BAB V
BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bidang sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam
mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa,
terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara
kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah.
Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air ditujukan untuk mendukung
ketahanan pangan nasional dan penyediaan air untuk berbagai keperluan masyarakat,
seperti air minum, pembangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula,
sarana dan prasarana lainnya, seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar
permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
sosial-ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana
komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi
baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial.
Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung daya saing
ekonomi global terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan
input produksi lainnya. Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika
merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para
konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat
digunakan untuk melakukan sosialisasi antarkelompok masyarakat guna
mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih
luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi
sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sebagai suatu entitas politik yang berdaulat, dan juga untuk menghadapi serangan
terhadap ketahanan dan kedaulatan bangsa melalui media dunia maya yang saat ini
semakin meningkat.
Fungsi sarana dan prasarana sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi
ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa
diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan
informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (real time)
menembus batas ruang dan waktu. Peranannya sangat penting, baik dalam proses
produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor.
Telekomunikasi, listrik, dan airpun merupakan elemen sangat penting dalam proses
produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.
Pemanasan global akan memicu terjadinya perubahan iklim dunia, maka
pendekatan pembangunan sarana dan prasarana di masa mendatang perlu dikaji secara
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mendalam. Pemanasan global diprediksi akan mempengaruhi penggunaan lahan, debitdebit air sungai dikhawatirkan akan menyusut, yang akan berpengaruh pada
keandalan/kerentanan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, konsep pembangunan
berkelanjutan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, terutama dalam
pengelolaan sumber daya alam, penyediaan sarana transportasi, dan penggunaan energi
pembangkit listrik.
5.1

Kondisi Umum

Sejalan dengan proses pembaharuan di berbagai bidang pembangunan, telah
dilaksanakan perubahan mendasar dalam hal pola dan pembangunan bidang sarana
dan prasarana. Dari sisi kerangka kebijakan dan kerangka regulasi, beberapa peraturan
perundang-undangan telah dilakukan reformasi yang menyeluruh dalam penyediaan
sarana dan prasarana, baik pada tatanan sektoral maupun lintas-sektor. Upaya-upaya
yang telah dilakukan, antara lain: pertama, perubahan peran pemerintah menjadi
fasilitator atau enabler, melalui pemberian bimbingan teknis dan nonteknis secara
terus-menerus kepada masyarakat untuk dapat merencanakan, membangun dan
mengelola sendiri sarana dan prasarana. Kedua, penekanan pada keberlanjutan
(sustainability) pelayanan melalui investasi sarana dan prasarana yang efisien dan
efektif agar dapat memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga,
penerapan pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dengan lebih
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik dalam
pemilihan sistem yang dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya.
Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta, masyarakat, dan pemerintah
daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana. Skema
pembangunan sarana dan prasarana melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)
yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 terus menerus
dilakukan penyempurnaan. Revisi terhadap Perpres tersebut disertai pula dengan
pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah. Pemerintah juga
telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2008—2009 dalam Inpres No 5 tahun
2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi Tahun 2008—2009 sebagai kelanjutan dari
berbagai kebijakan sebelumnya (Inpres No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan
Perbaikan Iklim Investasi dan Inpres No 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
Upaya tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat
investasi pada sektor sarana dan prasarana, termasuk persoalan yang terkait dengan
partisipasi sektor swasta. Elemen penting paket kebijakan tersebut adalah kerangka
kerja bagi KPS, termasuk di dalamnya mekanisme penyiapan proyek, proses tender yang
transparan dan akuntabel, serta alokasi risiko antara investor dan pemerintah.
Beberapa Undang-Undang (UU) yang terkait dengan pelayanan sarana dan
prasarana telah direvisi, di antaranya adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU
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No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, serta UU No. 30
Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
5.1.1 Sumber Daya Air
Untuk menjaga kelestarian, fungsi, dan ketersediaan air, serta meningkatkan
daya tampung, telah dibangun 11 waduk dengan kapasitas 79 juta m3, yaitu: Waduk
Keuliling di NAD, Telaga Tunjung dan Benel di Bali, Ponre-Ponre di Sulawesi Selatan,
Panohan dan Lodan di Jawa Tengah, Kedung Brubus, Nipah, dan Gonggang di Jawa
Timur, serta Bilal dan Binalatung di Kalimantan Timur. Waduk-waduk tersebut
digunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, industri serta
keperluan pembangkit listrik. Selain itu, telah dilakukan pula pembangunan embung
dan kegiatan konservasi lainnya (Gambar 5.1).
Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan
nasional, dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi seluas 521 ribu hektar,
serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,5 juta hektar. Untuk optimalisasi fungsi irigasi,
Pemerintah Pusat telah melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,1
juta hektar per tahun. Rehabilitasi juga telah dilakukan pada jaringan rawa seluas 1 juta
hektar yang didukung oleh upaya optimalisasi jaringan rawa melalui kegiatan operasi
dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 635 ribu hektar per tahun (Gambar 5.2).
GAMBAR 5.1 PERKIRAAN CAPAIAN
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA TAHUN
2005 – 2009

GAMBAR 5.2 PERKIRAAN CAPAIAN
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Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku bagi rumah tangga,
industri, dan perkotaan, telah dibangun saluran pembawa air baku dengan kapasitas
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layanan lebih kurang 12,66 m3/det yang mampu memenuhi kebutuhan air baku sekitar
10,9 juta jiwa (Gambar 5.3). Sementara itu, dalam rangka mengendalikan dan
mengurangi dampak bencana akibat banjir dan abrasi pantai, telah dibangun prasarana
pengendali banjir untuk mengamankan kawasan seluas 12,8 ribu hektar. Sebagai
langkah antisipasi terhadap banjir, telah dipasang dan dioperasikan flood forecasting
dan warning system di Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Bengawan Solo, Pemali
Juana, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy, Serayu Opak, Mahakam, Brantas, dan Citarum
(Gambar 5.4).
GAMBAR 5.3 PERKIRAAN CAPAIAN PENYEDIAAN
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Sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, telah diterbitkan
empat Peraturan Pemerintah (PP) dari sepuluh PP turunan UU No. 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air, yaitu: (a) PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum; (b) PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; (c) PP No. 42
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan (d) PP No. 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah. Beberapa peraturan perundangan yang telah disahkan sebagai
pedoman operasional dalam pelaksanaan koordinasi/pengelolaan sumber daya air,
yaitu: (a) Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; (b) Keppres No.
6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air; dan (c) Kepmen PU No.
390/KPTS/M/2007 tentang Penentuan Status Daerah Irigasi serta 4 (empat) Permen
PU lainnya.
5.1.2 Transportasi
Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi
jalan, yaitu pemeliharaan jalan nasional sepanjang 136.127 km, pemeliharaan jembatan
sepanjang 161.054 m, peningkatan kapasitas dan struktur jalan nasional sepanjang
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15.702 km dan jembatan sepanjang 45.231 m terutama pada lintas Timur Sumatera,
Pantura Jawa, lintas Selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi dan lintas-lintas lainnya;
pembangunan jalan di kawasan perbatasan hingga mencapai 670,2 km; pembangunan
jalan di pulau terpencil/terdepan hingga mencapai 571,8 km; pembangunan Jembatan
Suramadu; serta pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol. Upaya tersebut telah
meningkatkan kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya
kapasitas jaringan jalan nasional lajur-km dari 73.620 pada tahun 2004 menjadi 82.189
lajur km pada akhir tahun 2008 dengan kondisi jalan mantap mencapai 83,23 persen,
rusak ringan 4618 km (13,34 persen), dan rusak berat 1.190 km (3,44 persen) dan
kecepatan rata-rata 46 km/jam. Sedangkan, total panjang jalan tol yang telah beroperasi
693,27 km yang terdiri dari 22 ruas.
GAMBAR 5.5: PENCAPAIAN KONDISI JALAN
TAHUN 2005-2008 DAN TARGET 2009
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Sementara itu, pembangunan sarana lalu lintas angkutan jalan yang telah dicapai,
antara lain berupa (a) pengadaan fasilitas keselamatan, seperti marka jalan sepanjang
2.829.555 m dan pagar pengaman jalan 118.424 m; (b) pengadaan bus ukuran sedang
dan besar untuk BRT mencapai 40 unit; pengadaan 78 unit bus perintis, 60 unit bus
sedang non AC, 45 unit bus sedang AC dan 30 unit bus besar untuk angkutan perintis,
kota/pelajar/mahasiswa serta pelayanan subsidi bus perintis untuk 111 trayek/lintasan
perintis pada 21 provinsi; dan (c) pembangunan baru dan lanjutan pembangunan
terminal di tujuh lokasi, di antaranya terminal Batas Antar Negara Sei AmbawangPontianak (lanjutan), terminal Matoain (NTT), terminal Kuningan (Jawa Barat),
Wonosari (DIY), Palangkaraya (Kalteng), terminal Badung (Bali), terminal Aceh Timur
(NAD), serta lanjutan rehabilitasi terminal di Provinsi Maluku dalam rangka
pelaksanaan Inpres 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi
Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pascakonflik.
Capaian pembangunan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, antara
lain: (a) pengadaan rambu penyeberangan sebanyak 29 buah, rambu sungai dan danau
II.5-5

mencapai 2.530 buah; (b) pengerukan alur kolam pelabuhan 2.225.000 m3, (c)
pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 151 unit (baru dan lanjutan), dan
pembangunan dermaga danau 36 unit (baru dan lanjutan); (d) pembangunan kapal
penyeberangan perintis 30 unit (baru dan lanjutan), pembangunan bus air 28 unit, dan
speed boat 10 unit; dan (e) pengoperasian kapal penyeberangan perintis pada 76 lintas
dalam provinsi dan 8 lintas antarprovinsi.
Hasil yang dicapai dalam penyediaan transportasi perkeretaapian di antaranya
berupa; (a) peningkatan jalan rel sepanjang 1.849,62 km dan pembangunan jalur KA
baru sepanjang 244,80 km, antara lain, di NAD, lintas Simpang—Indralaya (Kampus
Unsri), partial double track lintas Tulungbuyut—Blambangan Umpu, jalur ganda Tanah
Abang—Serpong, jalur ganda lintas Cikampek—Cirebon, Yogyakarta-Kutoarjo, Tegal—
Pekalongan, dan lintas Cirebon—Kroya; (b) peningkatan jembatan KA 161 unit; (c)
modernisasi dan peningkatan persinyalan, telekomunikasi dan listrik (sintelis) 96
paket; (d) pengadaan rel mencapai 142.311 ton; (e) pengadaan wesel 100 unit; (f)
rehabilitasi jalan KA lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 57 km; (g) pembangunan Depo
Depok; (h) engineering service MRT Jakarta; (i) pembangunan double double track
Manggarai-Cikarang; (j) pengadaan kereta kelas ekonomi (K3) 168 unit, KRD/KRDI 46
unit, KRL 108 unit, kereta kedinasan 2 unit, railbus (tahap 1) 3 unit, serta public service
obligation (PSO) untuk angkutan kereta api kelas ekonomi.
Pada pembangunan transportasi laut telah dilaksanakan: (a) pembangunan 15
pelabuhan peti kemas (antara, lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan,
Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan
Palembang), 17 pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan 142 pelabuhan
untuk pelayaran perintis/rakyat; (b) pembangunan kapal perintis sebanyak 18 unit; (c)
pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran, antara lain: persiapan
Indonesia Ship Reporting System (INDOSREP) di Selat Sunda dan Selat Lombok,
pembangunan Vessel Traffic Services (VTS) di wilayah Selat Malaka, pembangunan vessel
traffic information System (VTIS) di Teluk Bintuni, Papua Barat, serta pemasangan
automatic identification ship (AIS) di lima lokasi pelabuhan, yaitu Belawan, Jakarta,
Semarang, Surabaya, dan Makassar; (d) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran
(SBNP) meliputi 42 unit menara suar, 123 unit rambu suar, dan 100 unit pelampung
suar; (e) pengerukan alur/kolam pelabuhan mencapai 17,17 juta m3; dan (f) pengadaan
kapal navigasi empat unit.
Paket kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri
Pelayaran Nasional telah mampu mendorong peningkatan jumlah armada pelayaran
nasional dari 6.041 unit tahun 2005 menjadi 9.064 unit tahun 2009 (kenaikan 50,4
persen). Pada periode yang sama, pangsa pasar armada pelayaran nasional untuk
angkutan barang ekspor-impor meningkat dari 3,5 persen (dari total muatan 465,1 juta
ton) menjadi 9,0 persen (dari total muatan 546,4 juta ton), sedangkan untuk angkutan
laut dalam negeri, pangsa pasar armada kapal nasional meningkat dari 54,0 persen
(dari total muatan 187,6 juta ton) menjadi 85,7 persen (dari total muatan 262,3 juta
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ton).
GAMBAR 5.7: PANGSA PASAR ANGKUTAN LAUT GAMBAR 5.8: PANGSA PASAR ANGKUTAN LAUT
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TABEL 5.1
PERKEMBANGAN ANGKUTAN LAUT
PERINTIS 2005-2008
Tahun

Jumlah
Trayek

Alokasi Dana

Barang

Penumpang

(Rp.Milyar)

(Ton)

(orang)

2004

47

99,8

120.400

565.000

2005

48

135,2

53.224

255.160

2006

52

193,4

151.809

391.069

2007

53

175,1

142.321

330.005

2008

56

206,7

136.309

268.340

810,2

604.063

1.809.574

2004-2008

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2009 (diolah)

Angkutan barang dan penumpang laut dalam negeri saat ini diselenggarakan
baik oleh pemerintah maupun swasta. Pada koridor-koridor yang strategis, pelayanan
angkutan laut diselenggarakan oleh operator swasta, sedangkan di luar koridor
tersebut, pemerintah memberikan dukungan pelayanan dalam bentuk PSO dan
pelayanan angkutan perintis. Tabel 5.1 menjelaskan produksi angkutan penumpang dan
barang yang dilayani oleh angkutan perintis sejak tahun 2005—2008, sedangkan
penyediaan PSO melalui PT PELNI bagi penumpang kelas ekonomi mencapai 23 unit
kapal yang beroperasi di seluruh Nusantara.
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Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan transportasi udara, antara lain: (a)
pengembangan 14 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan
agar mampu melayani pesawat udara sejenis F-27 atau Hercules C-130; (b) rehabilitasi
dan pemeliharaan fasilitas landasan 2.881.925 m2, fasilitas terminal 17.842 m2, fasilitas
bangunan 124.083 m2, dan fasilitas keselamatan penerbangan 77 paket; (c)
pembangunan 15 bandara yang melayani penerbangan umum, di antaranya bandara
Dobo, Saumlaki Baru, Seram Bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi-Manado,
Pengganti Dumatubun—Langgur, Waghete Baru dan Muara Bungo, Bandara
Internasional Minangkabau, Abdurahman Saleh—Malang, Blimbingsari-Banyuwangi,
Seko, Rampi, dan Hadinotonegoro Jember; (d) pembangunan bandara Medan Baru,
Hasanuddin Makassar, Lombok Baru, serta terminal tiga Bandara Soekarno Hatta; (e)
pembangunan dan peningkatan bandara di daerah perbatasan, terpencil, dan rawan
bencana sebanyak 12 lokasi di Rembele, Silangit, Sibolga, Enggano, Rote, Ende, Naha,
Manokwari, Sorong, Melongguane, Nunukan, dan Haliwen; serta (i) pemberian subsidi
operasi angkutan udara perintis untuk 96 rute di 15 provinsi.
Dalam kurun waktu 2005--2008, kinerja pelayanan transportasi udara terus
mengalami peningkatan. Jumlah armada angkutan udara niaga berjadwal nasional yang
beroperasi meningkat dari 214 unit menjadi 489 unit; jumlah penumpang pesawat
domestik meningkat dari 28,8 juta orang menjadi 37,4 juta orang (29,8 persen);
jumlah penumpang pesawat internasional meningkat dari 3,4 juta orang menjadi 3,9
juta orang (17,8 persen). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, yang sampai dengan April 2009 jumlah penumpang
domestik mencapai 41,1 juta orang dan penumpang internasional mencapai 4,5 juta
orang, sedangkan angkutan barang sampai dengan April 2009 mencapai 372,1 ribu ton
dan angkutan barang internasional mencapai 46,7 ribu ton. Peningkatan jumlah
penumpang baik domestik maupun internasional tersebut selaras dengan peningkatan
jumlah wisatawan baik domestik maupun internasional. Jumlah wisatawan
mancanegara mencapai 6,42 juta orang dengan devisa mencapai US$ 7,37 miliar. Dari
total wisatawan mancanegara tersebut, hampir 67,5 persen menggunakan transportasi
udara. Oleh karena itu, untuk menarik wisatawan mancanegara, selain promosi tempat
daerah tujuan wisata dan jaminan keamanan di daerah tersebut, diperlukan adanya
jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia sesuai dengan standar
keselamatan penerbangan Internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (International
Civil Aviation Organization).
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GAMBAR 5.9: PRODUKSI ANGKUTAN
PENUMPANG UDARA 2005-2008 DAN
TARGET 2009

