ha 295.000 Ha

Implementasi 
Reklamasi Lahan dan 
Rehabilitasi Hutan di 
DAS Prioritas

Mengurangi area lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan
Memfasilitasi dan 
melaksanakan rehabilitasi 
hutan di daerah 
tangkapan prioritas 

160.000 Ha 320.000 Ha 480.000 Ha 640.000 Ha 800.000 Ha

Memfasilitasi rehabilitasi 
lahan di daerah tangkap-
an prioritas

100.000 Ha 200.000 Ha 300.000 Ha 400.000 Ha 500.000 Ha

Memfasilitasi 
pengembangan kawasan 
hutan kota

1.000 Ha 2.000 Ha 3.000 Ha 4.000 Ha 5.000 Ha

Memfasilitasi rehabilitasi 
hutan bakau, lahan 
gambut, dan daerah 
rawa-rawa

60.000 Ha 120.000 Ha 180.000 Ha 240.000 Ha 295.000 Ha

Tabel 7.1. 
Prioritas, Output, 

dan Indikator Kinerja 
Pengelolaan Sumber 

Daya Alam,
Tahun 2010-2014
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Pengembangan 
Hutan Rakyat

Memperbaiki pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat
Memfasilitasi 
pengembangan kawasan 
hutan kemasyarakatan 
(HKM), yang meliputi areal 
seluas 2 juta Ha.

400.000 Ha 800.000 Ha 1.200.000 Ha 1.600.000 Ha 2.000.000 Ha

Memfasilitasi 500 grup/
unit HPH untuk HKM 100 grup 200 grup 300 grup 400 grup 500 grup

Memfasilitasi 50 unit 
kemitraan HKM 10 unit 20 unit 30 unit 40 unit 50 unit

Memfasilitasi dukungan 
kelembagaan untuk 
ketahanan pangan di 32 
provinsi

4 Provinsi 8 Provinsi 16 Provinsi 22 Provinsi 32 Provinsi

Memfasilitasi kemitraan 
pembangunan hutan 
kemasyarakatan untuk 
bahan industri kayu 
mentah yang meliputi 
areal seluas 250.000 Ha 

50.000 Ha 100.000 Ha 150.000 Ha 200.000 Ha 250.000 Ha

Memfasilitasi pendirian 
dan operasional kantor 
pusat di 30 kabupaten 
HHBK 

6 Kabupaten 12 
Kabupaten 18 Kabupaten 24 Kabupaten 30 Kabupaten

Wilayah kerja target hutan 
desa seluas 500.000 Ha 100.000 Ha 200.000 Ha 300.000 Ha 400.000 Ha 500.000 Ha

Pelestarian dan 
Peningkatan 
Pengendalian 
Degradasi Hutan dan 
Lahan

Peningkatan kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan serta pengelolaan lahan terpadu 
bersama berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kehutanan, BPN, dan Pemerintah Daerah

Jumlah kebijakan 
konservasi untuk 
mengendalikan kerusakan 
hutan dan penggunaan 
lahan yang telah 
ditetapkan (kriteria 
dan pedoman) akan 
dikoordinasikan di antara 
instansi terkait

3 3 3 3 3

Data titik panas di 
delapan lahan provinsi 
dan kebakaran hutan 
yang dibagikan untuk 
kementerian dan lembaga 
terkait 

80% 80% 80% 80% 80%

Mekanisme pelaksanaan 
pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan di 
delapan lahan provinsi 
dan kebakaran hutan yang 
dikoordinasikan di antara 
kementerian dan lembaga 
terkait 

8 8 8 8 8

Rincian data tentang 
kerusakan lahan dan 
hutan di 11 DAS prioritas 
dan daerah yang 
berpotensi rawan longsor 
yang dikoordinasikan di 
antara kementerian dan 
lembaga terkait 

80% 80% 80% 80% 80%

Data tutupan lahan dan 
perubahan penggunaan 
lahan (perubahan tata 
guna lahan) yang disusun 
dalam Program Go Green 
Indonesia

100% 100% 100% 100% 100%

Lanjutan Tabel 7.1.
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Jumlah provinsi 
(pendekatan ekosistem) 
yang dipantau 
berdasarkan data dan 
potensi bencana 

10 15 20 25 30

% implementasi 
rekomendasi kebijakan 
konservasi dan 
pengendalian kerusakan 
hutan dan lahan di tingkat 
provinsi yang dipantau 
setiap tahun

50% 50% 50% 50% 50%

Pengelolaan dan 
Pelestarian Area 
Pembangunan

Pengelolaan 20% wilayah terumbu karang, rumput laut, bakau, dan 15 jenis biota air yang terancam punah

Kawasan konservasi laut, 
air tawar, dan air payau 
yang dikelola secara lestari

900.000 Ha 900.000 Ha 900.000 Ha 900.000 Ha 900.000 Ha

Jumlah kawasan 
konservasi dan spesies 
biota air dilindungi yang 
telah diidentifikasi dan 
dipetakan secara akurat

9 kawasan/ 3 
jenis

9 kawasan/ 
3 jenis

9 kawasan/ 3 
jenis

9 kawasan/ 3 
jenis

9 kawasan/ 3 
jenis

Pengendalian 
Kebakaran Hutan

Perbaikan sistem pemadaman, pencegahan, mitigasi, dan dampaknya pada kebakaran lahan dan hutan

Titik panas di Kalimantan, 
Sumatera, dan Sulawesi 
berkurang 20% setiap 
tahunnya

20% 36% 48,80% 59,20% 67,20%

Daerah kebakaran 
hutan berkurang jika 
dibandingkan dengan 
situasi tahun 2008

10% 20% 30% 40% 50%

Pelestarian dan 
Perbaikan Hutan 
serta Pengendalian 
Kerusakan Lahan

Kecukupan data, kebijakan, dan informasi untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan diintegrasikan serta 
dikoordinasikan bersama kementerian dan lembaga terkait 

Data sebaran titik 
panas/kebakaran hutan 
di delapan Provinsi 
disebarluaskan ke 
kementerian terkait, untuk 
memantau keberhasilan 
mekanisme implementasi 
pencegahan kebakaran 
hutan

80% 80% 80% 80% 80%

Pengembangan 
Pengelolaan DAS 

Implementasi pengelolaan DAS terpadu di DAS prioritas

Rencana pengelolaan 
DAS terpadu di 108 DAS 
prioritas

22 DAS 44 DAS 66 DAS 88 DAS 100 DAS

Menyusun data acuan 
mengenai 36 BPDAS 7 BPDAS 14 BPDAS 21 BPDAS 28 BPDAS 36 BPDAS

Penyediaan data dan 
pemetaan lahan kritis di 
36 BPDAS

7 BPDAS 14 BPDAS 21 BPDAS 28 BPDAS 36 BPDAS

Lanjutan Tabel 7.1.
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Pengelolaan Kualitas 
Air dan Lahan 
Gambut 

Ketersediaan alat kebijakan pengelolaan kualitas air terpadu di antara kementerian dan lembaga terkait

% penentuan klasifikasi 
air di tingkat kabupaten/
kota untuk 13 sungai 
di 119 kabupaten dan 
kota prioritas, dengan 
koordinasi antar 
kementerian, lembaga, 
dan pemerintah daerah 
terkait

25% 25% 20% 20% 10%

Jumlah bantuan teknis 
bagi 119 kabupaten/kota 
pengelolaan kualitas air 
di 13 DAS dikoordinasikan 
dengan kementerian/
lembaga terkait 

20% 20% 20% 20% 20%

Teknologi 
Pengendalian dan 
Mitigasi Dampak 
Pemanasan Global 

Model fisik penyerapan CO2, penyempurnaan dan pengujian produksi

Rekomendasi kebijakan 
untuk mengurangi 
jumlah emisi karbon dan 
meningkatkan penyerapan 
karbon serta instalasi 
perintis fotobioreaktor 
untuk penyerapan CO2