GAMBAR 5.10: PRODUKSI ANGKUTAN BARANG
UDARA 2005-2008 DAN
TARGET 2009
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Sumber: Kementerian Perhubungan, 2009 (diolah)
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Pembangunan prasarana penunjang transportasi mencakup pembangunan
pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR), pendidikan dan pelatihan
transportasi, serta penelitian dan pengembangan transportasi. Pembangunan SAR yang
dilakukan tahun 2005—2008 meliputi: pengadaan 16 unit rescue boat ukuran 36 m, 25
unit rescue truck, 4 unit rescue hoist, hydraulic rescue tool 5 set, rescue car 57 unit dan
prasarana penunjang operasional lainnya. Pembangunan pendidikan dan pelatihan
transportasi meliputi: (a) pembangunan balai diklat kepelautan di NAD, Sorong, dan
Ambon; (b) pembangunan Maritime Education and Training Improvement (METI); (c)
pengembangan STT Transportasi Darat di Makassar dan NAD; (d) pengembangan STPI
Curug menuju center of excelence dan Program Pilot commercial (PC-200); (e)
pengadaan fasilitas penunjang diklat dan pembangunan/peningkatan prasarana diklat;
(f) perbaikan/perawatan sarana dan prasarana diklat; serta (g) peningkatan kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, telah dilakukan kegiatan penelitian
dan pengembangan berupa penelitian/studi dan telaahan/kajian yang sifatnya lintas
sektoral, manajemen transportasi multimoda, transportasi darat, laut, dan udara.
5.1.3 Perumahan Dan Permukiman
Dalam rangka pemenuhan hak dasar untuk tempat tinggal dan lingkungan yang
layak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H, pemerintah telah memfasilitasi penyediaan
perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah serta memberikan dukungan
penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, seperti air minum, air limbah,
persampahan dan drainase.
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TABEL 5.2. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 2005-2009
No

Pembangunan Perumahan

1

Pembangunan rumah baru layak huni

2

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa

3

Fasilitasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik

4

Fasilitasi pembangunan/perbaikan perumahan swadaya

Jumlah
1.331.580 unit
37.709 unit
6.716 unit
3.659.037 unit

Sumber: Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2009

Berdasarkan status penguasaan tempat tinggal, pada tahun 2007 terdapat 78,22
persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sisanya 21,78 persen
menempati rumah bukan milik sendiri seperti kontrak, sewa, dan rumah orang tua.
Proporsi rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di perkotaan
mencapai 32,98 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yang
sebesar 13,28 persen. Berdasarkan kualitas fisik bangunan, pada tahun 2007 proporsi
rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah mencapai 86,29 persen;
beratap bukan daun sebanyak 98,8 persen; dan berdinding permanen sebesar 87,6
persen. Selain itu, berdasarkan kondisi bangunan tempat tinggal, rumah tangga yang
menempati rumah dengan kondisi baik mencapai 45,94 persen, kondisi sedang 43,94
persen, kondisi rusak 9,25 persen, dan kondisi rusak berat 0,87 persen. Sekalipun telah
dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman, masih
terdapat permukiman kumuh seluas 57.800 ha pada akhir tahun 2009. Sementara itu,
ditinjau dari aspek kepastian jaminan bermukim, rumah tangga yang menempati rumah
milik sendiri dan telah didukung oleh bukti hukum tanah berupa sertifikat bank dari
Badan Pertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli mengalami peningkatan
dari 74,49 persen pada tahun 2004 menjadi 77,94 persen pada tahun 2007.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan sumber pembiayaan
perumahan dilakukan, antara lain, melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pembiayaan Sekunder Perumahan yang mendukung dan memfasilitasi operasionalisasi
pasar sekunder pembiayaan perumahan. Sebagai pendukung, pemerintah telah
membentuk PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) berdasarkan PP Nomor 5 Tahun
2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.
Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan
sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Pada tahun 2006, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap
sistem perpipaan (PDAM) mencapai 18,38 persen dan akses terhadap sistem
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nonperpipaan terlindungi sebesar 43,57 persen. Penyediaan air minum berbasis
masyarakat yang berpedoman pada Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) telah berkembang pesat
didukung pendanaan bank pemerintah maupun pihak lain, seperti lembaga donor,
lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta (investasi langsung maupun Corporate
Social Responsibility) dan masyarakat. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan
melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Kebijakan Nasional
AMPL-BM. Restrukturisasi hutang PDAM serta penyusunan beberapa peraturan
pendukung guna mempercepat pembangunan prasarana dan sarana air minum juga
telah dilaksanakan.
Untuk pembangunan air limbah, proporsi rumah tangga yang terlayani dengan
sistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal pada tahun 2006 secara
nasional mencapai 69,3 persen (81,8 persen di perkotaan dan 60 persen di perdesaan).
Pencapaian tersebut, antara lain, merupakan hasil dari kegiatan pembangunan jaringan
dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di 217 kota/kabupaten. Selama
periode 2004—2009 pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota juga telah
dilakukan di kota Denpasar, yang telah menyumbang pada proporsi rumah tangga yang
terlayani dengan sistem air limbah terpusat skala kota menjadi 1,65 persen. Dari sisi
perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) agar
pemerintah daerah memiliki dasar bagi pembangunan sanitasi bagi daerahnya masingmasing.
Untuk pengelolaan persampahan, rata-rata timbulan sampah (2006) mencapai
74 juta ton/tahun. Upaya pengurangan volume timbulan sampah melalui penerapan
konsep reduce, reuse and recycle (3R) terus digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah
untuk membatasi laju timbulan sampah hingga mencapai 20,63 persen yang terangkut.
Jumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) yang menerapkan sanitary landfill mencapai 10
TPA; dan yang menerapkan controlled landfill sebanyak 55 TPA. Pada tahun 2008 telah
diberlakukan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan
seluruh TPA dikelola secara sanitary landfill sehingga diharapkan terjadi peningkatan
kualitas layanan pengelolaan sampah. Sementara itu, proporsi rumah tangga yang telah
terlayani saluran drainase dengan kondisi berfungsi baik/mengalir lancar mencapai
52,83 persen, kondisi saluran mengalir dengan lambat/tergenang sebesar 14,49 persen;
dan 32,68 persen rumah tangga tanpa saluran drainase.
5.1.4 Komunikasi Dan Informatika
Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi Indonesia, pemerintah
mengambil tiga langkah utama, yaitu: (a) meningkatkan ketersediaan dan kualitas
informasi; (b) menjamin kelancaran arus informasi; dan (c) mendorong pemanfaatan
informasi untuk kegiatan yang produktif. Terkait dengan hal tersebut, ketersediaan
sarana dan prasarana serta layanan komunikasi dan informatika yang memadai, baik
jumlah akses, kapasitas, kualitas, jangkauan, maupun tarif layanan, merupakan
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persyaratan utama sebagai alat komunikasi serta sebagai sarana dan prasarana ekonomi
yang mampu menghasilkan peluang ekonomi. Dalam periode tahun 2005-2009,
pembangunan difokuskan pada upaya reformasi penyelenggaraan komunikasi dan
informatika, pembangunan sarana dan prasarana pos dan telematika yang meliputi pos,
telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, serta pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK).
Saat ini, telah dibangun fondasi kuat dalam pelaksanaan agenda reformasi
subbidang komunikasi dan informatika di antaranya melalui: (a) pengesahan UU No. 38
Tahun 2009 tentang Pos dan penyusunan RUU Multimedia (Konvergensi Telematika)
sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran; (b) pengakhiran bentuk duopoli pada penyelenggaraan
telekomunikasi sambungan langsung internasional (SLI) dan sambungan langsung jarak
jauh (SLJJ), masing-masing pada tahun 2007 dan 2008; (c) perkuatan Komite Regulasi
Telekomunikasi Indonesia sebagai bagian dari Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia (BRTI) yang merupakan regulator di sektor telekomunikasi; (d) implementasi
interkoneksi berbasis biaya yang menjamin kepastian dan transparansi penyediaan dan
pelayanan antarpenyelenggara telekomunikasi sehingga dapat menghilangkan
hambatan (barrier to entry) dan mendorong penurunan tarif seluler hingga 90 persen
dari termahal di Asia (US$ 0,15/min pada 2005) menjadi termurah (US$ 0,015/min
pada 2008); serta (e) penataan ulang industri penyiaran melalui pengelompokan
penyelenggara penyiaran menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran
Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.
Pada agenda pembangunan sarana dan prasarana pos dan telematika, telah
dilakukan, antara lain: (a) penyediaan jasa pos di 2.350 kantor pos cabang luar kota
setiap tahunnya melalui program PSO dan penyediaan jasa telekomunikasi di 24.051
desa dan jasa akses internet di 70 desa melalui program Universal Service Obligation
(USO); (b) pemberian izin penyelenggaraan secara kompetitif untuk penyelenggaraan
telekomunikasi sambungan bergerak generasi ketiga (3G), SLJJ, SLI, dan akses nirkabel
pita lebar (broadband wireless access); (c) fasilitasi pembangunan jaringan tulang
punggung (backbone) telekomunikasi nasional serat optik Palapa Ring di wilayah timur
Indonesia; (d) penyelesaian proyek pengembangan sarana dan prasarana penyiaran RRI
di 138 kabupaten/kota blank spot yang tersebar di 28 provinsi; (e) pembangunan
pemancar TVRI di 27 lokasi terpencil, perbatasan, dan blank spot melalui proyek
Improvement of TV Transmitting Stations Phase-I; serta (f) dimulainya migrasi sistem
penyiaran terrestrial dari analog ke digital melalui penetapan Digital Video Broadcasting
(DVB) sebagai standar penyiaran TV digital dan Digital Audio Broadcasting (DAB)
sebagai standar penyiaran radio digital yang dilanjutkan dengan uji coba TV digital free
to air terrestrial dan mobile TV.
Adapun terkait dengan agenda pemanfaatan dan pengembangan TIK telah
dilakukan antara lain: (a) penyediaan jasa akses internet di antaranya melalui
Community Access Point (CAP) di 65 lokasi, Mobile CAP (MCAP) di 40 lokasi, dan warung
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masyarakat informasi; (b) pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 20 tentang Tahun 2006; (c)
pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (d)
penyusunan RUU Cyber Crime dan RUU Ratifikasi Convention on Cyber Crime; (e)
penandatanganan nota kesepakatan oleh 18 kepala Kementerian/Lembaga (K/L) dalam
acara Indonesia Go Open Source (IGOS) Summit 2 sebagai bentuk komitmen dalam
memajukan pengembangan open source software (OSS) nasional; serta (f) penyelesaian
proyek percontohan e-government di Batam dan e-local government di Minahasa Selatan,
Kalimantan Timur, Magelang, dan Solok.
Pencapaian pertumbuhan teledensitas fixed line (termasuk fixed wireless
access/FWA), seluler, dan pengguna internet ditunjukkan seperti pada (Tabel 5.3). Di
sektor penyiaran, jangkauan penyiaran terrestrial radio publik (LPP RRI) terhadap
populasi mengalami peningkatan yaitu dari 66 persen menjadi 83 persen, sedangkan
televisi publik (LPP TVRI) menurun tajam yaitu dari 81 persen menjadi 36 persen.
TABEL 5.3
TELEDENSITAS AKSES TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TAHUN 2004 – 2008 (PERSEN)
2004
Telepon Tetap*

2005

2006

2007

2008

4,79

6,16

6,67

8,68

11,49

Telepon Bergerak

14,02

21,44

28,73

41,52

61,72

Pengguna Internet

5,61

7,18

7,18

6,51

11,3

*Telepon tetap terdiri dari fixed line (Public Switched Telephone Network atau PSTN) dan FWA
Sumber: International Telecommunications Union (ITU), 2007 (internet) dan Depkominfo, 2008
(telepon)

5.1.5 Energi dan Ketenagalistrikan
Potensi sumber daya energi Indonesia cukup beragam baik berbasis fosil
maupun berbasis non fosil, namun ketersediaannya relatif tidak terlalu besar baik
dibandingkan dengan potensi yang ada di negara-negara lainnya. Oleh karena itu perlu
adanya kearifan dalam pengembangan dan pemanfaatannya.
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TABEL 5.4
POTENSI ENERGI FOSIL DAN NON FOSIL TAHUN 2008
Energi Fosil

Sumber Daya

Cadangan

Produksi

Minyak Bumi

56,6 Miliar bare

8,2 miliar ton

357 juta barel

RASIO CAD/PRO
(TAHUN)*
23

gas Bumi

334,5 TSCF

170 TSCF

2,7 TSCF

63

Batubara

104,8 miliar ton

18,8 miliar ton

229,2 juta ton

82

Coal Bed Methane (CBM)

453 TSCF

-

Energi NonFosil

KAPASITAS
TERPASANG

Sumber Daya

Tenaga Air

75.679 MW (e.q. 845 juta SBM)

4.200 MW

Panas Bumi

27.510 MW (e.q. 219 juta SBM)

1.052 MW

Mini/Mikro Hidro

500 MW

86,1 MW

49.810 MW

445 MW

Tenaga Surya

4,80 kwh/m2/hari

12,1 MW

Tenaga Angin

9.290 MW

1,1 MW

3.000 MW (e.q. 24.112 ton untuk 11 tahun *)

30 MW

Biomass

Uranium

Sumber: Rancangan Blue Print Pengelolaan Energi nasional 2010-2025, Th. 2009

TABEL 5.5
PROSENTASE POTENSI ENERGI FOSIL INDONESIA
TERHADAP CADANGAN DUNIA TAHUN 2008
No

Minyak Bumi

Batubara

Gas Bumi

1

Arab Saudi (21%)

Amerika Serikat (28,9%)

Federasi Rusia (23,4%)

2

Iran (10,9%)

Federasi Rusia (19,0%)

Iran (16,0%)

3

Irak (9,1%)

Cina (9,2%)

Qatar (13,8%)

4

Kuwait (8,1%)

Australia (9,2%)

Turkmenistan (4,3%)

5

venezuela (7,9%)

India (7,1%)

Arab Saudi (4,1%)

6

Uni Emirat Arab (7,8%)

Ukraina 4,1%)

Amerika Serikat (3,6%)

Indonesia (0,3%)

Indonesia (0,5%)

Indonesia (1,7%)

Sumber: KESDM, 2009.

Pengelolaan energi di Indonesia saat ini berlandaskan pada UU No. 30 Tahun
2007 tentang Energi yang mengubah pola pengelolaan energi dari semula hanya
terfokus di sisi penyediaan, saat ini juga memfokuskan pada sisi permintaan di
antaranya melalui upaya konservasi dan diversifikasi. Beberapa perundang-undangan
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lainnya sebagai landasan bagi penyediaan dan pemanfaatan energi juga telah
diterbitkan, yaitu UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 27 Tahun
2003 tentang Panas Bumi, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
Terkait dengan pembangunan ketenagalistrikan, telah disahkan UU No. 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan yang merupakan pengganti UU No. 15 tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan. Beberapa hal baru yang diatur oleh UU Ketenagalistrikan
adalah kemungkinan diterapkannya tarif regional, peningkatan peran swasta, kerjasama
(jual beli listrik) antarnegara, dan PT. PLN tidak lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK).
GAMBAR 5.11 : BESARNYA SUBSIDI
Sampai saat ini pengusahaan energi
TAHUN 2004-2009
masih didominasi oleh teknologi dan
Total Subsidi
modal asing dimana pemanfaatan barang
300
dan jasa produksi dalam negeri terus
250
diupayakan
melalui
regulasi
dan
200
Rp.
pemberdayaan guna meningkatkan tingkat
150
(Trilliun)
Total
komponen dalam negeri (TKDN). Rata-rata
100
50
tingkat kandungan komponen dalam
0
negeri
untuk
pembangunan
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tahun
ketenagalistrikan masih rendah di sisi
pembangkitan dan transmisi. Selain itu,
Sumber: fiscal.depkeu.go.id, 2009
pengusahaan energi juga diwarnai oleh
kebijakan subsidi harga BBM dan listrik di dalam negeri, yang untuk BBM tertentu dan
tarif dasar listrik (TDL) masih ditentukan oleh pemerintah. Subsidi energi (BBM dan
Listrik) setiap tahun meningkat, bahkan pada tahun 2008 mencapai lebih dari Rp. 200
Triliun.

Kebijakan TDL belum mencerminkan harga yang berkeadilan karena subsidi
pemerintah yang sangat besar (akibat selisih antara BPP dengan TDL) dinikmati oleh
semua golongan masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Besaran
subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh harga bahan bakar (terutama minyak).
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TABEL 5.6 PERKEMBANGAN SUBSIDI SERTA
BIAYA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
Subsidi (Rp. Triliun)
Biaya Bahan Bakar&Pelumas (Rp. Triliun)

2004

2005

2006

2007

2008

3,47

12,51

32,91

36,60

78,58

24,49

37,36

63,40

65,56

107,78

Sumber: PT. PLN (Persero) diolah, 2009
GAMBAR 5.12 :
PENDAPATAN RATA-RATA DAN BIAYA PRODUKSI PER KWH

1.271

1.400
1.034

1.200
1.000
800

641

1.082

774
629,13

600
400

581,76

590,91

628,15

2004

2005

2006

653,85

200
0
Pendapatan Rata2

2007

2008

Biaya Produksi

Sumber: PT. PLN (Persero), 2009

Selain itu, kebijakan harga listrik tersebut tidak mampu mendukung
pengembangan investasi jangka panjang oleh PT. PLN, yang pendapatan atas penjualan
listrik rata-rata hanya sekitar Rp. 653,85 per kWh. Sementara itu, di sisi penyediaan,
pada tahun yang sama, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik rata-rata mencapai Rp.
1.271,04 per kWh.
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GAMBAR 5.13 :
PRODUKSI ENERGI FOSIL
(RIBU BOEPD)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

2004

2005

2006

2007

2008

Batubara

1.315

1.746

2.221

2.496

2.634

Gas bumi

1.478

1.461

1.445

1.369

1.416

Minyak bumi

1.095

1.062

1.006

954

977

Total

3.888

4.269

4.672

4.819

5.026

Sumber: KESDM, 2009

Dalam perkembangannya, penyediaan energi terutama produksi energi fosil
terus meningkat, sedangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih belum menunjukkan
perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2008, produksi energi fosil dengan total
sebesar 5.206 ribu BOEPD masih didominasi oleh Batubara sebesar 52,4 persen, diikuti
gas bumi 28,2 persen, dan minyak bumi 19,4 persen.
Pola pemanfaatan energi primer di dalam negeri masih didominasi oleh minyak
bumi sebesar 46,7 persen, gas bumi 20,6 persen, batubara 27,4 persen, dan EBT 5,3
persen. Demikian pula pemanfaatan energi finalnya. Total kosumsi energi final yang
mencapai 805,6 juta SBM masih didominasi oleh BBM sebesar 47,1 persen.
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GAMBAR 5.14
PRODUKSI ENERGI DAN PEMANFAATAN
(RIBU BOEPD) TAHUN 2008
1.200,00
1.000,00
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Pemanfaatan

400,00
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(Produksi)

Gas Bumi
(Produksi)

Batubara

EBT

Sumber: diolah dari KESDM, 2009
GAMBAR 5.15 KOMPOSISI KONSUMSI ENERGI
FINAL 2008

Sementara
itu
pemanfaatan energi untuk
pembangkit listrik juga masih
didominasi oleh BBM. Sampai
dengan tahun 2008 komposisi
produksi listrik berdasarkan
bahan bakar didominasi oleh
Batubara sebesar 45 persen
dan BBM sebesar 25 persen.
Sementara itu, pada tahun
yang
sama,
PT.
PLN
membelanjakan 56 persen
dari total beban usaha untuk
membeli bahan bakar minyak.

GAMBAR 5.16 KOMPOSISI PRODUKSI LISTRIK
2008 BERDASARKAN
JENIS BAHAN BAKAR
Kom posisi Produksi Listrik 2008
Berdasarkan Jenis Bahan Bakar

Hidro PS PLTP
7.5% 0.0% 5.5%

BBM
24.8%

Batubara
44.8%
LNG
0.0%

Sumber: KESDM, 2009

Gas
17.5%

Sumber: Data diolah dari RUPTL 2009-2018
PT. PLN.

Dengan semakin terbatasnya sumber energi fosil, dilakukan upaya diversifikasi
penyediaan dan pemanfaatan energi agar bauran energi menjadi lebih optimal. Hal
tersebut juga sejalan dengan upaya pengurangan dampak perubahan iklim (climate
change) yang ada sehingga diperlukan untuk segera memanfaatkan energi alternatif
secara bertahap dan berorientasi pasar.

II.5-18

TABEL 5.7
KAPASITAS DAN PRODUKSI ENERGI ALTERNATIF
URAIAN

SATUAN

2004

2005

2006

2007

2008

Panas Bumi

KW

800.000,0

800.000,0

800.000,0

1.042.000,0

1.052.000,0

PLTS

KW

-

110,3

1.629,3

3.658,3

5.522,3

PLTB

KW

-

80,0

320,0

835,0

1.015,0

PLTMH & Pikohidro

KW

-

214,0

928,0

2.092.0

3.027,0

TOTAL

KW

800.000,0

800.404,3

802.887,3

1.048.565,3

1.061.564,3

URAIAN

SATUAN

2004

2005

2006

2007

2008

Biofuel (Per Tahun)

Ribu KL

3,3

122,5

471,5

1.722,2

2.558,7

- Bio Diesel

Ribu KL

0,8

120,0

456,6

1.550,0

2.329,1

- Bio etanol

Ribu KL

2,5

2,5

12,5

135,0

192,4

- Bio Oil

Ribu KL

2,4

37,2

37,2

Sumber : KESDM, 2009
Upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif berbasis batubara saat
ini terus diupayakan melalui pengembangan teknologi upgraded brown coal (UBC),
pencairan batubara (coal liquefaction) dan pengembangan coal bed methane (CBM).
Upaya pengembangan tersebut, di antaranya adalah: (a) melanjutkan pengembangan
teknologi UBC dari pilot plant menuju demo plant UBC di Palimanan Cirebon guna
mendukung pemanfaatan batubara dari 5 ton/hari menjadi kapasitas 1.000 ton/hari
pada tahun 2008; (b) untuk pencairan batubara direncanakan akan dibangun beberapa
pabrik pencairan batubara yang nantinya akan memberikan sumbangan yang berarti
kepada pengurangan kebutuhan BBM di dalam negeri; serta (c) melanjutkan proyek
percontohan pengembangan CBM di Sumatra Selatan.
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TABEL 5.8
PENCAPAIAN BAURAN DAN
EFISIENSI ENERGI TAHUN 2008
ITEM

SATUAN

CAPAIAN

1. Bauran Energi Primer (total
1.006,53 juta SBM)
- Minyak Bumi

%

48,3

- Gas Bumi

%

28,6

- Batubara

%

18,8

- EBT

%

4,3

TOE/juta USD

480

2. Intensitas Energi
3. Elastisitas Energi

1,71

Sumber: Diolah dari KESDM, 2009

Selain itu, dilakukan upaya konservasi dan efisiensi energi yang lebih intensif.
Pemerintah telah melaksanakan program konservasi energi, dan dalam pelaksanaannya
telah dilakukan audit energi untuk kalangan industri dan gedung bertingkat. Pada sisi
konsumen, pemerintah telah melaksanakan program hemat energi, program ini
mencakup labelisasi peralatan rumah tangga yang hemat energi.
Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana minyak dan gas bumi
nasional menunjukkan adanya perkembangan, tetapi beberapa di antaranya mengalami
keterlambatan dari rencana semula. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai di
antaranya meliputi: (a) pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatra Selatan – Jawa
Barat tahap I dan tahap II dengan total investasi US$ 1,508 juta yang diharapkan akan
mampu mengalirkan gas sebesar 1700 MMSCFD; (b) pembangunan wilayah distribusi
gas bumi di Jawa Bagian Barat melalui Domestic Gas Market Development Project dengan
total investasi sebesar US$ 80 juta; (c) penerbitan 56 ijin usaha kegiatan hilir, dengan
komitmen investasi sebesar US$ 653,9 juta; serta (d) pencanangan program percepatan
substitusi BBM dengan memanfaatkan LPG, BBG, dan briket batubara.
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TABEL 5.9
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
MINYAK DAN GAS BUMI 2008
ITEM
Kilang Minyak Bumi

SATUAN

CAPAIAN

MBSD

1,162

Kilang LPG

Juta ton/thn

4,18

Kilang LNG

MTPA

33,55

LNG Receiving Terminal
Jaringan Gas Kota
Jaraingan Transmisi Pipa Gas
Bumi

MMSCFD
Sambungan
rumah

-81,294

Km

2,152

Sumber: Diolah dari KESDM, 2009

Selain itu, terdapat rencana pembangunan prasarana gas bumi yang belum
berjalan, misalnya ruas transmisi Kalimantan—Jawa dan ruas trans-Jawa, yang erat
kaitannya dengan proses bisnis yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dampaknya adalah
jaringan trans Jawa juga ikut tertunda. Adapun untuk jaringan gas kota pada tahun 2009
akan dibangun di dua kota, yaitu Surabaya dan Palembang.
Sampai dengan tahun 2008, pembangunan ketenagalistrikan yang dilaksanakan
melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik telah mencapai
kondisi sebagai berikut: (a) kapasitas terpasang pembangkit sebesar 29.885 MW, terdiri
atas pembangkit PT PLN (Persero) sebesar 24.925 MW (83,40 persen), listrik swasta
4.044 MW (13,53 persen), dan Pembangkit Terintegrasi (PPU) 916 MW (3,07 persen);
(b) bauran energi untuk pembangkitan tenaga listrik: batubara sebesar 38 persen, gas
16 persen, BBM 33 persen, panas bumi 3 persen, dan hidro (PLTA) 10 persen; serta (c)
reserve margin rata-rata 25 persen. Penyediaan tenaga listrik di sisi penyaluran telah
menghasilkan: (a) total panjang jaringan transmisi yang dibangun, yaitu tegangan 500
kV adalah 5.048 kms, tegangan 275 kV adalah 781 kms, tegangan 150 kV adalah 22.702
kms, dan tegangan 70 kV adalah 4.619 kms; (b) rasio elektrifikasi dan rasio desa
berlistrik masing-masing sekitar 66,3 persen dan 96,8 persen1; serta (c) tingkat losses
sekitar 11,5 persen, keandalan sistem ditandai oleh system average interruption
duration index (SAIDI)2 sebesar 27,01 jam/customer dan system average interruption
frequency index (SAIFI)3 sebesar 13,85 kali/customer.

Perkiraan realisasi tahun 2009
SAIDI merupakan perbandingan antara jumlah lama gangguan (jam) dengan total pelanggan (customer)
3 SAIFI merupakan perbandingan antara jumlah kejadian gangguan (kali) dengan total pelanggan
(customer)
1
2
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5.1.6 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo
Semburan lumpur panas di Sidoarjo sejak tahun 2006 telah berdampak terhadap
kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Volume lumpur yang keluar terus
meningkat, dari sekitar 5.000 m3/hari pada bulan Juni 2006 menjadi 100.000 – 120.000
m3/hari pada tahun 2007, dan belum ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu
dekat. Sampai saat ini, semburan lumpur telah meluas dan menggenangi 12
desa/kelurahan, yaitu Siring, Jatirejo, Mindi, Renokenongo, Kedungbendo, Gempolsari,
Kedungcangkring, Pejarakan, Besuki, Glagaharum, Ketapang, dan Kalitengah. Sebanyak
lebih kurang 14.000 KK/40.000 jiwa di 12 desa/kelurahan tersebut menjadi korban
luapan lumpur. Hingga saat ini masih terjadi penurunan muka tanah (subsidence) di
pusat semburan akibat deformasi geologi sebesar 5 - 10 cm/minggu yang belum dapat
diprediksi sampai kapan akan terjadi.
Sesuai dengan Keputusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 2710K/Pdt/2008
Tanggal 3 April 2009, ditetapkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terjadi akibat
fenomena alam dan bukan kesalahan PT Lapindo Brantas. Melalui Perpres No. 40 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, ditetapkan bahwa:
1. biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali
Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan
lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah;
2. biaya tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BPLS untuk
melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur dibebankan kepada
APBN;
3. penambahan wilayah 9 RT di 3 desa (Siring Barat, Jatirejo dan Mindi) yang tidak
layak huni ke dalam wilayah penanganan luapan semburan lumpur di luar peta
area terdampak; dan
4. PT. Lapindo tetap bertanggung jawab terhadap penanganan masalah sosial
dalam Peta Area Terdampak. Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan
pembayaran sebesar 20% dibayarkan di muka dan sisanya sebesar 80%
dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun
berakhir.
5.2