1 1 1 1 1

Prioritas Output 2010 2011 2012 2013 2014

Peningkatan penggunaan energi terbarukan 
termasuk energi panas bumi mencapai 2000 
MW pada tahun 2012 dan 5000 MW pada tahun 
2014, dimulainya produksi gas metana batubara 
untuk menghasilkan listrik pada tahun 2011 yang 
disertai pemanfaatan potensi tenaga surya

Kontribusi pada pencapaian target pembangkit listrik tenaga panas bumi 
berkapasitas 10.000 MW dalam program tahap II

Total kapasitas terpasang 
pembangkit listrik tenaga 
panas bumi sebesar 5795 
MW pada tahun 2014

1.261 1.419 2.260 3.000 5.795

Mengelola penyediaan EBT dan Pelaksanaan 
Konservasi Energi

Realisasi energi terbarukan yang baru dan berbagai pilihan konservasi energi

Lisdes (EBT)

PLTS 50 Wp 3,55 24,49 24,59 24,69 27,78

PLTMH (kW) 1,53 10,42 10,9 11,38 11,94

PLT Angin (kW) 0 5,16 5,32 5,55 5,64

Biomassa (MW) 0 0,1 0,1 0,1 0,1

Jumlah studi kelayakan 
energi kelautan 1 1 1 1 1

Jumlah Proyek 
Perintis yang dapat 
membangkitkan listrik dari 
sumber energi kelautan

0 1 2 3 4

DME 50 50 50 50 50

Lanjutan Tabel 7.1.

Tabel 7.2. 
Pilihan Target Pelaksanaan 
Tahunan RPJMN untuk 
Penggunaan Sumber
Energi Secara Berkelanjutan 

Sumber:

RPJMN 2010-2014

Sumber:

RPJMN 2010-2014
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Target 7B: 
Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan 
mencapai pengurangan yang signifikan pada 2015

Status Saat Ini

Keanekaragaman hayati Indonesia terancam akibat pemanfaatan sumber daya alam 
dengan cara yang tidak lestari. Pengalihan ekosistem menjadi kawasan industri, pemukiman, 
transportasi, dan berbagai tujuan lainnya telah berdampak buruk pada jumlah keanekaragaman 
hayati. Rata-rata tingkat degradasi ekosistem hutan pada periode 2000-2005 mencapai 1,09 
juta hektar per tahun. Selama 50 tahun terakhir, kerusakan terumbu karang meningkat dari 
10 persen menjadi 50 persen. Antara tahun 1989 dan 2000, persentase terumbu dengan 50 
persen populasi terumbu karang hidup turun dari 36 persen menjadi 29 persen. 

Berkurangnya keanekaragaman hayati, tidak hanya di tingkat ekosistem, tetapi juga di 
tingkat spesies dan genetik. red Data List IUCN menunjukkan bahwa 772 spesies flora dan 
fauna terancam punah. Sementara itu, kurang lebih 240 spesies tanaman telah dinyatakan 
langka dan beberapa spesies ikan juga terancam punah. 

Tantangan

Penyusutan keanekaragaman genetik, khususnya spesies satwa dan tumbuhan liar, tidak 
terdokumentasi dengan baik. Pembahasan terkait erosi genetik di bidang agroekosistem 
mungkin juga dapat berlaku untuk spesies liar. Karena tidak semua erosi genetik yang terjadi 
pada spesies liar diketahui, Indonesia mungkin telah kehilangan banyak “mutiara” tanpa 
sempat mengetahui nilai dan manfaat mereka. 

 

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 
(Biodiversity Action Plan of Indonesia/BAPI) pada tahun 1993 sebagai dokumen yang 
digunakan untuk menetapkan prioritas dan investasi dalam pelestarian keanekaragaman 
hayati yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Kelima 
dan Keenam (hingga 1999) dan seterusnya. BAPI bertujuan melestarikan keanekaragaman 
hayati melalui pengurangan laju kerusakan ekosistem, pengembangan basis data, dan 
pemberian dukungan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen 
ini dipublikasikan sebelum ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (UN 
Convention on Biological Diversity/UNCBD) melalui UU No. 5/1994. 
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Sepuluh tahun kemudian, BAPI telah dimutakhirkan menjadi strategi keanekaragaman 
hayati nasional dan rencana aksi baru yang diberi nama “Indonesia Biodiversity Strategy 
and Action Plan (IBSAP)” guna mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di dalam 
UNCBD. Belajar dari pengalaman BAPI 1993, IBSAP ini dibangun melalui proses partisipasi 
dan menangani permasalahan lingkungan yang lebih mutakhir. IBSAP telah mengidentifikasi 
sejumlah kebutuhan, tindakan, peluang, tantangan serta kendala baru dalam melaksanakan 
pelestarian keanekaragaman hayati.

Pelestarian keanekaragaman hayati merupakan salah satu prioritas dalam pengelolaan 
sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (2010-2014). Upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan 
jumlah spesies yang terancam punah ini digambarkan dengan jelas beserta indikator target 
yang harus dicapai, yaitu: 

1. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati 
 a) Kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati 
 b) Memantau pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati 
 c) Memfasilitasi pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati 
2. Pembangunan kawasan konservasi dan ekosistem esensial 
 a) Mengurangi konflik dan tekanan terhadap taman nasional dan kawasan konservasi 

lainnya 
 b) Perbaikan pengelolaan ekosistem esensial 
 c) Peningkatan manajemen penanganan gangguan dari pihak-pihak yang memasuki 

kawasan konservasi tanpa izin 
 d) Pemulihan kawasan konservasi 
3. Penyelidikan dan perlindungan keamanan hutan
 a) Mengurangi tindak pidana kehutanan 
 b) Finalisasi kasus kejahatan di kawasan konservasi
4. Pengembangan konservasi spesies dan keanekaragaman hayati genetik 
 a) Meningkatkan keanekaragaman hayati dan populasi spesies yang terancam punah 
 b) Penangkaran
 c) Kerjasama internasional dan regional 
5. Pengendalian kebakaran hutan 
 a) Mengurangi titik panas 
 b) Mengurangi luas area yang terbakar 
 c) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengendalikan kebakaran 

hutan 
6. Pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata 
7. Pengelolaan dan pengembangan konservasi ekosistem dan spesies di wilayah 

pesisir dan laut 
 a) Peningkatan pengelolaan ekosistem terumbu karang, bakau, lamun, dan lain-lain 
 b) Identifikasi dan pemetaan kawasan konservasi dan spesies laut yang dilindungi 



116

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

Target 7C: 
Menurunkan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa 
akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan 
layak serta sanitasi dasar pada 2015

Status Saat Ini

Proporsi rumah tangga Indonesia dengan akses air minum dan sanitasi terus meningkat. 
Namun demikian, di luar kemajuan yang telah dicapai, jumlah rumah tangga yang saat ini 
memiliki akses berkelanjutan pada sumber air minum layak dan sanitasi layak tercatat baru 
mencapai masing-masing 47,71 persen dan 51,19 persen. Dengan demikian, diperlukan 
perhatian lebih besar untuk dapat mencapai target akses air minum dan sanitasi sebesar 68,87 
persen dan 62,41 persen pada tahun 2015.

AIR MINUM 

Air minum layak didefinisikan sebagai air dari sumber air terlindungi yang berjarak lebih dari 
10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. 
Akses rumah tangga ke sumber air minum yang layak meningkat dari 37,73 persen pada 
tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009 (Gambar 7.4). Dari jumlah tersebut, 
akses air minum cenderung lebih tinggi pada rumah tangga di perkotaan jika dibandingkan 
dengan perdesaan.

Masih relatif rendahnya akses air minum yang layak mencerminkan bahwa laju penyediaan 
infrastruktur air minum, terutama di perkotaan, belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan 
penduduk; di samping banyak sarana dan prasarana air minum terbangun tidak terpelihara 
dan tidak berlanjut pengelolaannya. Untuk dapat mencapai target MDG pada tahun 2015, 
dibutuhkan penggalakan inisiatif untuk memperluas akses terhadap air minum yang layak baik 
di daerah perdesaan maupun perkotaan.