Permasalahan Dan Sasaran Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana

Kondisi jaringan sarana dan prasarana di Indonesia yang meliputi jaringan
prasarana dan sarana jalan, kereta api, transportasi laut dan udara, jaringan pengairan
dan irigasi, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi dan informatika belum
memadai dalam mendukung tingkat daya saing global yang tinggi. Laporan World
Economic Forum 2008-2009 menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan sarana dan
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prasarana merupakan permasalahan kedua terbesar, setelah ketidakefisienan birokrasi
pemerintah, bagi pelaku bisnis dalam melakukan usaha di Indonesia. Diukur dari sisi
kualitas sarana dan prasarana secara keseluruhan, Indonesia hanya menempati
peringkat ke 96 dari 134 negara yang diteliti. Peringkat tersebut jauh tertinggal dari
Malaysia yang menempati peringkat ke 23, Thailand di peringkat ke 29, China di
peringkat ke 47, dan Filipina di peringkat ke 92.
Masalah lain yang masih akan dihadapi adalah aksesibilitas dan jangkauan
pelayanan terhadap perumahan beserta sarana dan prasarananya yang belum memadai.
Upaya pencapaian target millenium development goals (MDG’s) pada tahun 2015 masih
perlu ditingkatkan untuk mengurangi separuh penduduk yang tidak memiliki akses
terhadap air minum dan sanitasi yang aman, serta pengurangan separuh penduduk
miskin yang menghuni permukiman kumuh. Diperkirakan pada tahun 2009 jumlah
kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan menjadi 7,4 juta, sedangkan pada
akhir tahun 2006, akses penduduk terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan
baru mencapai 52,1 persen dari target sebesar 67 persen. Pelayanan sanitasi dasar telah
mencapai 68 persen dari target sebesar 65,5 persen, tetapi pencapaian tersebut belum
memperhatikan kualitas pelayanan sanitasi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan.
Kondisi tersebut diperkirakan akan mengalami stagnansi yang disebabkan oleh
kemampuan penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarananya yang belum
mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
Kendala sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya saing perekonomian
nasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata terutama
disebabkan oleh kurang tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana sehingga
tidak dapat berfungsi optimal. Hal ini disebabkan oleh kelembagaan, sumberdaya
manusia, dan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Pada saat ini banyak
lembaga yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga menyulitkan
koordinasi, sedangkan kualitas sumber daya manusia masih rendah. Sementara itu,
terkait dengan pembiayaan, investasi sarana dan prasarana saat ini masih jauh dari
kebutuhan investasi.
Sasaran umum pembangunan sarana dan prasarana lima tahun ke depan antara
lain: (a) meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang
pembangunan, seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, sarana
dan prasarana listrik, prasarana energi, air minum dan sanitasi, serta sarana dan
prasarana informasi dan komunikasi; (b) terjaminnya ketersediaan aksesibilitas
masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana; serta (c) meningkatnya
ketahanan energi terutama diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan
jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia, (d) meningkatnya penggunaan renewable
energy dan energi yang bersih dan ekonomis; dan meningkatnya efisiensi konsumsi dan
penghematan energi baik di lingkungan industri rumah tangga, industri besar dan
maupun transportasi.
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Secara lebih terinci permasalahan selama kurun waktu 2005—2009 serta
sasaran sarana dan prasarana 2010—2014 dapat digambarkan sebagai berikut.
5.2.1 Sumber Daya Air
Pada kurun waktu 5 tahun ke depan, sumber daya air diperkirakan masih
menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:
Keberlanjutan ketersediaan air menurun. Degradasi Daerah Aliran Sungai
(DAS) dan tingginya alih fungsi lahan mengakibatkan menurunnya kemampuan
peresapan/ penyimpanan air. Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola
distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana
penampung air yang memadai. Selain itu, kualitas air yang ada semakin menurun akibat
tingginya pencemaran air. Ketersediaan air tanah semakin terancam akibat eksploitasi
air tanah secara berlebihan, yang juga menimbulkan dampak seperti penurunan muka
air tanah, intrusi air laut, serta penurunan permukaan tanah (land subsidence)
sebagaimana telah terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang.
Layanan air baku belum optimal dan merata. Suplai air baku semakin
berkurang akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju
sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti waduk, embung, danau, dan situ.
Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai
dan sumber-sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat
pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak
efisiennya pola pemanfaatan air. Hal tersebut tidak diikuti dengan pengembangan
teknologi pengolahan dan penyediaan air baku yang efektif dan optimal. Rendahnya
ketersediaan prasarana penyedia air baku di perdesaan, daerah terpencil, kawasan
perbatasan dan pulau-pulau terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah
untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari (tahun 2007
sekitar 58 persen masyarakat masih mengandalkan air tanah).
Pengembangan dan pengelolaan irigasi/rawa belum optimal. Dari 7,4 juta
hektar areal irigasi yang telah dibangun, hanya sekitar 11 persen yang ketersediaan
airnya dapat dijamin melalui waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit
sungai atau mata air (free intake). Sekitar 1,37 juta hektar areal irigasi tidak berfungsi
optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Selain itu,
alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi, mencapai 25 ribu hektar per
tahun. Pengembangan lahan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru sekitar 5,4 persen
atau sekitar 1,8 juta hektar yang telah dikembangkan dari total potensi seluas 33,4 juta
hektar. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi.
Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Selain itu, partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan
pengelolaan irigasi belum optimal.
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Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai
meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim seperti terjadi
pada DAS Ciliwung, Citarum dan Bengawan Solo. Tahun 2005 bencana banjir terjadi di
27 provinsi sebanyak 248 kejadian, dan meningkat menjadi 356 kejadian pada tahun
2007. Pada periode yang sama, kegagalan panen akibat banjir meningkat dari 80,38 ribu
hektar menjadi 104,8 ribu hektar. Pada daerah perkotaan, seperti Jakarta, Semarang,
dan Surabaya, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase mikro dan
pembuangan sampah di badan sungai. Penambangan bahan galian golongan C yang
tidak terkendali di beberapa sungai memicu terjadinya degradasi dasar sungai serta
erosi tebing sungai. Selain itu, perubahan iklim juga turut menyebabkan terjadinya
kekeringan, yang pada tahun 2005 seluas 44,8 ribu hektar sawah gagal panen dan
meningkat menjadi 63,6 ribu hektar pada tahun 2006. Kenaikan muka air laut juga
memicu terjadinya banjir rob/pasang air laut, abrasi pantai, dan gelombang pasang
yang mengancam kawasan pantai Indonesia, terutama pada daerah yang menjadi pusatpusat perekonomian, permukiman, dan industri. Saat ini dari total 95,2 ribu km garis
pantai Indonesia, 34 persen di antaranya dalam kondisi kritis.
Kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya air belum optimal.
Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masih kurang terpadu, terintegrasi dan
berkelanjutan. Koordinasi antarinstansi, antarpemerintahan (pusat, provinsi,
kabupaten/kota), dan antarpemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang
bersifat sektoral dan pembagian urusan/tanggung jawab masih tumpang tindih dan
kurang jelas. Fungsi kelembagaan pengelola sumber daya air juga belum optimal karena
belum disahkannya peraturan perundangan sebagai acuan operasional. Belum adanya
kebijakan tentang hak guna air mengakibatkan tidak terkendalinya pengusahaan dan
penguasaan sumber air oleh pihak swasta. Selain itu, penegakan hukum terhadap
pelanggaran pengelolaan sumber daya air juga masih lemah. Di sisi lain, kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air masih rendah karena
kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari air. Sejalan
dengan pelaksanaan otonomi daerah, potensi konflik pengelolaan sumber daya air
dapat terjadi akibat ketersediaan air yang tidak merata antarwilayah administrasi.
Ketersediaan, kualitas, serta akses terhadap sistem data dan informasi
sumber daya air rendahnya. Sistem data dan informasi sulit untuk diintegrasikan
sehingga belum mampu mendukung efektifitas kinerja pengelolaan sumber daya air.
Kualitas data dan informasi juga masih belum memenuhi standar. Pertukaran data dan
informasi antarinstansi/kementerian mengalami banyak hambatan. Selain itu, akses
masyarakat terhadap layanan sistem data dan informasi sumber daya air masih sangat
rendah.
Sasaran umum pengelolaan sumber daya air lima tahun ke depan secara rinci
diuraikan dalam tabel berikut:
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TABEL 5.10
SASARAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 2010-2014
No
Sasaran
1 Meningkatnya ketersediaan
dan menjaga kelestarian
sumber daya air

2

Terkendalinya bahaya
banjir, meningkat dan
terjaganya ketersediaan air
di Daerah Aliran Sungai
Bengawan Solo
Meningkatnya layanan
prasarana air baku

3

Meningkatknya layanan
jaringan irigasi/rawa

4

Terlindunginya kawasan
prioritas dari daya rusak air
akibat banjir, abrasi pantai,
dan lahar gunung
berapi/sedimen
Terselesaikannya
pembangunan Banjir Kanal
Timur Jakarta untuk
mengendalikan dan
mengurangi genangan
akibat banjir di wilayah
Jakarta
Terkendalinya bahaya
banjir, di wilayah Daerah
Aliran Sungai Bengawan
Solo

7

Meningkatnya kinerja
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Indikator
a. terjaganya ketersediaan air dengan volume 11,5 miliar m3;
b. meningkatnya ketersediaan air dengan volume 500 juta
m3;
c. terjaga dan terlindunginya kelestarian 15 kawasan sumber
air
a. terbangunnya 7 waduk di DAS Bengawan Solo (Bendo,
Gondang, Kresek, Kedung Bendo, Kendang dan Pidekso);
b. terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo (Kali
Tirtomoyo dan Kali asin, serta arboretum Bengawan Solo);
a. meningkatnya kapasitas layanan air baku dengan kapasitas
43,4 m3/det;
b. terjaganya layanan prasarana air baku dengan kapasitas
44,8 m3/det
a. meningkat dan terjaganya layanan irigasi pada areal seluas
2,55 juta hektar;
b. meningkat dan terjaganya layanan jaringan rawa pada
areal seluas 1,21 juta hektar;
c. meningkat dan terjaganya pemanfaatan air tanah untuk
irigasi seluas 44,89 ribu hektar
d. berkembangnya daerah irigasi dan drainase Jero/Rawa
Jero
a. terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari
bahaya banjir;
b. terlindunginya garis pantai sepanjang 80 km dari abrasi
pantai;
c. terkendalinya 16 juta m3 lahar/sedimen
a. terselesaikannya pekerjaan konstruksi paket 22 sampai
dengan paket 29;
b. terbangunnya bangunan akhir/jetty di muara Banjir Kanal
Timur (BKT);
c. terbangunnya jembatan serta bangunan-bangunan
pelengkap BKT lainnya
a. terbangunnya prasarana pengendali banjir (Bendung
Gerak Bojonegoro, Jabung Ring Dike, Bendung Gerak
Sembayat, dll);
b. terehabilitasinya prasarana pengendali banjir (pintu air
Demangan, normalisasi Kali Lamong, Kali Mungkung, Kali
Grompol dan Kali Sawur, perbaikan Bengawan Solo Hulu
(Jurug-Sragen), dll);
a. tersusunnya pola dan rencana pengelolaan sumber daya

No

Sasaran
pengelolaan sumber daya
air

8

Meningkatan keandalan
sistem data dan informasi
sumber daya air

Indikator
air di 69 wilayah sungai;
b. disahkannya 63 peraturan perundangan dan/atau NSPK;
serta
c. terfasilitasinya pembentukan 71 wadah koordinasi
pengelolaan sumber daya air di daerah dan meningkatnya
kapasitas sumber daya manusia
a. terbentuk dan berfungsinya jejaring sistem data dan
informasi sumber daya air di tingkat Pusat, 33 provinsi
dan 31 BB/BWS;
b. meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusiapengelola sistem data dan informasi sumber daya
air di Pusat, 33 provinsi dan 31 BB/BWS; serta
c. meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sumber
daya air di Pusat, 33 provinsi dan 31 BB/BWS

5.2.2 Transportasi
Pada saat ini masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi
yang perlu dibenahi, di antaranya: penyebaran pembangunan dan pengembangan
transportasi yang masih terpusat di beberapa daerah saja, keterbatasan pendanaan
pembangunan di sektor transportasi, SDM dan kelembagaan yang masih rendah
kualitasnya, kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi yang masih banyak
mengalami “backlog” pemeliharaan yang berlangsung secara terus menerus. Hal ini
terjadi karena belum optimalnya sistem perencanaan dann pengoperasian, serta masih
kurang jelasnya pemisahan fungsi regulator, owner, dan operator dalam pelaksanaan
pelayanan transportasi.
Terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana
transportasi mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan penumpang serta
menurunnya keselamatan transportasi. Kondisi tersebut diperparah dengan penyebaran
pembangunan dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di beberapa
wilayah dan perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi
antarwilayah perkotaan dan perdesaan.
Kebijakan dan perencanaan transportasi masih bersifat parsial baik
sektoral maupun kedaerahan, dan belum terintegrasi secara lintas sektor dan lintas
wilayah. Kepentingan daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi
masih dominan. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
derah belum efektif. Sistem transportasi multimoda yang terintegrasi dengan
memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah belum dilaksanakan sehingga
pelayanan transportasi kurang efisien dan efektif.
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Pendanaan untuk pemeliharaan prasarana terbatas. Prasarana yang telah
dibangun memerlukan pendanaan untuk pemeliharaan agar dapat mempertahankan
tingkat pelayanannya. Selama ini pendanaan pemerintah dalam investasi sarana dan
prasarana transportasi masih sangat dominan, padahal kemampuan pemerintah sangat
terbatas. Sementara itu, peran swasta dan masyarakat masih belum optimal.
Peningkatan KPS masih terkendala kerangka hukum dan peraturan untuk meningkatkan
investasi swasta masih belum memadai. Kebijakan tarif yang memperhatikan kelayakan
investasi, serta sistem konsesi, pembagian risiko antara pemerintah dan investor serta
pola kompetisi masih belum menarik investasi swasta.
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi perkotaan belum memadai.
Dampak urbanisasi dan pertambahan jumlah penduduk yang demikian cepat serta
diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat memicu terjadinya motorisasi
yang diperparah dengan tingkat pelayanan transportasi umum yang rendah sehingga
tidak kompetitif terhadap moda transportasi pribadi. Akibatnya, banyak kota-kota yang
semakin bergantung pada moda kendaraan pribadi (menjadi auto-dependent city).
Penyebaran pusat kegiatan yang tidak seimbang dan cenderung monosentris juga
memberi beban yang besar bagi sarana dan prasarana transportasi sehingga
mengakibatkan tingginya lalu-lintas pada ruas-ruas transportasi yang menuju ke pusat
kota. Sebaliknya, pengembangan sarana dan prasarana transportasi seringkali justru
turut memicu terjadinya “urban sprawl”, padahal keberlanjutan kota (urban
sustainability) ditentukan oleh kondisi transportasi perkotaan.
Aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan rendah.
Salah satu sebab banyak terjadi kemiskinan di perdesaan adalah karena aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan angkutan di perdesaan sangat kurang sehingga sulit
bagi mereka untuk memasarkan hasil produksinya dan memenuhi kebutuhan hidup
mereka, khususnya untuk menjangkau pasar permanen yang ada. Menurut data Kodes
2008, penduduk perdesaan yang tinggal di daerah aliran sungai/lembah memiliki
tingkat kesulitan paling tinggi untuk mengakses pasar permanen dengan jarak lebih dari
5 km, yakni mencapai 60,87 persen. Sementara itu, penduduk perdesaan yang tinggal di
dataran mencapai 27,09 persen; untuk daerah perdesaan di wilayah pesisir/kepulauan
46,61 persen serta penduduk perdesaan yang tinggal di perbukitan terdapat 55,22
persen.
Pada era dunia tanpa batas (borderless world), kompatibilitas sistem dan
teknologi dalam sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam
menghadapi tuntutan kompetisi yang semakin tinggi. Tuntuan kompatibilitas global
menempatkan jaringan transportasi nasional berperan sebagai subsistem dari jaringan
global dan regional, sehingga standar sistem operasi, standar keselamatan, dan kualitas
pelayanan dituntut memenuhi standar internasional. Di samping itu, terdapat tuntutan
untuk mengembangkan transportasi yang berkelanjutan, yang mampu melakukan
adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global (global
warming), mengingat sektor transportasi merupakan sektor penyebab sekaligus
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penerima dampak perubahan iklim. Tantangan ke depan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut adalah pengembangan industri transportasi yang modern, efisien dan
ditangani dengan manajemen profesional, teknologi yang memadai, serta sumber daya
manusia yang profesional.
lain:

Sasaran umum pembangunan transportasi dalam lima tahun ke depan antara
TABEL 5.11
SASARAN UMUM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI 2010-2014

No
Sasaran
1 Meningkatnya kapasitas
sarana dan prasarana
transportasi untuk
mengurangi backlog
maupun bottleneck
kapasitas prasarana
transportasi dan sarana
transportasi antarmoda dan
antarpulau yang
terintegrasi sesuai dengan
sistem transportasi
nasional dan cetak biru
transportasi multimoda
2

Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap
pelayanan sarana dan
prasarana transportasi.

3

meningkatnya keselamatan
masyarakat terhadap
pelayanan sarana dan
prasarana transportasi.
Restrukturisasi
kelembagaan

4
5

Adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim pada

Indikator
a. kondisi mantap jalan nasional menjadi 90 persen;
b. kecepatan rata-rata kendaraan menjadi 60 km/jam di jalan
nasional;
c. pangsa angkutan laut domestik menjadi 100 persen dan
angkutan ekspor impor menjadi 15 persen;
d. pangsa angkutan KA barang menjadi 7 persen dan
angkutan penumpang 23 persen;
e. pertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri
menjadi 9,78 persen/tahun dan angkutan udara luar
negeri menjadi 12,3 persen/tahun;
f. meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum
di perkotaan;
g. meningkatnya keterpaduan transportasi dengan tata
ruang.
a. terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan
perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan
dan pulau terdepan yang dapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat;
b. meningkatnya pelayanan perintis untuk wilayah tertinggal,
terpencil, perbatasan, dan terisolir;
c. tersedianya pelayanan transportasi bagi masyarakat
berpendapatan rendah melalui skema PSO;
d. meningkatnya keterjangkauan terhadap jasa transportasi
bagi golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan
fisik, berpendapatan rendah, dan lanjut usia.
menurunnya tingkat kecelakaan transportasi pada tahun
2014 menjadi lebih kecil 50 persen dari kondisi eksisting
tahun 2009
terwujudnya aturan pelaksanaan yang mengatur pemisahan
secara jelas antara regulator, pemilik, dan operator dalam
penyelenggaraan pelayanan transportasi
a. berkurangnya emisi kendaraan bermotor;
b. terbangunnya pelabuhan dan bandar udara yang ramah
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No

Sasaran
transportasi

Indikator
ligkungan (eco port dan eco airport)
c. terbangunnya transportasi umum massal di perkotaan;
d. penggunaan energi yang ramah lingkungan;
e. berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi di kota-kota
besar.

Sasaran pembangunan transportasi berdasarkan jenis modanya adalah sebagai
berikut:
Sasaran pembangunan transportasi jalan adalah: (a) terpelihara dan
meningkatnya daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk
daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat dengan target penyelesaian
pembangunan jalan lintas strategis sepanjang 19.370 km, khususnya Lintas Sumatra,
Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua; (b) meningkatnya aksesibilitas
wilayah yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama di tiap-tiap
pulau, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, dan pulau-pulau kecil; (c) terwujudnya
partisipasi aktif pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan
prasarana jalan; serta (d) tersedianya mekanisme pendanaan untuk preservasi jalan dan
terbentuknya forum lalu lintas angkutan jalan sebagai amanat UU No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sasaran pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah: (a)
terpenuhinya fasilitas keselamatan LLAJ di daerah rawan kecelakaan dan padat lalu
lintas; (b) meningkatnya kondisi prasarana dan kelaikan serta jumlah sarana LLAJ; (c)
meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di
perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di
wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah; (d) meningkatnya
efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan termasuk pelanggaran muatan
lebih (overloading); (e) terwujudnya teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama
di wilayah perkotaan, dan penanganan dampak polusi udara; (f) meningkatnya efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan yang terpadu dengan sistem
jaringan transportasi lainnya dengan target empat kota besar (Jakarta, Bandung,
Surabaya, dan Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan; serta (g)
meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan, pembinaan, dan penyelenggaraan
LLAJ.
Sasaran pembangunan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)
adalah: (a) meningkatnya keselamatan ASDP dan kelaikan serta jumlah sarana ASDP;
(b) meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk menambah jumlah lintas
penyeberangan baru yang siap operasi maupun menambah kapasitas lintas
penyeberangan yang padat; (c) meningkatnya pelayanan angkutan perintis; (d)
meningkatnya kelancaran operasi angkutan penyeberangan; serta (e) meningkatnya
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peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP.
Sasaran pembangunan perkeretaapian adalah: (a) menurunnya tingkat
kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan kereta api; (b) mencapai tingkat keandalan
60 persen dalam pengoperasian perkeretaapian; (c) meningkatnya jaringan
perkeretaapian, jalur-jalur baru dan kapasitas lintas yang sudah jenuh serta reaktivasi
pelayanan angkutan kereta api, termasuk melanjutkan pembangunan MRT Jabodetabek
dan monorail Jakarta; (d) bertambahnya kapasitas armada kereta api baik gerbong,
lokomotif, maupun kereta penumpang; (e) selesainya seluruh peraturan turunan dari
UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian; (f) meningkatnya kualitas perencanaan
dan pendanaan serta penyempurnaan skema pendanaan (PSO, IMO, TAC); (g)
meningkatnya sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi; (h) tercapainya
standardisasi perkeretapian nasional secara terpadu agar kesinambungan investasi,
operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian nasional dapat tercapai
secara efisien; serta (i) meningkatnya KPS dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
Sasaran pembangunan transportasi laut adalah: (a) terpenuhinya standar
keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai standar pelayaran internasional; (b)
meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional untuk angkutan laut dalam
negeri menjadi 100 persen dan angkutan ekspor-impor menjadi 10 persen dengan
kepemilikan kapal baru 30 persen; (c) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan
serta kinerja dan efisiensi kepelabuhanan untuk meningkatkan kompatibilitas
internasional dan mendukung distribusi logistik nasional; (d) meningkatnya
aksesibilitas pelayanan transportasi laut di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan
pedalaman, serta pulau-pulau kecil dan pulau terdepan; (e) terwujudnya rencana induk
pelabuhan nasional (RIPN) sebagai acuan penetapan pelabuhan Hub Internasional; (f)
terselesaikannya turunan peraturan dari UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
untuk meningkatkan iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan peran serta
pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
prasarana transportasi.
Sasaran pembangunan transportasi udara adalah: (a) terjaminnya keselamatan
dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar internasional; (b) meningkatnya
pelayanan dan kapasitas bandar udara; (c) terwujudnya kelancaran dan kesinambungan
pelayanan angkutan penerbangan domestik, internasional, maupun perintis; (d)
terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam industri penerbangan; (e)
terselesaikannya secara tegas pembagian tugas dan fungsi antara regulator dan
operator; (f) terjaminnya pengembangan industri penerbangan baik nasional yang
berkelanjutan; (g) meningkatnya kualitas SDM penerbangan; (h) terlaksananya azas
cabotage; serta (i) meningkatnya partisipasi swasta dalam penyelenggaraan bandara.
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5.2.3 Perumahan dan Permukiman
5.2.3.1Perumahan
Sampai akhir tahun 2009, pembangunan perumahan masih dihadapkan pada
empat permasalahan pokok sebagai berikut.
Penyediaan rumah masih terbatas. Jumlah kekurangan rumah (backlog)
meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada tahun 2009.
Akumulasi backlog diperkirakan akan terus terjadi akibat pertumbuhan 710.000 rumah
tangga baru per tahun.
Masih terdapat Rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.
Pada tahun 2007 masih terdapat 9,25 persen rumah tangga yang menempati rumah
dengan kondisi rusak dan 0,87 persen dengan kondisi rusak berat.
Jaminan kepastian bermukim (secure tenure) masih lemah. Pada akhir tahun
2007 masih terdapat 22,06 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri
tanpa bukti hukum berupa sertipikat BPN, girik, maupun akta jual beli.
Semakin meluas permukiman kumuh. Upaya peningkatkan kualitas
permukiman belum dapat mengurangi laju pertumbuhan luas permukiman kumuh.
Dengan peningkatan 1,37 persen per tahun, luas permukiman kumuh meningkat dari
54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 57.800 ha pada tahun 2009.
Berbagai permasalahan pokok di atas disebabkan oleh berbagai faktor berikut:
Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan
legalitas lahan terbatas. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan,
keterbatasan lahan perumahan dan permukiman, serta peningkatan harga lahan
semakin mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan
terjangkau di perkotaan. Tingginya biaya pengurusan serta keterbatasan informasi
terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkan sebagian
masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatan lahan dan
bangunan serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas. Upaya
fasilitasi pembangunan perumahan oleh pemerintah masih menghadapi kendala
keterbatasan anggaran pembangunan perumahan dan subsidi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah abelum termanfaatkannya alternatif sumber pembiayaan, masih
minimnya kerjasama pemerintah-swasta, serta diperburuk lagi dengan masih
rendahnya partisipasi serta kapasitas lembaga penyalur subsidi kredit mikro
pembangunan perumahan.
Kelembagaan
penyelenggaraan
pembangunan
perumahan
dan
permukiman belum mantap. Penyerahan kewenangan pembangunan perumahan
yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan
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kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM serta perangkat organisasi penyelenggara
dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan.
Koordinasi antarlembaga juga belum berjalan baik, salah satunya ditunjukkan dengan
belum efektifnya fungsi Badan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N).
Belum mantap pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan. Kinerja
pasar primer perumahan masih dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain, belum
adanya standardisasi KPR dan sumber pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yg
masih bertumpu pada dana pihak ketiga berjangka pendek sehingga terjadi
ketidaksesuaian jangka waktu pengembalian antara sumber pendanaan dan investasi
pembangunan perumahan. Ketidaksesuaian tersebut berimplikasi pada tingginya suku
bunga KPR akibat tingginya risiko yang ditanggung oleh kreditur. Hal ini terjadi akibat
belum berjalannya pembiayaan sekunder perumahan sesuai dengan yang diharapkan.
Masih rendah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Biaya transaksi
administrasi perijinan dalam pembangunan perumahan yang masih tinggi serta
minimnya informasi dan transparansi mengenai proses perijinan sesuai dengan UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berimplikasi pada
meningkatnya harga jual rumah sehingga mengurangi keterjangkauan (affordability)
masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman belum optimal.
Pembangunan dan perbaikan rumah yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya
belum disertai dengan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan
sumber daya lokal, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan
penyediaan rumah yang terjangkau.
5.2.3.2Permukiman
Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, permasalahan
utama yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air
limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang
diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1) belum memadainya
perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional;
(2) belum optimalnya sistem perencanaan serta (4) terbatasnya pendanaan.
A.

Air Minum

Permasalahan utama pembangunan air minum adalah masih rendahnya akses
terhadap penyediaan air minum. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi
ini antara lain:
Belum lengkap dan terbaharukan perangkat peraturan yang mendukung
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penyediaan air minum. Salah satu akibatnya adalah sulitnya PDAM menjalankan
prinsip korporasi. UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sampai saat ini
belum direvisi. Maraknya penyediaan air minum berbasis masyarakat juga terkendala
oleh tiadanya perundangan yang mengatur pola kerjasama pemerintah dan masyarakat.
Menurun kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum. Tidak
terolahnya limbah domestik dan nondomestik menjadi penyebab utama menurunnya
kualitas air baku air minum. Sementara itu, pemanfaatan air yang belum efisien dan
masih minimnya pengelolaan air baku pada wilayah hulu dan/atau daerah resapan
menyebabkan semakin berkurangnya air baku air minum. Penyusunan rencana tata
ruang wilayah (RTRW) yang kurang bersinergi dengan konsep pengelolaan daerah
aliran sungai (DAS) makin mengancam ketersediaan air baku bagi daerah hilir. Ekstraksi
air tanah secara berlebihan oleh rumah tangga dan industri telah menurunkan kuantitas
dan kualitas air baku. Penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternatif juga
belum diprioritaskan.
Masih terbatas penyedia air minum baik oleh perusahaan daerah air
minum (PDAM) dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional). Hasil audit
kinerja PDAM pada tahun 2007 menunjukkan hanya 22,42 persen atau 61 dari 272
PDAM bahwa dalam kondisi sehat: Sementara itu, akumulasi bahwa kerugian seluruh
PDAM yang merugi (68,02 persen) telah mencapai Rp. 4,83 trilyun. Penyebab utamanya
adalah 55,51 persen PDAM masih menerapkan tarif rata-rata di bawah biaya produksi
air minum, disamping kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan yang belum
memadai, belum diterapkannya manajemen aset, serta belum disusunnya bussiness plan
yang absah. Untuk penyediaan air minum yang berbasis masyarakat, kualitas sumber
daya manusia pada lembaga pengelolanya juga masih menjadi kendala.
Belum optimal sistem perencanaan penyediaan air minum. Hampir seluruh
kota/kabupaten belum memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum yang
absah. Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani sistem perpipaan maupun nonperpipaan menyebabkan banyak sistem penyediaan air minum, khususnya di perkotaan,
menjadi saling tumpang tindih.
Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air
minum. Pendanaan air minum masih bertumpu pada anggaran pemerintah. Rendahnya
kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber
pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam
bentuk KPS ataupun Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum dimanfaatkan
secara signifikan.
B.

Air Limbah

Permasalahan utama yang dihadapi mencakup masih rendahnya akses penduduk
terhadap pelayanan air limbah. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini yaitu:
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Belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan air
limbah. Saat ini payung kebijakan yang mendukung pengelolaan air limbah hanya
berupa UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 21 ayat (2) bahwa
perlindungan dan pelestarian sumber air -salah satunya- dilakukan melalui pengaturan
sarana dan prasarana sanitasi.
Masih rendah kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang layak.
Rendahnya kesadaran pelaku akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) –yang salah
satunya ditunjukkan dengan masih terdapatnya 28,9 persen penduduk yang melakukan
praktik buang air besar sembarangan (BABS)- serta rendahnya pemanfaatan IPAL dan
instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) merupakan penyebab utama terjadinya
pencemaran air permukaan.
Minim pengelola air limbah baik oleh perusahaan daerah dan
nonperusahaan daerah (Perusda dan non-Perusda) yang kredibel dan
profesional. Institusi pengelola air limbah masih belum menerapkan prinsip
manajemen yang baik, yang ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan
penyusunan business plan yang absah, serta kurangnya dukungan SDM yang berkualitas
pada non-Perusda yang mengelola air limbah. Selain itu, masih rendahnya kesediaan
membayar (willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik
dan minimnya subsidi pemerintah menjadikan pengelola tidak dapat menutup biaya
pelayanannya secara penuh (full-cost recovery).
Belum tersedia rencana induk pengelolaan air limbah. Hampir seluruh kota
di Indonesia belum memetakan kebutuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta
tidak tersedianya rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya,
prioritas serta pentahapan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air
limbah tidak tergambar jelas.
Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan air
limbah. Kepedulian pemerintah pada pengelolaan air limbah sekarang berada pada titik
tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan alokasi
pendanaan masih belum mampu untuk membiayai total kebutuhan yang ada. Di sisi lain,
skema-skema pembiayaan yang bersumber dari nonpemerintah masih belum
dikembangkan, termasuk KPS dan CSR.
C.

Pengelolaan Persampahan

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan persampahan adalah
rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah. Terdapat 5 faktor yang
diidentifikasi menjadi penyebab terjadinya kondisi ini, yaitu sebagai berikut.
Masih belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan
sampah. Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih
terkendala oleh belum tersedianya peraturan-peraturan pendukungnya.
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Penanganan sampah belum optimal. Hingga saat ini penanganan sampah
masih terfokus pada penanganan timbulan sampah dan belum ada pengurangan volume
sampah dari sumbernya. Penerapan konsep 3R yang belum terintegrasi dan belum
diterapkannya pemanfaatan teknologi menyebabkan timbulan sampah belum berkurang
secara signifikan. Dari sisi pengangkutan, masih sedikit sampah yang diangkut ke
tempat pemrosesan akhir (TPA)/tempat pemrosesan sementara (TPS). Selain itu,
sampah di TPS - yang merupakan titik pertemuan antara sistem pengangkutan yang
dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah - masih belum ditangani dengan baik akibat
kerancuan institusi pengelola. Mengenai TPA, banyak yang tidak didesain sebagai
sanitary landfill atau mengalami perubahan sistem dari sanitary landfill dan/atau
controlled landfill menjadi open dumping. Makin terbatasnya lahan untuk TPA dan makin
tingginya timbulan sampah makin menyulitkan upaya penanganan persampahan.
Minim pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional.
Institusi pengelola sampah di daerah saat ini masih belum berfungsi secara profesional.
Perusda belum memiliki manajemen aset dan menyusun business plan yang absah.
Permasalahan yang muncul pada dinas pengelola sampah bahkan lebih menyeluruh
baik berupa alokasi dana yang minim, manajemen yang kurang profesional dan
minimnya kualitas SDM.
Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan sampah. Belum adanya
rencana induk pengelolaan sampah menjadikan belum tersedianya profil dan rencana
penanganan sampah di tingkat kabupaten/kota. Ketiadaan rencana induk juga
mengakibatkan tidak bersinerginya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh
pemerintah dengan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga integrasi penanganan
sampah dari sumber hingga ke TPA belum tercapai.
Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan
sampah. Hingga saat ini, sumber pendanaan bagi pengelolaan sampah masih bertumpu
pada anggaran pemerintah sebagai akibat belum dikembangkannya alternatif sumber
pendanaan lainnya, seperti dana masyarakat, kerjasama swasta, investasi swasta dan
dana CSR.
D.

Drainase

Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang mengakibatkan
timbulnya genangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan
drainase. Hal ini disebabkan oleh hal berikut.
Kapasitas sistem drainase sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Menurunnya fungsi saluran drainase yang berimplikasi pada peningkatan luasan dan
durasi tergenang diakibatkan oleh kelangkaan lokasi pembuangan sampah, serta
rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri rumah tangga ke saluran
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drainase juga menyebabkan peningkatan debit air pada saluran drainase. Peningkatan
debit limpasan hujan juga disebabkan oleh semakin berkurangnya bidang resapan dan
adanya perubahan iklim akibat efek pemanasan global (global warming) yang
menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin
pendek.
Belum ada kejelasan pengelola sistem drainase. Ketidakjelasan pengelola
menyebabkan tidak ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan
saluran drainase. Hal itu mengakibatkan pengabaian atas kondisi saluran drainase
sehingga berfungsi kurang optimal.
Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan drainase. Perencanaan
sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suatu rencana induk
pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu, perencanaan sistem drainase saat ini
juga belum mengintegrasikan antara sistem drainase primer, sekunder, dan tersier.
Terbatas pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan
drainase. Terbatasnya anggaran pemerintah baik untuk investasi, operasi maupun
pemeliharaan sistem drainase menjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara
optimal. Ketidakjelasan pengelola sistem drainase, menyebabkan lemahnya operasi dan
pemeliharaan sistem.
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas sasaran umum yang akan dicapai
dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatnya akses bagi
rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman,
terjangkau, dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai,
serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) untuk
mendukung pencapaian target millenium development goals (MDGs). Sasaran lain yang
ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan
pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah.
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TABEL 5.12.
SASARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN 2010-2014
No
Sektor
Sasaran
1 Perumahan
Tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan
baik perumahan baru maupun peningkatan kualitas
perumahan dan lingkungan permukiman serta kepastian
hukum bagi 5,6 juta rumah tangga
2 Air Minum
Tersedianya akses air minum bagi 70 persen penduduk pada
akhir tahun 2014, dengan perincian akses air minum
perpipaan 32 persen dan akses air minum non-perpipaan
terlindungi 38 persen.
3 Air Limbah
Terwujudnya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) hingga akhir tahun 2014, yang ditandai dengan
tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah
terpusat (off-site) bagi 10 persen total penduduk, baik
melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota
sebesar 5 persen maupun sistem pengelolaan air limbah
terpusat skala komunal sebesar 5 persen serta penyediaan
akses dan peningkatan kualitas terhadap sistem pengelolaan
air limbah setempat (on-site) yang layak bagi 90 persen total
penduduk.
4 Persampahan Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80
persen rumah tangga di daerah perkotaan.
5 Drainase
Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100
kawasan strategis perkotaan
5.2.4 Komunikasi Dan Informatika
Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pos dan telematika periode 2004—
2009 (Gambar 5.17) menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pencapaian sasaran
RPJMN 2004-2009 masih rendah (di bawah 100 persen). Tingkat pencapaian terkait
dengan penyediaan akses internet dan peningkatan e-literasi adalah yang paling rendah.
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GAMBAR 5.17
TINGKAT (RASIO) PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2004-2009
SASARAN 2009
Pelayanan pos
3.760 kec
Teledensitas fixed
13%
Teledensitas seluler
20%
Desa berdering USO
43 ribu desa
Akses internet CAP
45 ribu desa
Tingkat e-literasi
40%
Jangkauan TVRI
88%
Jangkauan RRI
85%
Persiapan TV digital
100%