Di samping kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar 
dalam hal akses terhadap air minum yang layak. Seperti ditunjukkan pada Gambar 7.5, 
provinsi dengan proporsi rumah tangga tertinggi dengan akses ke sumber air minum layak 
antara lain: DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Banten, Aceh, dan 
Bengkulu merupakan tiga provinsi dengan proporsi rumah tangga dengan akses terendah 
terhadap sumber air minum layak.
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SANITASI

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman 
yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran 
manusia. Proporsi rumah tangga di Indonesia yang mempunyai akses ke fasilitas sanitasi 
yang layak meningkat dua kali lipat, dari 24,81 persen pada tahun 1993 menjadi 51,19 
persen pada tahun 2009 (Gambar 7.6). Namun demikian, kemajuan yang dicapai masih lebih 
lambat dibandingkan di negara-negara lain di kawasan regional dengan tingkat pembangunan 
ekonomi yang relatif sama. 

Gambar 7.4. 
Proporsi Rumah Tangga yang 
Memiliki Akses terhadap 
Sumber Air Minum Layak, 
Tahun 1993-2009

Catatan: 
*) Tahun 2000 pencacahan SUSENAS 
di Provinsi Aceh dan Maluku tidak 
dilakukan; 
**) Tahun 2002 pencacahan untuk 
Provinsi Aceh, Maluku Utara, Maluku 
dan Papua hanya dilakukan di Ibu kota 
provinsi; Data tidak termasuk Timor 
Timur.

Sumber:
BPS, Susenas berbagai tahun.

Gambar 7.5. 
Proporsi Rumah Tangga yang 
Memiliki Akses terhadap 
Sumber Air Minum Layak di 
Perkotaan, Perdesaan dan 
Total, Menurut Provinsi, 
Tahun 2009

Sumber:
BPS, Susenas, 2009.
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Laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan 
cakupan sanitasi layak, terutama di daerah perkotaan di mana laju pertumbuhannya lebih 
tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk di tingkat nasional. Memperhatikan kecenderungan 
capaian akses sanitasi layak selama ini, Indonesia harus memberikan perhatian khusus, termasuk 
peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, guna mencapai target MDG, pada tahun 2015.   

Terdapat kesenjangan yang cukup lebar dalam hal akses berkelanjutan terhadap sanitasi 
yang layak antara perkotaan dan perdesaan, dan kesenjangan ini bervariasi antarprovinsi. 
Secara nasional, 69,51 persen penduduk perkotaan memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang 
layak dibandingkan dengan hanya 33,96 persen di daerah perdesaan. Dalam hal kesenjangan 
akses sanitasi yang layak antara perdesaan dan perkotaan berdasarkan provinsi, ada 21 
provinsi dengan kesenjangan yang lebih besar daripada rata-rata nasional, dengan kesenjangan 
terbesar berada di Provinsi Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat.

Gambar 7.6. 
Proporsi Rumah Tangga yang 

Memiliki Akses Terhadap 
Sanitasi yang Layak di 
Perdesaan, Perkotaan 

dan Total Perdesaan dan 
Perkotaan,

Tahun 1993-2009

Catatan: Sanitasi yang layak: 
sendiri/bersama, leher angsa, 

tangki septik; *) sendiri/bersama 
dan tangki septik; **) Data tidak 

mendukung; 
Data tidak termasuk Timor Timur.

Sumber:
BPS, Susenas 1993-2009.

Gambar 7.7. 
Proporsi Rumah Tangga yang 

Memiliki Akses terhadap 
Sanitasi yang Layak di 
Perdesaan, Perkotaan 

dan Total Perdesaan dan 
Perkotaan, Menurut Provinsi, 

Tahun 2009

Sumber:
BPS, Susenas 2009.
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Tantangan

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain 
sebagai berikut:
1.  Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung 

penyediaan air minum dan sanitasi yang layak. Sejumlah peraturan yang ada sudah 
tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1962 tentang Perusahaan Daerah yang belum direvisi, sehingga menyulitkan PDAM untuk 
melakukan korporasi.

2.  Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum 
dan sanitasi yang layak. Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan 
air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama 
pada tataran pelaksanaan program.

3.  Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum. Masih banyaknya 
rumah tangga yang menggunakan sumber air minum nonperpipaan menurunkan 
kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi on-site yang ada juga 
belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan 
pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air 
baku. 

4.  Belum diimbanginya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan 
pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak. Tingkat investasi 
dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu 
mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam 
penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (sewerage system) dan 
skala komunal (communal system).

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik perilaku 
hidup bersih dan sehat (PHBS). Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih 
tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare 
Kemkes, 2010). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; sekitar 47 persen 
rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka; dan meskipun hampir 
semua rumah tangga merebus air untuk minum, namun 48 persen dari air tersebut masih 
mengandung bakteri E. coli.

6.  Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM 
yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan. Berdasarkan 
audit tahun 2008, PDAM yang berkinerja baik hanya sekitar 22 persen. Penetapan dan 
pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (full-cost recovery), di mana 
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sekitar 55,51 persen PDAM masih menerapkan tarif rata-rata di bawah biaya produksi air 
minum.

7.  Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air 
minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi 
yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dukungan perencanaan 
dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi 
prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung 
pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah 
ada.

8.  Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang 
memadai, baik dari pemerintah maupun swasta. Hal tersebut antara lain diakibatkan 
oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya 
kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan 
alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk 
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun Corporate Social responsibility (CSR) 
masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan 
air minum dan sanitasi yang layak, akan dilakukan melalui:

1. Dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum, kebijakan ke depan diarahkan 
pada peningkatan cakupan pelayanan dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum 
masyarakat, melalui pembangunan dan perbaikan sistem air baku, perbaikan dan 
pengembangan instalasi serta pengembangan dan perbaikan jaringan transmisi dan 
distribusi, terutama di kawasan perkotaan. Sementara itu, di perdesaan  pengembangan 
sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat dilakukan bersama antara Kementerian 
Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan. Alokasi pendanaan dari Pemerintah Pusat 
diprioritaskan bagi masyarakat miskin. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mendorong dan 
memfasilitasi penyediaan air minum bagi masyarakat menengah ke atas melalui perbaikan 
kinerja pelayanan operator (PDAM) yang dilakukan melalui pemberian bantuan teknis, 
program, dan keuangan. Disamping itu, pemerintah juga telah mengalokasikan dana 
alokasi khusus (DAK) untuk air minum yang ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan 
infrastruktur air minum eksisting dan juga untuk pembangunan sistem baru di kota kecil, 
terpencil, pesisir dan di perdesaan.

2. Dalam meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak, kebijakan ke 
depan diarahkan pada peningkatan investasi pengelolaan sistem air limbah terpusat 
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dan penyediaan sanitasi berbasis masyarakat dengan fokus pelayanan bagi masyarakat 
miskin. Investasi tersebut diberikan untuk pengembangan sistem pengolahan air 
limbah terpusat skala kota (off-site), pembangunan sistem sanitasi setempat (on-site) 
dan juga pengembangan dan perbaikan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Untuk 
mengejar ketertinggalan dalam penyediaan layanan sanitasi, saat ini juga telah dilakukan 
terobosan melalui peluncuran Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 
(PPSP) 2010-2014 yang menekankan bahwa sanitasi adalah urusan bersama seluruh 
pihak baik pemerintah, swasta, donor, dan masyarakat. Sementara itu, DAK bidang 
sanitasi digunakan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi di daerah padat 
perkotaan, melalui pendekatan sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS). Selanjutnya, 
untuk memastikan kualitas air minum dan sanitasi di samping meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang arti penting air minum dan sanitasi yang layak, Kementerian 
Kesehatan akan meningkatkan pelaksanaan strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) selama 2010-2014, yang bertujuan untuk menghilangkan praktik BAB di tempat 
terbuka pada akhir 2014. 

3. Menyediakan perangkat peraturan di tingkat Pusat dan/atau Daerah untuk mendukung 
pelayanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui penambahan, revisi, maupun 
deregulasi peraturan perundang-undangan. 

4. Memastikan ketersediaan air baku untuk air minum, melalui pengendalian 
penggunaan air tanah oleh pengguna domestik maupun industri; perlindungan sumber 
air tanah dan permukaan dari pencemaran domestik melalui peningkatan cakupan 
pelayanan sanitasi; serta pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber 
air alternatif termasuk air reklamasi.

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS), melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta pembangunan sarana 
dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan 
sosialisasi perilaku yang higienis bagi siswa sekolah dan penerapan praktik perilaku hidup 
bersih dan sehat oleh masyarakat.

6. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi yang 
layak, melalui penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RIS-SPAM) 
sesuai prinsip-prinsip pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat maupun 
lembaga; penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang selaras dengan RIS-SPAM; serta 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

7. Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang 
layak melalui (a) penyusunan business plan, penerapan korporatisasi, pelaksanaan 
manajemen aset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik yang dilakukan 
oleh institusi maupun masyarakat; (b) peningkatan kerja sama antarpemerintah, antara 



122

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan swasta, ataupun antara pemerintah, 
swasta, dan masyarakat; (c) peningkatan keterkaitan antara sistem pengelolaan yang 
dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah; dan (d) optimalisasi pemanfaatan sumber 
dana.

8. Meningkatkan belanja investasi daerah untuk perbaikan akses air minum dan 
sanitasi yang difokuskan pada pelayanan bagi penduduk perkotaan terutama 
masyarakat miskin.

9. Meningkatkan iklim investasi yang mendukung pembangunan guna merangsang 
partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat melalui KPS dan CSr; dan juga untuk 
pengembangan dan pemasaran pilihan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang 
tepat guna.

Untuk mempercepat pencapaian target MDGs tahun 2015, khususnya tentang penyediaan 
air minum dan sanitasi yang layak telah ditetapkan rencana pembangunan nasional jangka 
menengah sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut: 

Prioritas output 2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatkan 
penyehatan dan 
pengawasan 
kualitas 
lingkungan

Persentase rumah 
tangga yang 
memiliki akses 
terhadap air 
minum berkualitas 
(%)

62 62,5 63 63,5 67

Persentase 
kualitas air minum 
yang memenuhi 
syarat (%)

85 90 95 100 100

Persentase 
penduduk yang 
menggunakan 
jamban sehat (%)

64 67 69 72 75

Jumlah desa yang 
melaksanakan 
Sanitasi Total 
Berbasis 
Masyarakat 
(STBM) (Desa)

2.500 5.500 11.000 16.000 20.000

Meningkatkan 
pengembangan 
sistem 
penyediaan air 
minum

Terfasilitasinya 
kawasan 
perkotaan yang 
terlayani air 
minum

218 kawasan 244 kawasan 260 kawasan 315 kawasan 360 kawasan

Terfasilitasinya 
kawasan 
perdesaan yang 
terlayani air 
minum layak

31 kawasan dan 
1.472 desa

30 kawasan dan 
1.165 desa

30 kawasan dan 
500 desa

30 kawasan dan 
1.000 desa

32 kawasan dan 
700 desa

Tabel 7.3. 
Prioritas, Output, dan Target 

Peningkatan Akses Air Minum 
dan Sanitasi Layak, Tahun 

2010-2014
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Prioritas output 2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatkan 
pengembangan 
infrastruktur 
sanitasi

Terlayaninya 
kawasan dengan 
infrastruktur air 
limbah melalui 
sistem off-site

9 Kabupaten/
kota

11 Kabupaten/
kota

11 Kabupaten/
kota

11 Kabupaten/
kota

11 Kabupaten/
kota

Terlayaninya 
kawasan dengan 
infrastruktur air 
limbah melalui 
sistem on-site

30 Kabupaten/
kota

35 Kabupaten/
kota

40 Kabupaten/
kota

50 Kabupaten/
kota

55 Kabupaten/
kota

Sumber:
rPJMN 2010-2014 dan 
Inpres Nomor 3/2010.

Lanjutan Tabel 7.3.
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Target 7D: 
Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan 
penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) 
pada tahun 2020

Status Saat Ini

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Indonesia telah menurun 8,63 persen sejak 
tahun 1993. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kondisi hunian rumah tangga 
perkotaan, namun demikian masih terdapat 12,12 persen rumah tangga yang menghuni rumah 
kumuh (lihat Gambar 7.8). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program dalam 
rangka menangani permukiman kumuh, antara lain Kampung Improvement Program (KIP), 
peremajaan kota (urban renewal), Urban Poverty Project (UPP), Community-Based Initiatives 
for Housing and Local Development (CoBILD), dan Neighborhood Upgrading and Shelter Sector 
Program (NUSSP). Selain itu terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di beberapa kementerian yang ditujukan 
untuk penanganan kawasan kumuh.

Meskipun demikian, kesenjangan daerah dalam proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 
masih cukup besar. 

Gambar 7.8. 
Proporsi Rumah Tangga 

Kumuh Perkotaan, 
Tahun 1993 dan 2009

Sumber:
BPS, Susenas.
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Tantangan

Selain kesenjangan antardaerah, secara umum, beberapa tantangan utama dalam 
menurunkan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Indonesia adalah sebagai 
berikut:
1. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan untuk pembangunan 

perumahan. 
2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. 
3. Terbatasnya kemampuan sektor pemerintah dan swasta dalam membangun rumah. 
4. Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman. 
5. Belum optimalnya program-program penanganan permukiman kumuh yang telah 

dilaksanakan. 

Kebijakan dan Strategi

Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau dilakukan secara 
komprehensih dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan mereka yang 
berpendapatan rendah. Beberapa langkah yang telah dilakukan adalah meningkatkan 
penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui 
pembangunan rusunawa; fasilitasi pembangunan baru/peningkatan kualitas perumahan 
swadaya serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya; serta fasilitasi 
penyediaan lahan. Juga, peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap 
hunian yang layak dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas, kredit mikro perumahan dan 
tabungan perumahan nasional. Serta, peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui 
penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan 

Gambar 7.9. 
Proporsi Rumah Tangga 
Kumuh Perkotaan, 
Menurut Provinsi,
Tahun 2009

Sumber:
BPS, Susenas 2009.
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pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman 
kumuh.

PRIoRITAS INDIKATOR
TARGET

2010 2011 2012 2013 2014

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan 
dan Penyelenggaraan dalam Pengem-
bangan Permukiman

Rencana tindak penanganan 
kawasan kumuh perkotaan di 
kab/kota

95 30 30 30 22

Kawasan kumuh di perkotaan 
yang tertangani

95 30 30 30 22

Satuan unit hunian rumah susun 
yang terbangun dan infrastruktur 
pendukungnya

3.960 7.041 7.041 5.200 3.458

Penyediaan infrastruktur per-
mukiman di kawasan-kawasan 
perumahan bagi MBR

104 50 50 15 21

Fasilitasi dan Stimulasi Penataan 
Lingkungan Permukiman Kumuh

Jumlah permukiman kumuh yang 
terfasilitasi

50 100 150 175 180

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan 
Perumahan Swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi 
pembangunan baru perumahan 
swadaya

7.500 12.500 16.250 7.500 6.250

Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan 
Kualitas Perumahan Swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi 
peningkatan kualitas perumahan 
swadaya

7.500 12.500 16.250 7.500 6.250

Fasilitasi Pembangunan PSU Peruma-
han Swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi 
prasarana, sarana dan utilitas 
perumahan swadaya

7.500 12.500 16.250 7.500 6.250

Pembangunan Rumah Susun Seder-
hana Sewa* Jumlah rusunawa terbangun 100 100 180 0 0

Tabel 7.4. 
Prioritas, Output, dan Target 

Penurunan Rumah Tangga 
Kumuh Perkotaan Melalui 
Penanganan Permukiman 
Kumuh, Tahun 2010-2014

Keterangan: *)
Pembangunan rumah Susun 

Sederhana Sewa diperkirakan 
30 persen untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah.