Migrasi penyiaran analog ke digital
Jangkauan RRI
Jangkauan TVRI
Tingkat e-literasi

Akses internet Community Access Point
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Sumber: Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Bappenas, 2009

Permasalahan utama yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang adalah
belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan
komunikasi dan informatika untuk kegiatan yang produktif sehingga mengakibatkan
rendahnya tingkat daya saing. Indeks sarana dan prasarana TIK Indonesia mengalami
penurunan tajam yaitu dari 3,50 di tahun 1995 menjadi 2,94 di tahun 2006, sedangkan
indeks sarana dan prasarana TIK regional (Asia Timur dan Pasifik) di tahun 2006 sudah
mencapai 7,04. Adapun tingkat daya saing sarana dan prasarana TIK Indonesia
dibandingkan dengan negara lain masih rendah, terutama sarana dan prasarana
internet dan broadband (Tabel 5.13).
TABEL 5.13
PERINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI 2008-2009

Negara

Daya
Saing

Thailand
Indonesia
Vietnam
Philipina
Sri Lanka
Kamboja

34
55
70
71
77
109

Daya
Saing
Teknologi
66
88
79
70
82
123

Teknologi
Maju
50
61
71
52
54
109

Daya
Serap
Teknologi
61
65
54
49
45
106

Peringkat
FDI dan
Regula- Transfer
si TIK
Teknologi
61
48
71
24
72
57
60
50
59
47
122
94

Jasa
Seluler
72
100
114
84
102
120

Pengguna
Internet
78
107
70
101
117
130

Jumlah
Kompu
-ter

Broadband

72
105
63
70
94
128

94
100
79
96
98
108

Sumber: Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum, 2008. Prasarana TIK
merupakan bagian dari unsur kesiapan teknologi yang menjadi komponen dalam perhitungan
tingkat daya saing bangsa.
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TABEL 5.14
HASIL PEMERINGKATAN E-READINESS 2008
Negara
Thailand

Peringkat
47

Nilai
Total
5,22

Akses
3,80

Bisnis
6,99

Sosial
Budaya
5,07

Hukum
5,90

Kebijakan
5,25

Adopsi
Bisnis
5,10

Philipina

55

4,90

3,20

6,56

4,53

4,50

5,20

5,45

Sri Lanka

60

4,35

2,95

5,80

4,80

6,30

4,10

3,70

Vietnam

65

4,03

2,25

6,31

3,80

4,40

4,60

3,75

Indonesia

68

3,59

2,30

6,49

3,53

3,20

3,40

3,20

Sumber: The Economist Intelligence Unit, 2008. Keterangan: Akses adalah ketersediaan akses
dan aplikasi; Bisnis adalah tingkat kemenarikan (attractiveness) negara sebagai target investasi;
Sosial Budaya meliputi pendidikan dan e-literasi; Hukum meliputi kerangka regulasi dan
peraturan TIK; Kebijakan adalah strategi pengembangan dan pembiayaan TIK; dan Adopsi
Bisnis adalah potensi pemanfaatan TIK oleh dunia bisnis.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh faktor-faktor atau kondisi
sebagai berikut.
Belum merata ketersediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasi
dan informatika, serta masih terbatas sarana dan prasarana broadband.
Penyediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika saat ini belum
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal karena (a) penyediaannya
masih cenderung pada wilayah komersial (perkotaan dan wilayah barat Indonesia); (b)
masih tingginya biaya layanan TIK untuk sebagian besar masyarakat; (c) belum
terintegrasinya pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
dalam memasuki era konvergensi; serta (d) masih terbatasnya pengembangan sarana
dan prasarana broadband nasional yang saat ini masih didominasi wireless broadband
dan jangkauannya baru mencapai sekitar satu persen.
Belum optimalnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio terlihat dari
masih banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal. Hal ini
menyebabkan ketidakefisienan pengalokasian dan pemanfaatan spektrum frekuensi
radio. Rendahnya kualitas layanan akibat interferensi, membahayakan sistem
komunikasi lainnya. Di sisi lain, sebagai sumber daya terbatas, penggunaan spektrum
frekuensi radio terus meningkat seiring dengan berkembangnya aplikasi dan layanan
berbasis nirkabel (wireless), baik untuk keperluan telekomunikasi, penyiaran, maupun
komunikasi radio lainnya. Sementara itu, sebagai salah satu sumber Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP), Biaya Hak Penggunaan Frekuensi memberikan kontribusi
signifikan, yaitu Rp 21,2 triliun (2004-November 2009).
Belum optimal penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Hal ini
disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (a) belum optimalnya penerapan peraturan
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otonomi daerah yang sering kali menimbulkan sengketa dan munculnya multi regulator
(faktor eksternal); serta (b) belum selesainya proses penataan penyelenggaraan
komunikasi dan informatika (faktor internal). Khusus mengenai LPP TVRI dan RRI,
pembangunan sarana dan prasarana baru khususnya sarana dan prasarana TVRI sangat
terbatas. Akibatnya, jangkauan siaran terrestrial TVRI turun drastis dari 81 persen
menjadi 36 persen.
Penyelenggaraan telekomunikasi saat ini, khususnya pada segmen sambungan
bergerak, sangat kompetitif dengan kehadiran 12 penyelenggara. Di satu sisi,
penyelenggaraan yang kompetitif mempercepat penyediaan sarana dan prasarana,
menyediakan pilihan bagi pengguna, dan mendorong terjadinya penurunan tarif. Di sisi
lain, pasar yang sangat kompetitif4 menghasilkan nilai pasar (market value) yang kecil
sehingga menyulitkan penyelenggara untuk berkembang dan mempertahankan kualitas
pelayanan.
Masih terbatas kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi. Kondisi ini
mengakibatkan tingginya ketergantungan terhadap industri luar negeri dan
teknologi/aplikasi proprietary. Belum diimplementasikannya konsep teknologi netral5
dalam rezim perizinan seringkali mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan
teknologi itu sendiri. Di sisi lain, lambatnya kecepatan pemerintah dan penyelenggara
terutama BUMN pos dan LPP dalam mengadopsi teknologi terbaru menurunkan
efektivitas penyediaan layanan, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan.
Rendahnya tingkat e-literasi aparatur pemerintah dan masyarakat
memperlambat pemahaman dan pemanfaatan TIK dalam kegiatan pemerintahan,
perekonomian, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Permasalahan ini terkait erat
dengan masih tingginya biaya layanan internet, terbatasnya fasilitas TIK seperti
komputer dan jaringan internet, daya beli dan tingkat pendidikan masyarakat.
Terbatas pengembangan industri manufaktur dalam negeri, aplikasi, dan
konten lokal sebagai pembangkit demand. Masih tingginya ketergantungan kepada
industri manufaktur luar negeri terlihat dari rendahnya kontribusi/porsi industri dalam
negeri dalam belanja modal sarana dan prasarana TIK nasional khususnya
telekomunikasi. Keberpihakan pemerintah terhadap industri TIK dalam negeri, antara
lain, terlihat dari ketentuan6 penggunaan industri dalam negeri oleh penyelenggara
telekomunikasi senilai 30 persen dari total belanja modal dan 50 persen dari belanja
operasional, serta proteksi industri dalam negeri pada implementasi broadband wireless
access. Perhatian perlu diberikan kepada upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas
4

Perlu diantisipasi perilaku kompetisi antarpenyelenggara yang kontraproduktif. Hal ini terlihat dari strategi
perang tarif dan promosi iklan yang berlebihan untuk merebut dan mempertahankan pasar dengan
mengorbankan kualitas layanan
5
Perizinan saat ini masih berbasis teknologi
6 Termasuk pinaltinya sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
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industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping itu, industri
kreatif berpotensi dalam mendorong penciptaan demand, tetapi hal tersebut belum
didukung oleh penegakan dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual,
inkubasi inovasi, dan pengembangan konten lokal.
Belum optimal pemanfaatan sumber pembiayaan dalam penyediaan
sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika. Perkembangan TIK
yang sangat cepat membawa dampak kepada meningkatnya kebutuhan akan investasi
baru dalam waktu yang lebih singkat sehingga investasi jangka panjang menjadi tidak
menarik lagi. Selain itu, kemampuan pembiayaan swasta juga diperkirakan cenderung
menurun yang dipicu oleh krisis keuangan global. Upaya efisiensi investasi melalui
implementasi konsep pergeseran belanja modal menjadi belanja operasi yang, antara
lain, dapat ditempuh melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara bersama
(infrastructure sharing) belum optimal dilaksanakan. Disamping itu, masih terbatasnya
mekanisme pembiayaan bersama (co-sharing) antarinstansi yang terlibat menyebabkan
terjadinya duplikasi investasi. Tingkat utilisasi PNBP juga belum optimal, yaitu kurang
dari sepuluh persen pada tahun 2008.
Selain berbagai permasalahan tersebut di atas, subbidang ini dalam lima tahun
ke depan juga menghadapi tantangan utama sebagai berikut.
Konvergensi antara telekomunikasi, informatika dan penyiaran menuntut
perubahan struktur industri dari terintegrasi secara vertikal menjadi horizontal.
Di satu sisi, konvergensi mendorong terjadinya efisiensi dan optimalisasi sumber daya
baik pembiayaan, sarana dan prasarana, maupun sumber daya terbatas (spektrum
frekuensi radio, orbit satelit, penomoran, dan alamat IP). Di sisi lain, kondisi regulasi
saat ini belum sesuai dengan arah konvergensi sehingga menimbulkan tumpang tindih
dan ketidakpastian regulasi bagi industri/sektor yang pada akhirnya berdampak kepada
pembebanan biaya tinggi pada penyelenggara dan masyarakat.
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, pemerintah perlu segera
melakukan restrukturisasi industri/penyelenggaraan dan reorganisasi kementerian
yang menangani isu pembangunan komunikasi dan informatika (Dep. Komunikasi dan
Informatika) untuk menata kembali bentuk/struktur organisasi beserta tugas pokok
dan fungsi unit kerja di bawahnya dari pendekatan sektor (vertikal) menjadi
pendekatan isu (horizontal).
Meningkat cyber crime (misuse dan abuse pemanfaatan TIK). Sejalan dengan
semakin meningkatnya kegiatan berbasis TIK dalam kehidupan sehari-hari, tingkat
kejahatan berbasis TIK (cyber crime) juga meningkat. Kejahatan ini tidak saja dapat
menimbulkan kerugian finansial dan keresahan masyarakat, tetapi juga mengancam
keamanan dan persatuan nasional. Walaupun saat ini sudah terdapat UU Informasi dan
Transaksi Elektronik dan sedang disusunnya RUU Cyber Crime sebagai salah satu sarana
pencegah penyalahgunaan pemanfaatan TIK, pendidikan kepada masyarakat untuk
memanfaatkan TIK dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya
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masyarakat Indonesia dan etika umum yang berlaku (cyber ethics) merupakan isu pokok
dalam lima tahun mendatang.
Untuk mendukung pelaksanaan arah RPJMN 2010-2014 serta dalam rangka
mewujudkan masyarakat informasi Indonesia tahun 2015, pembangunan sarana dan
prasarana komunikasi dan informatika tahun 2010-2014 diarahkan untuk memperkuat
virtual domestic interconnectivity (Indonesia connected), melalui: (a) pengurangan
kesenjangan digital dan wilayah blank spot; (b) peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana dan layanan komunikasi dan informatika yang aman dan modern dengan
kualitas baik dan harga terjangkau; serta (c) peningkatan kualitas penyediaan dan
pemanfaatan informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh
aspek kehidupan.
Sasaran pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika tahun
2010-2014 yang hendak dicapai adala sebagai berikut.
TABEL 5.15
SASARAN PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO
1.

2.

3.

SASARAN
Tersedianya akses
komunikasi dan informatika
yang merata di seluruh
Indonesia (mengecilnya
kesenjangan digital)
Tersedianya sarana,
prasarana, dan layanan
komunikasi dan informatika
di seluruh desa, daerah
perbatasan negara, pulau
terluar, daerah terpencil, dan
wilayah non komersial lain
untuk mengurangi daerah
blank spot
Tersedianya akses dan
layanan komunikasi dan
informatika yang modern

INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2014
Jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan
kompetisi (competition readiness index) baik7: sekurangkurangnya 49 persen dari total jumlah provinsi di
seluruh Indonesia mempunyai indeks tinggi dan 51
persen dengan indeks menengah.
a. Jangkauan layanan pos universal mencapai 100
persen di wilayah PSO;
b. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal
dan internet mencapai 100 persen di Wilayah USO;
serta
c. Jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi
masing-masing mencapai 88 persen.
a. Tingkat penetrasi pengguna internet sekurangkurangnya 50 persen;
b. Tingkat penetrasi pengguna layanan broadband
sekurang-kurangnya 30 persen;
c. Tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap
populasi sekurang-kurangnya 35 persen;

Meliputi daerah dengan indeks kompetisi tinggi (intensive competition) dan menengah (workable
competition).
7
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NO

4.
5.

6.

SASARAN

INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2014
d. Jaringan backbone serat optik telekomunikasi yang
menghubungkan antarpulau besar mencapai 100
persen;
e. Jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani
jaringan broadband mencapai 75 persen dari total
ibukota kabupaten/kota.8
Tercapainya tingkat e-literasi Tingkat e-literasi 50%
masyarakat Indonesia
Tersedianya informasi dan
a. Nilai rata-rata e-government instansi pemerintah
layanan publik yang dapat
sekurang-kurangnya menjadi baik9;
diakses secara online
b. Jumlah aparatur pemerintah yang paham TIK
menjadi 80 persen;
c. Prosentase jumlah e-provinsi yang merupakan
muara sistem elektronik kabupaten/kota di masingmasing provinsi mencapai 100 persen;
d. Tersedianya layanan publik yang dapat diakses
secara online sekurang-kurangnya untuk layanan
kependudukan (e-citizen), perizinan (e-licensing),
dan pengadaan (e-procurement).
Berkembangnya industri
a. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi
(manufaktur) penunjang TIK
dalam negeri mencapai 30 persen; dan
b. Prosentase TKDN set top box TV digital sekurangkurangnya mencapai 50 persen.