Sumber:
rPJMN 2010-2014.
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Tujuan 8: 
Membangun Kemitraan Global
untuk Pembangunan

Indonesia telah secara aktif bekerja sama dengan masyarakat internasional  untuk 
meningkatkan tata kelola perdagangan internasional, investasi, dan alih teknologi dalam 
rangka memperceaons (PBB), World Trade Organization (WTO), Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN), International Monetary Fund (IMF), World Bank Group (WBG), dan 
Asian Development Bank (ADB), Indonesia selalu berupaya untuk mewujudkan pola kemitraan 
global yang adil dan dinamis. 

Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam komunitas internasional melalui berbagai 
forum internasional, antara lain seperti Kelompok G-20 dan Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC), untuk turut mendorong peningkatan kerja sama dalam menangani isu-isu 
yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan antara negara berkembang 
dan negara maju. Selain itu, bersama dengan sepuluh negara anggota Sherpa (Norwegia, 
Belanda, Inggris, Australia, Brazil, Cile, Mozambik, Tanzania, Liberial dan Senegal), Indonesia 
turut membangun Network of Global Leaders for Global Campaign on Health MDGs (NGL 45), 
dengan memberikan penekanan khusus pada penggalangan dukungan internasional terhadap 
salah satu isu sosial MDGs yang paling terabaikan, yaitu kematian anak dan ibu melahirkan. 
Indonesia juga telah membangun jaringan kemitraan bilateral yang luas serta kokoh, untuk 
memajukan pembangunan dan perdagangan yang adil, termasuk melalui kemitraan segitiga 
dan kerja sama Selatan-Selatan.  

Di samping itu, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai kemitraan yang produktif 
antara Pemerintah dengan sektor swasta, di samping menjaga iklim investasi yang 
kondusif agar investasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri meningkat. 
Kemitraan pemerintah dan swasta ini terus digalakkan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan memperbaiki penyediaan layanan umum. Lebih jauh lagi, kerjasama pemerintah 
dan swasta ini diarahkan untuk mendapatkan investasi yang berkualitas, yang dapat 
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hubungannya dengan 
kondisi investasi di Indonesia, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  
baru-baru ini menempatkan Indonesia dalam salah satu dari sepuluh besar negara di dunia 
yang paling menarik untuk dijadikan tujuan investasi asing.  
 
Selain kemitraan pemerintah dan swasta, kerjasama pemerintah dengan mitra 
pembangunan juga terus dijaga dan ditingkatkan produktivitasnya. Dalam membiayai 
pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia masih memanfaatkan pinjaman dan hibah 
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luar negeri meskipun dengan porsi yang semakin menurun. Untuk menunjang pemanfaatan 
sumber dana dari luar ini, Pemerintah melakukannya secara sangat hati-hati dan berupaya 
memilih sumber luar negeri yang favourable dengan ketentuan dan persyaratan yang 
menguntungkan kedua belah pihak. Untuk itu, kerjasama pembangunan Pemerintah dengan 
mitra pembangunan terus ditingkatkan dalam upaya memanfaatkan pinjaman dan hibah luar 
negeri yang efektif dan efisien.

Target 8A: 
Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang 
terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak 
diskriminatif

Status Saat Ini

Sejak dekade 50-an, Indonesia telah berpartisipasi dalam forum Perjanjian Umum Tarif 
dan Perdagangan (General Agreement on Trade and Tariffs,  GATT) yang bertujuan untuk 
meningkatkan sistem perdagangan global dan merupakan salah satu anggota World 
Trade Organization (WTO) pada Januari 1995. Indonesia juga telah berpartisipasi dalam 
berbagai forum negosiasi internasional yang berhubungan dengan perdagangan internasional 
termasuk APEC; kelompok CAIrNS; G-33; NAMA 11, dan Sponsor “W52”. 

Indonesia merupakan salah satu negara anggota pendiri ASEAN yang kemudian 
membentuk ASEAN Free Trade Area  (AFTA) pada tahun 1992. Selanjutnya, ASEAN akan 
menuju pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015 yang bertujuan 
integrasi ekonomi regional. 

ASEAN juga telah menanggapi lebih jauh dengan mengadakan perjanjian perdagangan 
bebas dengan negara-negara Asia lainnya serta negara-negara di luar Asia. ASEAN-China 
Free Trade Agreement (ACFTA)1  dan ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) merupakan 
contoh perjanjian perdagangan bebas yang telah berlaku antara negara ASEAN dengan 
negara Asia lainnya. Selain itu, ASEAN kini sedang dalam proses negosiasi untuk perjanjian 
perdagangan bebas dengan negara lainnya seperti: ASEAN-India FTA, ASEAN-Australia-New 
Zealand FTA, dan ASEAN-European Union FTA.

1 ACFTA telah menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dalam hal jumlah penduduk di negara-negara yang 
menandatangani perjanjian tersebut (1,9 miliar) dan yang ketiga terbesar dalam hal PDB (US$6,6 triliun), di bawah Uni Eropa dan 
North American Free Trade Area. 
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Di samping perjanjian perdagangan regional, Indonesia juga telah menandatangani 
perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan beberapa negara lain. Indonesia-Japan 
Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 
dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008 merupakan perjanjian perdagangan bilateral 
pertama Indonesia. Tujuan perjanjian ini adalah memperkuat hubungan ekonomi bilateral yang 
meliputi berbagai jenis kerja sama di bidang investasi, perdagangan, dan gerakan individu.

Indonesia telah berhasil mengembangkan keterbukaan yang lebih besar dalam 
perdagangan dengan masyarakat global. Keterbukaan ekonomi yang lebih besar dan 
pembenahan kerangka peraturan perdagangan telah menghasilkan manfaat ekonomi yang 

Gambar 8.1. 
Perkembangan Impor, Ekspor, 
Pertumbuhan PDB dan Rasio 
Ekspor dan Impor terhadap 
PDB sebagai Indikator MDGs 
untuk Keterbukaan Ekonomi

Sumber:
BPS dan Bank Dunia, 2009.
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Sumber:
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substansial. Volume perdagangan sejak tahun 1980 telah meningkat pesat dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional serta perluasan lapangan kerja.

Data indikator keterbukaan ekonomi menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat. 
Pengkajian data indikator keterbukaan mengungkapkan bahwa selama dekade terakhir 
indikator ini tercatat berkisar 45 persen.

Reformasi menyeluruh sektor perbankan Indonesia telah dilaksanakan berdasarkan pelajaran 
pahit dari krisis ekonomi 1997/1998, termasuk di dalamnya adalah dengan memperkuat 
neraca keuangan sektor korporasi dan perbankan serta menanggulangi kerentanan bank 
melalui kapitalisasi yang lebih besar dan pengawasan yang lebih baik.  

Indikator perbankan untuk MDG 8 adalah rasio antara kredit terhadap Dana Pihak Ketiga 
(LDR) untuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR). LDr bank umum terus 
meningkat dari 45,8 persen pada tahun 2000 menjadi sebesar 72,8 persen pada akhir tahun 
2009. Jumlah DPK BPR juga meningkat dari Rp8,868 miliar pada tahun 2003 menjadi Rp 
28.001,0 miliar pada tahun 2009, sedangkan LDr di BPR juga meningkat dari 101,3 persen 
pada tahun 2003 menjadi 109,0 persen pada periode yang sama. Tingkat kredit bermasalah 
(non-performing loan/NPL) di bank umum relatif membaik pada periode pelaporan, sementara 
NPL pada BPR diharapkan dapat dijaga pada tingkat yang aman.

Tantangan

Ketidakpastian dan kerapuhan pemulihan ekonomi global menegaskan pentingnya  
mempertahankan kepastian perdagangan terbuka dan sistem perdagangan multilateral 
yang didasari peraturan.   

Tantangan yang dihadapi setelah beberapa tahun negosiasi Putaran Doha adalah 
menyepakati perjanjian yang akan memberikan landasan kuat bagi pemulihan ekonomi 
global dan pertumbhan berkelanjutan. 