Peran pemerintah dalam bentuk kerangka investasi difokuskan untuk
pencapaian sasaran kedua dan kelima, sedangkan pencapaian sasaran lainnya ditempuh
melalui kerangka regulasi dan skema KPS.
5.2.5 Energi Dan Ketenagalistrikan
Untuk periode RPJMN 2010-2014 pembangunan energi dan ketenagalistrikan
diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya adalah sebagai
berikut :
Bauran energi (energy mix) belum optimal. Ketergantungan akan energi
fosil/konvensional berdasarkan kondisi bauran energi tahun 2008 masih tinggi. Selain
itu komposisi energi final di Indonesia pada tahun 2008 ditandai dengan

Termasuk ibukota kab/kota di wilayah timur Indonesia yang harus selesai sebelum tahun 2013
Yang dimaksud dengan baik adalah mempunyai nilai rata-rata total sebesar 3,4 dari keseluruhan
dimensi yang dinilai, yaitu kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasarana, aplikasi dan perencanaan
berdasarkan penilaian yang dilakukan secara berkala oleh Dep. Komunikasi dan Informatika melalui
kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)
8
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ketergantungan yang masih besar terhadap bahan bakar fosil (terutama minyak bumi)
sebesar 47,1 persen dari total bauran energi. Hal ini selain mengakibatkan dampak
buruk terhadap lingkungan juga biaya penyediaan energy sangat menjadi mahal karena
penyediaan energi (terutama minyak bumi) saat ini tidak hanya terkait pasokan dan
permintaan namun telah menjadi komoditas untuk motif transaksi dan berspekulasi.
Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik
baik skala besar maupun skala kecil dan menengah juga masih rendah. Pemanfaatan
panas bumi baru sebesar 1.052 MW dari total potensi sebesar 27 GW atau baru sebesar
3,9 persen. Untuk mikrohidro, pemanfaatannya baru sebesar 17,2 persen dari total
potensi sebesar 500 MW, dan biomassa hanya sebesar 0,8 persen dari total potensi yang
ada sebesar 49,81 GW.
Proporsi bauran energi primer untuk pembangkit listrik juga masih belum sehat.
Penggunaan BBM untuk pembangkit listrik sampai saat ini masih cukup besar (34
persen). Namun, biaya operasi pembangkit BBM tersebut mencapai 79 persen dari total
biaya operasi total pembangkit. Di sisi lain, pangsa energi baru terbarukan untuk
pembangkit listrik masih sangat terbatas, sedangkan pemanfaatan batubara dan gas
bumi sebagai sumber energi pembangkit listrik masih terkendala oleh terbatasnya
pasokan akibat struktur pasarnya yang liberal dan oleh adanya kontrak-kontrak jangka
panjang.
Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan). Kapasitas
sarana dan prasarana minyak dan gas bumi perkembangannya sangat terbatas.
Kapasitas kilang minyak bumi pada periode 2004-2009 tidak mengalami penambahan.
Akibatnya, Indonesia selain mengimpor minyak mentah juga harus mengimpor BBM
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi untuk sarana
dan prasarana gas bumi di antaranya pilihan melakukan ekspor atau memenuhi
kebutuhan domestik serta pilihan cara distribusi antara pembangunan pipa transmisi
atau terminal. Selain itu, kapasitas sarana prasarana gas bumi berupa fasilitas LNG
Receiving Terminal masih belum memadai, sehingga pemanfaatan LNG untuk konsumsi
dalam negeri masih terbatas, sedangkan kapasitas jaringan pipa distribusi gas bumi
untuk rumah tangga (gas kota) masih terbatas.
Pada sisi penyediaan tenaga listrik tampak bahwa kapasitas pembangkit tenaga
listrik sampai saat ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan. Pertumbuhan
kapasitas pembangkit tidak seimbang dengan pertumbuhan beban, yang sampai dengan
tahun 2008 hanya bertambah sebesar 4.838 MW sejak 2004. Hal ini terlihat dari rasio
elektrifikasi yang diperkirakan baru mencapai 65,1 persen, atau dengan kata lain,
terdapat sekitar 36 juta10 rumah tangga Indonesia masih membutuhkan tenaga listrik.

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2005 (SUPAS 2005) jumlah penduduk Indonesia
adalah
sebesar 218.868.791 orang, sedangkan jumlah rumah tangga adalah sebesar 55.127.716 KK.
10
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Selain itu, tingkat keandalan pembangkit masih rendah dengan cadangan daya (reserve
margin) berkisar 25 persen sedangkan minimum yang diharapkan adalah sebesar 35-40
persen.
Kondisi sistem transmisi interkoneksi masih belum andal. Sampai saat ini,
keandalan sistem transmisi dan distribusi masih rendah dengan tingkat susut (losses)
masih di atas 10 persen. Perkembangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di luar
sistem Jawa-Madura-Bali, sistem transmisi interkoneksi baru mencakup sebagian dari
sistem Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, untuk sistem Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua belum dimiliki sistem transmisi interkoneksi.
Teknologi dan pendanaan didominasi asing. Pendanaan untuk prasarana
energi merupakan permasalahan tersendiri yang perlu dicermati mengingat padat
modal sehingga memerlukan dukungan pendanaan yang besar, tetapi, di sisi lain
kemampuan pendanaan pemerintah terbatas. Sebagai contoh, negara (pemerintah)
mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan energi listrik terutama di daerah
terpencil dan perdesaan, namun dalam kenyataannya negara tidak memiliki dana yang
cukup untuk membangun sarana penyediaan tenaga listrik yang berupa pembangkit,
jaringan transmisi, dan jaringan distribusi. Dana pemerintah baik APBN maupun APBD
serta dana BUMN yang disalurkan ke PT. PLN (Persero), tidak mencukupi untuk
membangun seluruh sarana penyediaan tenaga listrik yang dibutuhkan. Oleh karena itu,
perlu diupayakan sumber pendanaan lain baik pinjaman maupun hibah dari luar negeri
serta partisipasi swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Keadaan ini
menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana yang ada sangat tergantung pada
ketersediaan dana pinjaman ataupun investasi dari luar/dalam negeri. Akibatnya
rencana pembangunan sarana dan prasarana tidak mendapatkan kepastian investasi
jangka panjang atau menjadi tidak efisien karena menggunakan dana yang lebih mahal.
Pada sisi teknologi, sampai saat ini masih Indonesia tergantung dengan teknologi
asing mengingat prasarana energi merupakan padat teknologi. Hal ini mengakibatkan
ketergantungan pada investasi dan teknologi luar negeri (asing) yang akhirnya
menurunkan penggunaan komponen lokal baik sumber daya manusia (jasa) maupun
barang. Selain itu, pada sisi pasokan peran BUMN masih mendominasi pasar energi
nasional. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan terjadi pada masa yang akan datang
sehingga akan berpengaruh terhadap pengembangan prasarana energi termasuk di
perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap energi
listrik terutama di daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau. Rendahnya
pemanfaatan EBT juga diakibatkan oleh belum berjalannya kebijakan energy pricing dan
adanya subsidi yang tidak tepat sasaran, sehingga harga EBT belum dapat bersaing
sepenuhnya dengan harga energi konvensional.
Regulasi masih perlu disempurnakan diikuti dengan
konsistensi
kebijakan. Permasalahan penting lainnya yaitu belum adanya penyempurnaan regulasi
yang disesuaikan dengan dinamika sektor sekaligus sebagai upaya penciptaan iklim
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investasi yang kondusif. Selain itu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan
penggunaan lahan untuk pembebasan tanah (land acquisition), pemukiman kembali
(resettlement), serta permasalahan kehutanan yang terkait dengan klasifikasi hutan dan
pemanfaatan lahannya, yang pada umumnya memerlukan waktu yang sangat lama dan
penuh ketidakpastian.
Kebijakan harga (pricing policy) masih belum tepat. Harga energi saat ini
belum sesuai dengan keekonomiannya. Kebijakan harga energi yang masih
membutuhkan subsidi mengakibatkan harga energi menjadi murah sehingga
menimbulkan penyalahgunaan dan pemborosan dalam pemanfaatan energi. Mengingat
masih sangat tergantungya energi terhadap sumber energi fosil, kondisi penyediaan
energi nasional menjadi sangat rentan terhadap kondisi harga energi global dan
membebani anggaran belanja negara. Selain itu, kondisi harga energi global saat ini
sudah tidak sepenuhnya mencerminkan aspek pasokan permintaan namun terkait pula
dengan aspek spekulasi.
Efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik.
Berdasarkan data mengenai konsumsi energi di Indonesia, intensitas dan elastisitas
energi saat ini masih tinggi tapi di sisi lain konsumsi energi per kapita yang rendah
menunjukkan pemakaian energi tidak produktif dan boros. Namun, hal ini harus
dicermati lebih jauh mengingat tingkat produktivitas juga terkait dengan penciptaan
nilai tambah yang berdimensi multisektor. Perbandingan dengan negara lain terlihat
pada Gambar 5.18 berikut ini.
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GAMBAR 5.18
KONSUMSI DAN ELASTISITAS ENERGI BEBERAPA NEGARA
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Sumber : Rancangan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2010-2025, Tahun 2009

Konservasi energi yang belum berkembang di tanah air dipengaruhi oleh
pandangan bahwa Indonesia dikaruniai sumberdaya energi berlimpah sehingga
menggunakan energi secara hemat bukanlah sebuah keharusan, dan pemahaman
mengenai konservasi energi sebagai tindakan praktis juga belum berkembang di
masyarakat karena masih langkanya penyebarluasan informasi atau kampanye
mengenai teknik-teknik konservasi energi. Berikut ini grafik yang memperlihatkan
perkiraan kebutuhan energi Indonesia 2005—2025 tanpa kebijakan konservasi
dibandingkan jika dilakukan kebijakan konservasi energi.
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GAMBAR 5.19
KEBUTUHAN ENERGI INDONESIA
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Sumber : Rancangan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2010-2025, Tahun 2009

Pelaksanaan konservasi energi sesungguhnya memberikan keuntungan. Sebagai
contoh, industri-industri dapat menurunkan biaya produksi bila penggunaan energi
secara hemat terus dipraktekkan. Selain menekan biaya, konservasi energi berarti
meningkatkan kapasitas pelayanan dan akses terhadap energi, yang didalamnya energi
yang dihemat (BBM, listrik, dstnya) dapat diperluas pemanfaatannya untuk masyarakat
lain, termasuk kaum dhuafa. Melalui konservasi, dampak negatif terhadap lingkungan
diturunkan, bahkan kini melalui skema Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean
Development Mechanisme/CDM), pengurangan polusi dapat dijual ke pasar emisi dunia,
dan dengan lingkungan yang bersih maka kualitas kehidupan akan meningkat.
Parsitipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi
kurang. Sejauh ini hampir sebagian besar kebijakan pemenuhan kebutuhan energi
nasional masih dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan prinsip
otonomi daerah, sudah selayaknya pemerintah daerah ikut berperan aktif dalam
parsitipasi pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun, terlihat bahwa pemerintah
daerah belum siap secara penuh untuk berperan optimal. Hal ini terlihat dari masih
banyaknya kebijakan termasuk peraturan daerah yang menghambat, serta masih
rendahnya alokasi APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana energi.
Pada tahun 2014 diperkirakan kebutuhan/konsumsi energi final adalah sebesar
980 juta SBM, dengan konsumsi terbesar adalah sektor industri. Pada tahun yang sama
kebutuhan energi final terbesar masih didominasi BBM dan LPG, yaitu sebesar 443.50
SBM.
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TABEL 5.16
PERKIRAAN KEBUTUHAN/KONSUMSI ENERGI FINAL
Per Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

Pertanian, Kons, & Pertambangan

46,7

49,02

51,34

53,66

55,98

Komersial

31,6

33,48

35,36

37,24

39,12

Industri

325,4

347,78

370,16

392,54

414,92

Rumah Tangga

131,7

149,3

166,9

184,5

202,1

Transportasi

239,8

246,82

253,84

260,86

267,88

TOTAL

775,2

826,4

877,6

928,8

980

2010

2011

2012

2013

2014

BBM dan LPG

392,3

405,1

417,9

430,7

443,5

Gas

134,9

139,2

143,5

147,8

152,1

Batubara & Briket

103,6

116,48

129,36

142,24

155,12

Biofuel

33,2

43,64

54,08

64,52

74,96

Listrik

111,2

121,86

132,52

143,18

153,84

TOTAL

775,2

826,28

877,36

928,44

979,52

Jenis Energi

Sumber : KESDM, 2009

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan/konsumsi energi final
tersebut di atas, sasaran pembangunan energi, terutama di sisi hilir, pada periode
RPJMN 2010—2014 dalam rangka memenuhi kebutuhan/konsumsi energi final, antara
lain, adalah sebagai berikut:
TABEL 5.17
SASARAN PEMBANGUNAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
No.
1.

2.

Sasaran

Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014

Tercapainya
komposisi  Persentase pemanfaatan minyak bumi dalam bauran
bauran energi yang sehat
energi nasional sebesar 38,33 persen
dengan
menurunnya  Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam
persentase pemanfaatan
bauran energi nasional sebesar 16,1 persen
energi
fosil
dan  Pengembangan produksi dan pemanfaatan bahan bakar
meningkatnya persentase
alternatif seperti bahan bakar nabati, batubara
energi baru terbarukan
dicairkan, GTL (Gas To Liquid), DME (dimethyl eter) dan
(EBT)
lain-lain
 Peningkatan pemanfaatan EBT untuk pembangkit
tenaga listrik (PLTMH, PLTS, PLT Bayu, PLT Biomassa)
Penurunan
elastisitas Elastisitas energi menjadi sebesar 1,48

II.5-50

No.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Sasaran

Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014

energi
Pemanfaatan
potensi Termanfaatkannya potensi pendanaan dalam negeri baik
pendanaan domestik dan dari lembaga keuangan perbankan maupun dari non
skema pendanaannya
perbankan nasional guna mendukung pengembangan
energi batu terbarukan serta konservasi dan efisiensi
energi
Penyusunan
dan Tersusunnya regulasi dan kebijakan pemanfaatan energi
penyempurnaan regulasi baru terbarukan serta pengembangan konservasi dan
dan
kebijakan
guna efisiensi energi
meningkatkan
jaminan
dan kepastian hukum
pemanfaatan energi baru
terbarukan
serta
pengembangan
konservasi dan efisiensi
energi
Peningkatan kapasitas dan  Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk
kualitas
sarana
dan
80.000 sambungan rumah di 20 kota
prasarana energi nasional  Tercapainya pembangunan 21 buah SPBG di 3 kota
untuk
memenuhi  Tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dengan
kebutuhan domestik dan
penambahan 30.500 MW
komitmen ekspor
 Terintegrasinya sistem di Sulawesi dan sistem di
Kalimantan
 Berkurangnya susut jaringan menjadi di bawah 10,0
persen
 Meningkatnya pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan
 Meningkatnya penerapan standarisasi teknis bidang
ketenaga listrikan yang disertifikasi SNI dan/atau
diperlakukan wajib
Peningkatan
jangkauan  Rasio elektrifikasi meningkat dari 67,2 persen di tahun
pelayanan
2010 menjadi 80,0 persen di tahun 2014
ketenagalistrikan
 Meningkatnya rasio desa berlistrik 94,5 persen di tahun
2010 menjadi 98,9 persen di tahun 2014
Tercapainya
bauran Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik
energi
(energy
mix) pada tahun 2014 menjadi :
primer untuk penyediaan  Batubara sebesar 64 persen
tenaga listrik
 BBM sebesar 2 persen
 Panas bumi sebesar 10 persen
 Gas bumi sebesar 18 persen,
 Hidro sebesar 6 persen
Peningkatan
efektifitas Terlaksananya subsidi yang tepat sasaran pada yang
subsidi pemerintah
berhak menerima (benefeciaries)
Berkembangnya
ilmu  Meningkatnya sertifikasi kompetensi bidang energi dan
pengetahuan,
teknologi
ketenagalistrikan
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No.

Sasaran

Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014

dan sumberdaya manusia  Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai
nasional yang mendukung
peraturan yang ada
industri
energi
dan
ketenagalistrikan nasional

5.2.6 Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo
Penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo diperkirakan
menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut.

masih

akan

Kondisi semburan lumpur Sidoarjo yang sudah berlangsung sejak tahun 2006
diperkirakan akan masih berlangsung lebih kurang 20-30 tahun mendatang dan
kemungkinan untuk menutup semburan tingkat keberhasilannya sangat kecil karena
lubang semburan telah menjadi semakin besar.
Deformasi geologi diakibatkan oleh semburan lumpur mulai pada daerah
sekitar pusat semburan, berupa amblesan, retakan, uplift maupun timbulnya bubblebubble yang mengandung gas berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sampai dengan
saat ini tercatat terdapat 123 buah bubble yang muncul di luar Peta Area Terdampak,
yang sebanyak 12 buah bubble diantaranya masih dalam kondisi aktif sampai akhir
September 2009 .
Tersendatnya Pembangunan Relokasi Infrastruktur. Percepatan pemulihan
infrastruktur jalan arteri dan jalan tol tangat tergantung pada tersedianya lahan yang
bisa dibebaskan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2009, masih terdapat beberapa
warga pemilik tanah darat/kering yang belum sepakat dengan besaran ganti rugi dan
menuntut harga yang melampaui penawaran tim appraisal.
Sasaran penanggulangan lumpur Sidoarjo yang ingin dicapai dalam kurun waktu
2010-2014 secara umum adalah sebagai berikut.
TABEL 5.18
SASARAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 2010-2014
No

Sasaran

Indikator

1

Terselesaikannya masalah
sosial kemasyarakatan

a) menyelesaikan proses pembayaran jual beli tanah dan
bangunan warga di 3 Desa (Ds. Besuki, Kedungcangkring dan
Pejarakan);
b) melaksanakan bantuan sosial kemasyarakatan penduduk di 9
RT yang pemukimannya sudah tidak layak huni;
c) melanjutkan bantuan air bersih, kesehatan, pemakaman serta
pengamanan dari bahaya penurunan tanah dan semburan
lumpur/gas berbahaya.
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No

Sasaran

Indikator

2

Meningkatnya upaya
pengaliran lumpur
melalui Kali Porong
menuju ke laut untuk
mencegah meluasnya
daerah genangan dan
melindungi infrastruktur
yang masih berfungsi
Terselesaikannya relokasi
infrastruktur, termasuk
penyelesaian pengadaan
tanahnya

a) mengupayakan kelancaran pengaliran lumpur ke Kali Porong,
termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan pompa
pembuang lumpur;
b) memelihara kekuatan dan ketinggian tanggul penahan lumpur;
c) meneruskan penyelesaian saluran drainase diseputar tanggul;
dan
d) mempertahankan fungsi Kali Porong sebagai saluran
pengendali banjir (flood way).
a) menyelesaikan pengadaan tanah untuk jalur jalan tol, jalan
arteri dan pipa air bersih;
b) menyelesaikan kegiatan konstruksi Relokasi Jalan Arteri Raya
Siring-Porong (Paket 1, 2, 3 dan 4);
c) melaksanakan pembangunan interchange flyover Kesambi;
d) melaksanakan pembangunan relokasi pipa PDAM.