Meningkatkan kinerja logistik. Faktor-faktor yang menentukan kinerja logistik suatu negara 
dalam perdagangan adalah sebagai berikut:
 • Efisiensi proses pengurusan bea cukai dan prosedur perbatasan; 
 •  Kualitas infrastruktur yang terkait perdagangan dan transportasi; 
 •  Kemudahan mengatur pengiriman dengan harga yang kompetitif; 
 •  Kompetensi dan kualitas jasa logistik; 
 •  Kemampuan untuk melacak dan menelusuri pengiriman; dan 
 •  Frekuensi pengiriman yang sampai ke tangan penerima sesuai jadwal atau waktu   

 yang diharapkan. 
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Survei LPI menyoroti perlunya Indonesia untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna 
meningkatkan manajemen perbatasan, kinerja sektor pelayanan (transportasi, logistik, 
dan jasa pengiriman), dan seluruh infrastruktur logistik, terutama pelabuhan laut. 
Survei ini juga mengidentifikasi perlunya memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan 
kapasitas bea cukai dan terutama mutu dan standar instansi pemeriksaan. 2

Terkendalanya fungsi intermediasi perbankan. Meskipun Loan to Deposit Ratio (LDr) 
memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sebagian besar merupakan kredit 
modal kerja dan kredit konsumsi. Rendahnya komposisi kredit investasi tidak terlepas dari 
struktur simpanan pada perbankan yang merupakan dana jangka pendek 1 sampai dengan 
3 bulan yang berpotensi menimbulkan mismatch di dalam pendanaan yang bersifat jangka 
panjang.

Di samping itu, besarnya selisih (spread) antara suku bunga kredit dan simpanan 
diperkirakan menjadi salah satu penyebab rendahnya penyaluran kredit investasi pada 
industri perbankan. 

Dari sisi pembiayaan mikro, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukkan kinerja 
yang membaik. Keunggulan BPR dibandingkan dengan bank umum adalah pelayanannya 
kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah yang mengedepankan kedekatan 
dengan nasabah melalui pelayanan langsung (door to door), serta pendekatan secara personal 
dengan memperhatikan budaya setempat. Namun, karena minimnya informasi tentang usaha 
yang dimiliki nasabah, terdapat kecenderungan bahwa BPR lebih fokus kepada nasabah yang 
bankable. 

Kebijakan dan Strategi

Berbagai langkah akan dilakukan untuk mencapai sistem perdagangan yang terbuka, 
berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif,  melalui kebijakan 
berikut:

1. meningkatkan ekspor nonmigas untuk produk-produk yang bernilai tambah lebih besar, 
berbasis pada sumber daya alam, serta permintaan pasarnya besar; 

2. mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha kecil 
menengah (UKM); 

3.  mendorong upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor untuk mengurangi tingkat 
kebergantungan kepada pasar ekspor tertentu; 

4. menitikberatkan upaya untuk perluasan akses pasar, promosi, dan fasilitasi ekspor 
nonmigas di kawasan Afrika dan Asia; 

5. mendorong pemanfaatan berbagai skema perdagangan, dan kerjasama perdagangan 

2 World Bank, Connecting to Compete in Indonesia,  2010
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internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional; 
6. mendorong pengembangan aktivitas perdagangan di daerah perbatasan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara 
tetangga; serta 

7. memperkuat kelembagaan dan pembiayaan perdagangan luar negeri yang mendorong 
efektivitas pengembangan ekspor nonmigas. 

Pemerintah Indonesia juga akan terus berusaha mempertahankan sistem perbankan 
yang sehat, stabil, dan efisien untuk lebih mendukung pencapaian tujuan pembangunan 
nasional. Strategi untuk memperkuat kinerja dan stabilitas sektor perbankan mencakup 
inisiatif berikut: 

1. Memperkuat kerangka peraturan dan kemudian meningkatkan pengawasan bank umum 
dan BPR; 

2.  Memperkuat kualitas manajemen dan jasa operasional semua lembaga perbankan; 
3.  Meningkatkan upaya untuk melindungi konsumen dan investor;
4. Mempercepat intermediasi strategis dan penyaluran dana publik untuk meningkatkan 

akses ke lembaga jasa keuangan (LJK) bagi kelompok penghasilan rendah melalui inisiatif 
berikut: 
a. mengembangkan produk perbankan yang tepat dan ketentuan kredit syariah; 
b. diversifikasi sumber dana pembangunan melalui lembaga keuangan bukan bank 

(LKBB); 
c. memperluas cakupan jasa keuangan, terutama jasa keuangan yang mendukung 

usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
d. memperbaiki infrastruktur pendukung di lembaga jasa keuangan. 

Target 8D: 
Menangani utang negara berkembang melalui upaya na-
sional maupun internasional untuk dapat mengelola utang 
dalam jangka panjang

Status Saat Ini

Pada dekade usai krisis ekonomi 1997/98, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 
reformasi komprehensif untuk memperkuat landasan perekonomian nasional, termasuk 
pengurangan utang dan penguatan sektor perbankan. Upaya reformasi ini tidak hanya 



135Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

memberikan dasar yang kuat bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemulihan dari 
krisis, tetapi juga mewujudkan pertumbuhan yang adil. Kerjasama bilateral dan multilateral telah 
membantu Indonesia menuju pencapaian MDG bersamaan dengan dicapainya pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan yang memungkinkan Pemerintah mengurangi ketergantungan pada 
pinjaman luar negeri secara berkelanjutan.  

Keberhasilan reformasi perekonomian Indonesia dan perbaikan pengelolaan utang 
pemerintah  tercermin di dalam rasio stok utang terhadap PDB turun dari titik puncak 89 
persen pada tahun 2000 menjadi 30 persen pada tahun 2009 (RPJM Nasional 2010-2014). 
Sedangkan rasio stok pinjaman luar negeri terhadap PDB turun dari 24,59 persen pada tahun 
1996 menjadi hanya 10,89 persen pada tahun 2009 (Gambar 8.3). Rasio pembayaran pokok 
utang dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor  atau Debt service 
ratio (DSR) Indonesia juga turun selama periode yang sama, setelah mencapai puncaknya 
sebesar 60 persen pada tahun-tahun krisis. Pada tahun 2007, DSr tercatat 19,4 persen 
dan 22 persen pada tahun 2009. Angka pencapaian tersebut sekitar 50 persen dari angka 
acuan dasar MDG sebesar 51,0 persen pada tahun 1996 dan mencerminkan keberhasilan 
pemerintah dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan utang serta menerapkan kebijakan 
fiskal yang hati-hati. 

Pemerintah Indonesia sebagai penandatangan Konsensus Monterrey (2002) dan 
Deklarasi Paris tentang Aid Effectiveness (2005), berkomitmen penuh pada prinsip-
prinsip peningkatan efektivitas pengelolaan bantuan (Aid Effectiveness). Selain itu, 
Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam persiapan Forum Tingkat Tinggi Ketiga mengenai 
Aid Effectiveness (2008) tingkat regional. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjalankan 
Agenda Aksi Accra serta Konsensus Monterrey (2002), dan Deklarasi Doha tentang Pembiayaan 
Pembangunan tahun 2008. 

Pada tahun 2009, Pemerintah dan 26 mitra pembangunan utama3  menandatangani 
3 Mitra pembangunan yang menandatangani naskah Komitmen Jakarta, adalah: Asian Development Bank; Pemerintah Australia; 

Gambar 8.3. 
Perkembangan Pinjaman 
Luar Negeri terhadap PDB 
dan Debt Service Ratio pada 
Periode 1996-2009

Sumber:
Laporan Perekonomian Indonesia, 
BI 2008, Statistik Utang Luar Negeri 
Indonesia, BI dan Kementerian
Keuangan 2010,
Kementerian Keuangan, 2010.
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“Komitmen Jakarta: Bantuan untuk Pembangunan yang Efektif – Peta Jalan Indonesia 
Menuju 2014”. Komitmen Jakarta mendukung upaya Indonesia untuk memaksimalkan 
efektivitas pengelolaan bantuan luar negeri dalam menyokong pembangunan dan menentukan 
arah kebijakan untuk mencapai efektivitas pembangunan yang lebih signifikan pada tahun 
2014 dan seterusnya. Peta jalan untuk Aid Effectiveness menetapkan visi strategis yang menjadi 
komitmen Indonesia bersama mitra pembangunan. Agenda di dalam peta jalan ini didasarkan 
pada prinsip-prinsip Deklarasi Paris dan komitmen Agenda Aksi Accra.  Program Komitmen 
Jakarta ini menekankan kepada: (i) meningkatkan pemanfaatan bantuan internasional 
dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; (ii) 
meningkatkan kepemilikan bantuan pembangunan nasional; (iii) mendorong dan membantu 
mitra pembangunan untuk mengikuti peraturan dan mekanisme yang ditetapkan Pemerintah; 
(iv) mendukung integrasi bantuan pembangunan dalam APBN; dan (v) mendorong mitra 
pembangunan untuk mengadopsi sistem “tak mengikat”. 

Tantangan

Kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah meningkatkan kemampuan untuk 
memanfaatkan semua sumber daya yang ada dan berpotensi secara efektif. 

Mempertahankan portofolio utang saat ini melalui pencapaian efisiensi pembiayaan dan 
risiko yang lebih terkelola dalam dinamika pasar finansial.

Meningkatkan efektivitas penggunaan hibah dan pinjaman luar negeri dalam 
memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berbagai 
analisa  terhadap program dan proyek yang didanai lembaga keuangan internasional serta 
komunitas donor menemukan adanya tantangan-tantangan umum dalam meningkatkan 
efektivitas bantuan di Indonesia, yang antara lain terdiri dari:  

a. rendahnya rasa kepemilikan terhadap program yang didanai pinjaman dan hibah dari 
pihak yang bertanggung jawab atas implementasinya;

b. prosedur negara donor tidak selalu sesuai dengan prosedur pemerintah Indonesia;
c. penyusunan program pinjaman dan hibah tidak selalu selaras dengan perencanaan dan 

prioritas pemerintah;
d. program pembangunan tidak selalu berhasil mencapai hasil optimal dan rasa tanggung 

jawab bersama kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan;   dan

Pemerintah Jepang; Pemerintah Belanda; Pemerintah Polandia; Bank Dunia; Kedutaan Besar Austria; l’Agence Française de 
Développement; Canadian International Development Agency; Departemen Pembangunan Internasional Inggris; Delegasi Komisi Eropa; 
Kedutaan Besar Finlandia; Kedutaan Besar Perancis; Kedutaan Besar Jerman; Kedutaan Besar Italia; Japan International Cooperation 
Agency; Korea International Cooperation Agency; Kedutaan Besar Norwegia; New Zealand Agency for International Development; 
Kedutaan Besar Swedia; United States Agency for International Development/Indonesia; United Nations System in Indonesia; Islamic 
Development Bank; Danish International Development Agency; dan Swiss Agency for Development and Cooperation.
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e. adanya kelemahan dalam mendukung sistem informasi manajemen serta sumber daya 
manusia yang ditugaskan untuk mengelola informasi mengenai program-program 
pembangunan. 

Kebijakan dan Strategi

Prioritas Pemerintah dalam pengelolaan pinjaman dan hibah dari lembaga multilateral dan 
bilateral untuk tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman dan hibah luar negeri digunakan untuk mendukung pencapaian prioritas, 
tujuan, dan sasaran nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) dan komitmen Indonesia untuk mencapai Millennium Development 
Goals (MDGs);

2. Mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dengan tetap menjaga kondisi 
negative net transfers;

3. Perbaikan lebih lanjut dilakukan pada peraturan dan undang-undang yang mengatur 
pinjaman dan hibah luar negeri; 

4. Kepemilikan nasional terhadap program-program yang didanai pinjaman dan hibah luar 
negeri ditingkatkan, demikian juga penerapan prosedur nasional untuk mengelola dana 
internasional; 

5. Perbaikan mekanisme koordinasi kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas akan 
dilakukan di semua tahapan, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring dan 
evaluasi;

6. Memperkuat kapasitas pemerintah untuk mengelola penyusunan program dan 
pemanfaatan dana pembangunan secara efektif. 

Komitmen Jakarta4  yang didasarkan pada semangat saling menghormati, dukungan, 
serta akuntabilitas akan dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat yang lebih 
besar dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia, termasuk pencapaian MDGs. 
Komitmen ini mewajibkan pemerintah beserta mitra pembangunan untuk menyediakan 
sumberdaya, pengetahuan, dan kapasitas yang tepat untuk melaksanakan Komitmen 
Jakarta. Tiga komponen utama Komitmen Jakarta adalah:
 •  Memperkuat Kepemilikan Negara atas Pembangunan 
 •  Membangun Kemitraan Pembangunan yang lebih efektif dan inklusif
 •  Melaksanakan pembangunan dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya

Pemerintah telah membentuk Sekretariat Aid for Development Effectiveness (A4DES) untuk 
mendukung pelaksanaan Komitmen Jakarta dan memastikan bahwa lembaga-lembaga 
pemerintah memiliki kapasitas memadai untuk memegang kepemilikan penuh dan memimpin 
proses koordinasi dan pengelolaan bantuan. 

4 Komitmen Jakarta: Efektivitas Bantuan Pembangunan – Peta Jalan Indonesia Menuju 2014 (Januari, 2009).
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Target 8F: 
Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi 
baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

Status Saat Ini

Pemerintah berkomitmen untuk memperluas kerja sama dengan sektor swasta guna 
memastikan bahwa semua penduduk Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan yang 
ditawarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam membangun Masyarakat 
Informasi yang inklusif. Prakarsa yang tengah dijalankan mencakup upaya peningkatan 
infrastruktur TIK, pengembangan kapasitas bagi pengguna TIK, dan penetapan peraturan/
kebijakan yang memungkinkan pencapaian tujuan yang disepakati dalam Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Dunia tentang Masyarakat Informasi. 

Telekomunikasi di Indonesia telah berkembang pesat selama masa pascakrisis. Gambar 
8.4 menggambarkan pesatnya peningkatan persentase penduduk yang memiliki telepon 
seluler dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan lambatnya pertumbuhan 
penggunaan Public Switched Telephone Network (PSTN).    

Perluasan penggunaan Personal Computer (PC) masih jauh lebih lambat dibanding 
telepon seluler karena relatif tingginya harga PC dan diperlukannya kompetensi 
minimum untuk menggunakannya. Hanya sekitar 8,32 persen keluarga yang memiliki PC 
pada tahun 2009, meskipun penggunaan komputer merupakan hal biasa di dunia bisnis, 
lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Akses internet 
telah berkembang pesat sejak tahun 1998 ketika diperkirakan hanya 512.000 orang 

Gambar 8.4. 
Persentase Penduduk yang 
Memiliki PSTN dan Telepon 

Seluler pada Periode 
2004-2009

Sumber:
Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, 2010.
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Indonesia yang mampu memanfaatkan layanan ini. Pada tahun 2009 jumlah pengguna 
internet telah meningkat menjadi 11,51 persen dari total rumah tangga nasional.

Tantangan

Salah satu tantangan utama di masa depan adalah menjembatani kesenjangan dengan 
meningkatkan infrastruktur telekomunikasi untuk menyediakan akses pita lebar (broadband) 
di seluruh Indonesia. Bagi bangsa yang besar dan begitu majemuk seperti Indonesia, komunikasi 
TIK memainkan peran sangat strategis dalam perdagangan, pemerintahan, dan masyarakat 
sipil. Sebagian besar daerah terpencil belum memiliki akses TIK modern dan kualitas akses 
di kebanyakan daerah masih rendah. Infrastruktur nasional pendukung telekomunikasi yang 
ada berbasis sistem satelit, akses nirkabel, dan jaringan kabel bawah tanah. Infrastruktur dan 
penggunaan internet berkembang pesat di kota-kota besar, tetapi infrastruktur pendukung 
jauh lebih terbatas di daerah pedesaan, terutama di kawasan timur Indonesia. Sebagai 
akibatnya, masih terdapat kesenjangan yang lebar dalam hal penggunaan telepon, komputer, 
dan internet antarwilayah, dengan tingkat penggunaan terendah dapat ditemukan di kawasan 
timur Indonesia (lihat Gambar 8.5). 

Perkembangan investasi dalam industri TIK telah melebihi dari yang diharapkan. Peningkatan 
nilai investasi dalam industri TIK tersebut menuntut penciptaan lingkungan penyelenggaraan 
yang lebih kompetitif serta lingkungan yang lebih kondusif bagi kerja sama industri TIK, termasuk 
penyedia layanan bagi pengguna, produsen peralatan dan solusi pengguna, perangkat lunak, 
dan perangkat aplikasi. Kesadaran dan kapasitas untuk menggunakan TIK secara efektif juga 
berkembang dengan pesat, khususnya di kalangan UKM, namun peningkatan kualitas sumber 
daya manusia tetap dilakukan secara luas untuk meningkatkan tingkat TIK literasi (e-literasi) 
nasional. 

Gambar 8.5. 
Persentase Rumah Tangga 
yang Memiliki Komputer 
dan Akses Internet Menurut 
Provinsi (2009)

Sumber:
BPS, Susenas, 2009.
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Kebijakan dan Strategi

Pemerintah berkomitmen untuk mempromosikan investasi sektor swasta untuk mencapai 
tujuan pembangunan nasional, termasuk MDG. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang 
lebih kondusif bagi semua investor, pemerintah akan memperkuat kerangka peraturan bagi 
investor dan menyelaraskan peraturan pemerintah pusat dan daerah mengenai investasi. 
Pemerintah juga akan memperluas kerja sama langsung dengan sektor swasta melalui 
kemitraan publik-swasta seraya mendukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk 
produk-produk tertentu. Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 
juga akan didorong untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan.

Pemerintah bertujuan mengubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat informasi 
yang digerakkan oleh arus informasi yang bebas. Saat ini penduduk di pusat kota besar 
di Indonesia memiliki akses TIK yang jauh lebih baik. oleh karena itu, pemerintah memiliki 
kebijakan untuk mendorong penyediaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk 
di daerah terpencil dan terisolasi. 

Pada saat yang bersamaan, pemerintah akan terus bekerja sama dengan sektor swasta 
untuk mengimplementasikan empat komponen penting cetak biru TIK yang komprehensif di 
Indonesia: 
1.  Perbaikan Infrastruktur TIK, yang meliputi Program Palapa Ring. Penyediaan Broadband 

Wireless Access (BWA). Implementasi 3G. Peralihan ke Televisi Digital. Pembangunan 
Community Access Point (CAP)

2. Pembangunan Industri TIK, yang meliputi pelaksanaan Undang-undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE), penyempurnaan Undang-
Undang Kovergensi TIK, menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mempromosikan 
investasi sektor swasta di bidang TIK.

3. E-Government. Berbagai keputusan dan peraturan pemerintah telah dikeluarkan 
untuk mendukung praktik-praktik inovatif e-government melalui kemitraan 
pemerintah-swasta dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta 
penyedia layanan sektor swasta. TIK akan digunakan sebagai instrumen untuk menata 
kembali penyediaan layanan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah 
sedang mengembangkan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Instansi Pemerintah 
Pusat dan Daerah sebagai landasan hukum pengembangan e-government. Telah 
direncanakan bahwa:
•  E-services dan e-procurement akan diterapkan oleh seluruh instansi 

pemerintah; 
• Penerapan e-budgeting oleh instansi pemerintah akan meningkatkan transparansi 

dan efisiensi perencanaan dan penganggaran pemerintah;
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• Melaksanakan strategi e-government yang berfokus pada aplikasi-aplikasi yang 
ditujukan untuk berinovasi dan meningkatkan transparansi dalam administrasi 
publik dan proses demokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat hubungan 
antarwarga negara;

• Mengembangkan inisiatif dan layanan e-government secara nasional, di semua 
tingkatan, disesuaikan dengan kebutuhan warga negara dan dunia usaha, untuk 
mencapai alokasi sumber daya dan barang kebutuhan publik yang lebih efisien;

• Mendukung prakarsa kerja sama internasional di bidang e-government, dalam 
rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di semua tingkatan 
pemerintahan; dan

• Pemerintah akan merumuskan National e-Government Master Plan in 2010 dan 
setiap instansi pemerintah akan diminta menyiapkan e-Government Master Plan 
sendiri dengan merujuk kepada master plan nasional tersebut.

• Pada akhir periode RPJMN 2010-2014, indeks e-government nasional diharapkan 
sudah mencapai angka 3,4 (kategori baik). Selain itu, layanan publik yang setidaknya 
meliputi layanan kependudukan (e-citizen), pengadaan (e-procurement), dan 
perizinan (e-licensing) juga sudah dapat diakses secara online.

4. E-Education di bawah Kementerian Pendidikan Nasional: 
• Jaringan pendidikan nasional (www.Jardiknas.net) dibentuk untuk memadukan 

TIK dengan proses pembelajaran, meningkatkan manajemen pendidikan, dan 
memanfaatkan TIK dalam penelitian dan pengembangan pendidikan. 

• Pembangunan kapasitas TIK akan dilakukan melalui model kemitraan publik-
swasta untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga semua pihak yang terlibat 
dapat merasakan manfaatnya. Pengembangan sumber daya manusia TIK akan 
difokuskan pada kelompok sasaran di dalam pemerintahan, lembaga pendidikan, 
dunia usaha, dan masyarakat.
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Kredit Foto

Foto Sampul KADER ANTI KORUPSI. Puluhan Anak SD yang Tergabung 
dalam “Kader Anti Korupsi” Melempar Topi Usai Upacara 
Peringatan Hari Anti Korupsi SE-Dunia di Halaman 
Gedung Grahadi Surabaya, Rabu 9 Desember 2009

ANTARA/Bhakti 
Pundhowo

Tujuan 1:
•	 Halaman 23 Pulang dari Ladang Bappenas
Tujuan 2:
•	 Halaman 45 Murid Sekolah Dasar dan Taman Kanak Kanak Kementrian 

Pendidikan Nasional
Tujuan 3:
•	 Halaman 55 SUPERNETS. Seribu Perempuan Berinternet Bersama di 

Atrium TP 3 Surabaya, 11 Mei 2009. Perhelatan Bertajuk 
Seribu Perempuan Belajar Internet Bersama (Supernets) 
yang Digelar dalam Rangka Hari Kartini, Hari Pendidikan 
Nasional dan HUT Surabaya ke-716 ini Tercatat dalam 
Sebuah Rekor

ANTARA/Eric Ireng

Tujuan 4:
•	 Halaman 65 “Antre Mendapatkan Vitamin A” (dari Lomba Foto MDGs 

2008, UNDP)
UNDP/Priyombodo 
Gendon

Tujuan 5:
•	 Halaman 73 “Puskesmas di Praya, NTT”(dari Lomba Foto MDGs 2008, 

UNDP)
UNDP/Ali Budiman

Tujuan 6:
•	 Halaman 85 “Stop AIDS, Start running”(dari Lomba Foto MDGs 2008, 

UNDP)
UNDP/Camelia 
Siagian

Tujuan 7:
•	 Halaman 105 “Menjaga Pertumbuhan Pohon Bakau” ”(dari Lomba 

Foto MDGs 2008, UNDP)
UNDP/Priyambodo 
Gendon

Tujuan 8:
•	 Halaman 127 Pertemuan G-20 di Pittsburgh, 24-25 September 2009 Randy R. Wrihatnolo





Ringkasan Peta Jalan 
Percepatan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Milenium di Indonesia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

R
ingkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian

Tujuan Pem
bangunan M

ilenium
 di Indonesia

BAPPENAS