3

5.3

Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan sasaran di atas, pembangunan
bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar agar
dapat menjamin baik keberlangsungan fungsi masyarakat atau rumah tangga, maupun
dunia usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, dan
mewujudkan keadilan. Infrastruktur dasar merupakan sarana prasarana yang harus
disediakan oleh pemerintah karena tidak memiliki aspek komersial, sedangkan
infrastruktur yang memiliki nilai komersial diharapkan dibiayai melalui partisipasi
pihak swasta ataupun masyarakat melalu mekanisme unbundling maupun dual track
strategy.
Penyediaan infrastruktur dasar diprioritaskan untuk menjamin akses
masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, seperti air bersih, sanitasi, perumahan,
transportasi, listrik serta informasi dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; meningkatkan pembangunan
telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat
negara Indonesia adalah negara kepulauan; serta pengelolaan sungai beserta daerah
tangkapan air, seperti pembangunan Banjir Kanal Jakarta dan penanganan Daerah
Aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengatasi bencana alam banjir di berbagai daerah.
Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, penyediaan sarana dan
prasarana diprioritaskan pada terjaminnya kelancaran distribusi barang, jasa, dan
informasi, diantaranya adalah dengan melakukan penataan sistem logistik nasional
melalui penyusunan rencana induk pelabuhan nasional; mengurangi hambatanhambatan dalam arus distribusi barang dan jasa baik yang bersifat teknis maupun
nonteknis; menangani arus barang di dalam pelabuhan, antar-pelabuhan, serta proses
intermoda antara angkutan laut dan moda lainnya, dengan tetap memenuhi standar
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keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Disamping itu, untuk menjamin
kelancaran arus informasi dan komunikasi diperlukan pengembangan jaringan
backbone telekomunikasi antarpulau dan antaribukota kabupaten/kota.
Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana di atas, maka prioritas bidang
pembangunan sarana dan prasarana lima tahun ke depan adalah pertama, menjamin
ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan,
yang difokuskan pada peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan
standar pelayanan minimal (SPM). Sasaran fokus prioritas adalah terjaminnya
ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan,
dengan indikator presentase tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi
sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman,
energi, dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika.
Kedua,menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk
meningkatkan daya saing produk nasional, yang difokuskan untuk: (i) mendukung
peningkatan daya saing sektor riil dan (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah dan
swasta (KPS). Sasaran fokus prioritas adalah meningkatnya pelayanan sarana dan
prasarana yang mendukung sektor riil, dengan indikator presentase peningkatan
kapasitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan
prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan
ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika.
Penyediaan infrastruktur dengan skema KPS diarahkan untuk infrastruktur yang
dapat memenuhi pemulihan biaya melalui struktur tarif yang mempertimbangkan aspek
sosio-ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga memungkinkan adanya
subsidi silang bagi tingkat konsumen tertentu, yang tidak memiliki kemampuan
membayar layanan. Di samping itu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi yang
merupakan kewajiban pemerintah (PSO) kepada penyedia jasa infrastruktur untuk
mencapai standar pelayanan minimum tertentu yang akan dicapai. Hal tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan infrastruktur dan akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kerjasama pemerintah swasta yang diselenggarakan melalui kompetisi yang adil,
terbuka dan transparan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
infrastruktur yang berkesinambungan dan akan menurunkan tarif pelayanan
infrastruktur. Seiring dengan semakin terjangkaunya layanan infrastruktur oleh
konsumen, peningkatan kuantitas dan perluasan pelayanan akan semakin mudah
dicapai oleh penyedia jasa. Tersedianya infrastruktur yang murah, handal, dan
berkelanjutan akan menurunkan biaya produksi dan distribusi barang, jasa, dan
informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.
Secara sistematis, kerangka pikir prioritas Bidang Sarana dan Prasarana dapat
dilihat pada Gambar 5.20 berikut:
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GAMBAR 5.20
KERANGKA PIKIR PRIORITAS BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Sumber : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana – Bappenas, 2009.

Secara lebih rinci arah kebijakan berdasarkan fokus prioritas diatas dapat
diuraikan sebagai berikut :
5.3.1 Meningkatkan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar
Pelayanan Minimal
5.3.1.1Sumber Daya Air
Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan
standar pelayanan minimal ditempuh melalui peningkatan cakupan dan kualitas
layanan air baku, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan ketersediaan
dan kemudahan data dan informasi.
Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku secara optimal,
berkelanjutan, adil, dan merata, akan ditempuh dengan: (a) memprioritaskan
pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air,
wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil
serta daerah perbatasan; (b) mengoptimalkan pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan
kebutuhan air baku dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ekologi dan kelestarian
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lingkungan; (c) membangun tampungan air (tandon, embung, kolam, situ, long storage)
dan saluran pembawa air baku untuk memenuhi target MDG; (d) mendorong partisipasi
swasta dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana air baku terutama
sistem penyaluran air (conveyance system) untuk kota besar dan industri; (e)
menerapkan prinsip-prinsip reduce, reuse, dan recycle untuk mewujudkan efisiensi
pemanfaatan air; (f) mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang
murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah eco efficient; (g)
mengembangkan sistem inter basin transfer dalam pemenuhan kebutuhan air baku; (h)
mendorong penetapan kebijakan biaya jasa pengelolaan air yang mengutamakan
prinsip-prinsip keadilan dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan air bagi
masyarakat miskin; serta (i) meningkatkan pengelolaan dan penyediaan air untuk
kepentingan pembangkit tenaga listrik.
Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam
pengelolaan sumber daya air ditempuh dengan: (a) mempercepat penyelesaian
peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma,
Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan
koordinasi pengelolaan sumber daya air; (b) melakukan penataan dan pengaturan
kembali kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta
seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (c)
meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta
antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; (d)
meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air; (e) menumbuhkan
prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan
sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan; serta (f)
menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara
pemerintah dan masyarakat.
Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi
dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan
ditempuh dengan: (a) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air
antarpemangku kepentingan (b) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data
dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur
pengumpulan data dan informasi; (c) melakukan pengumpulan, pembaharuan dan
sinkronisasi data dan informasi secara rutin antarinstansi; dan (d) menyusun dan
menerapkan prosedur operasi standar tentang keterbukaan data dan informasi kepada
masyarakat serta meningkatkan pelayanan informasi masyakat.
5.3.1.2Transportasi
Untuk mencapai sasaran dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan
prasarana transportasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka prioritas
arah kebijakan dan strategi yang menjadi pengarusutamaan adalah meningkatkan
keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu dari
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berbagai aspek (pencegahan, pemenuhan kelengkapan navigasi pelayaran dan udara,
rambu-rambu lalu lintas, sistem persinyalan kereta api, pembinaan dan penegakan
hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem
informasi kecelakaan lalu lintas, kelaikan sarana dan prasarana transportasi, serta
pengguna transportasi).
Peningkatan pelayanan transportasi minimal yang memadai dan merata juga
menjadi prioritas guna mewujudkan sistem logistik nasional yang menjamin distribusi
bahan pokok, bahan strategis dan nonstrategis untuk seluruh masyarakat melalui
penyediaan pelayanan angkutan (termasuk angkutan perintis) dari dan menuju di
daerah perdesaan. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan
diprioritaskan untuk memperkuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM), sehingga target area diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan (Kawasan
Khusus, KAPET, Kawasan Kerjasama Antar Daerah, dll). Sementara, daerah-daerah yang
menjadi prioritas pembangunan adalah daerah perbatasan dengan negara tetangga,
pulau terpencil dan terdepan melalui pemberian subsidi transportasi perintis serta PSO
untuk angkutan penumpang kelas ekonomi perkeretaapian dan angkutan laut.
Selain arah kebijakan di atas, kebijakan yang terkait dengan standar pelayanan
Minimal, antara lain:
1. mengurangi backlog pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi;
2. meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar
pelayanan minimal;
3. meningkatkan profesionalisme SDM transportasi (petugas, disiplin operator dan
pengguna di jalan), melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional
transportasi;
4. mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan dalam rangka
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. pembenahan manajemen transportasi umum perkotaan; serta
6. meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan
penyelamatan (SAR) terhadap orang dan material yang hilang atau
dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau
penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana
dan musibah lainnya.
Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (a) memenuhi
standar keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan yang dikeluarkan baik
oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), International Maritime
Organization (IMO) maupun oleh International Association of Light House Authorities
(IALA) termasuk di dalamnya pelaksanaan ISPS Code; (b) pemberian subsidi operasi
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perintis dan PSO untuk pelayanan jasa transportasi kelas ekonomi; (c) pengembangan
sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan; (d)
memenuhi kelengkapan peralatan pencarian dan penyelamatan; serta (e) melakukan
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mendorong kegiatan-kegiatan seperti:
pengembangan angkutan umum melalui perbaikan pelayanan dan bus rapid transit di
daerah-daerah; penerapan Area Traffic Control System (ATCS) dan penggunaan sollar cell
pada traffic light; penggunaan bahan bakar alternatif serta sosialisasi penggunaan
biofuel yang bekerjasama dengan Kementerian ESDM; pengembangan teknologi untuk
pengaturan manajemen lalu lintas; pemanfaatan teknologi kendaraan hybrid; penerapan
road pricing di wilayah metropolitan; meningkatkan kontrol emisi bahan bakar;
meningkatkan fasilitas pedestrian dan penggunaan kendaraan non motorized;
penyusunan Eco Port Guidelines dan Eco Airport Guidelines; serta pengurangan
kebisingan angkutan udara.
5.3.1.3Perumahan dan Permukiman
Dengan memperhatikan berbagai kondisi umum, permasalahan dan sasaran di
atas, akan dikembangkan berbagai arah kebijakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian
yang layak dan terjangkau, dengan:
a. meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi
masyarakat berpenghasilan rendah melalui (a) pembangunan 650 twin
block rusunawa; (b) pembangunan 685.000 unit Rumah Sederhana Sehat
Bersubsidi; (c) fasilitasi pembangunan 180 tower rusunami melalui peran
swasta; (d) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pengembangan
kawasan perumahan antara lain untuk mendukung pengembangan kota
baru (New Town Development); (e) fasilitasi pembangunan
baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta penyediaan
prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya; (f) pembangunan
rumah khusus termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca
bencana; (g) fasilitasi penyediaan lahan; (h) pemanfaatan dan
pengembangan sumber daya lokal, teknologi dan penelitian di bidang
perumahan dan permukiman.
b. meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah-bawah
terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui: (a) penyediaan subsidi
perumahan; (b) pengembangan fasilitasi likuiditas; (c) peningkatan
mobilisasi sumber-sumber dana jangka panjang; dan (d) pengembangan
tabungan perumahan nasional.
c. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan
prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu
dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan
kota tanpa permukiman kumuh.
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d. meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure)
melalui fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan paska-sertifikasi tanah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah; serta standardisasi perijinan dalam
membangun rumah.
e. meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bangunan gedung
melalui pengawasan dan pembinaan teknis standar bangunan gedung serta
peningkatan keserasiannya dengan tata ruang dan lingkungan.
f. meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan permukiman melalui (a) pengembangan regulasi dan
kebijakan; (b) pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan
perumahan dan permukiman; (c) peningkatan kapasitas dan koordinasi
berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan
permukiman; (d) pengembangan pengelolaan aset (property management);
(e) serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman
daerah.
g. memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang
didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan
melalui pengembangan informasi dan standardisasi KPR; serta
pengembangan peraturan perundangan pendukungnya.
2. Meningkatkan aksesibilitasi masyarakat terhadap layanan air minum dan
sanitasi yang memadai, melalui
a. menyediakan perangkat peraturan di tingkat Pusat dan/atau Daerah untuk
mendukung pelayanan air minum, air limbah dan persampahan, melalui
penambahan, revisi, maupun deregulasi peraturan perundang-undangan
yang diantaranya adalah penyusunan peraturan pendukung UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
b. memastikan ketersediaan air baku 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;
c. meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana permukiman
(air minum dan sanitasi), melalui peningkatan kesadaran semua pihak akan
pentingnya pembangunan prasarana dan sarana permukiman serta
peningkatan
koordinasi
antarpemangku
kepentingan
dalam
pengarusutamaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman;
d. meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, penanganan
air limbah, dan pengelolaan persampahan melalui (a) penyusunan business
plan, penerapan korporatisasi, pelaksanaan manajemen aset, dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik yang dilakukan oleh
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institusi maupun masyarakat; (b) peningkatan kerja sama antarpemerintah,
antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan 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. Khusus
bagi pengelolaan persampahan, perbaikan layanan pengelolaan
persampahan dilakukan melalui (a) minimasi sampah yang tidak terangkut
ke TPS (Tempat Pengolahan Sampah Sementara); (b) meningkatkan
penggunaan sistem pengolahan sampah alternatif; (c) optimalisasi
penggunaan TPA regional; dan (d) penerapan sistem sanitary landfill pada
TPA. Adapun peningkatan kinerja pengelolaan drainase dilakukan melalui
penegasan kewenangan dan tanggung jawab lembaga pengelola drainase;
serta penerapan manajemen aset dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
e. meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi,
melalui penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISSPAM) sesuai prinsip-prinsip pembangunan air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat maupun lembaga; penyusunan Strategi Sanitasi Kota
(SSK) yang selaras dengan RIS-SPAM; penyusunan rencana induk sistem
pengelolaan persampahan; penyusunan rencana induk sistem pengelolaan
drainase; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
f. meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan
drainase melalui optimalisasi sistem yang ada; percepatan penambahan
kapasitas sistem dan sambungan rumah air minum, baik berbasis
masyarakat maupun lembaga; peningkatan pemanfaatan teknologi tepat
guna; pengelolaan pemanfaatan air minum menggunakan instrumen tarif;
percepatan pembangunan sanitasi perkotaan maupun perdesaan yang
terdiri dari pengembangan sistem air limbah terpusat (off-site) skala kota
maupun komunal, peningkatan pengelolaan sistem air limbah setempat (onsite), penanganan air limbah berbasis masyarakat tanpa subsidi,
peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; penambahan kapasitas
pengangkutan sampah menuju TPS maupun TPA; pembangunan TPA baru
dengan sistem sanitary landfill; dan pembangunan saluran drainase
terutama di kawasan strategis perkotaan.
g. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS), melalui pembangunan prasarana dan sarana
air minum dan sanitasi di sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan
sosialisasi perilaku yang higinis bagi siswa sekolah dan penerapan praktik
perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat; serta meningkatkan
kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan saluran
drainase mikro.
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h. Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air
minum, air limbah dan persampahan, melalui pemberian subsidi tarif dalam
bentuk PSO bagi masyarakat berpenghasilan rendah; pemberian jaminan
kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM; pemberian insentif
berbasis kinerja (output based aid) bagi pemerintah daerah yang lebih
memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah; pemberian
hibah imbal balik (matching grant) bagi pemerintah daerah yang lebih
memprioritaskan pembangunan sanitasi; penerbitan instrumen keuangan
melalui pasar modal; pengembangan skema-skema pembiayaan yang
berasal dari dana masyarakat; serta pemberian insentif fiskal dan non fiskal
bagi dunia usaha yang terlibat dalam pembangunan air minum, air limbah
dan persampahan. Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan
sistem drainase serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
drainase yang memadai.
i. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
persampahan, pada (a) upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari
sumbernya melalui penerapan prinsip 3 R (reuse, reduce and recycle), dan
mendorong swasta untuk menggunakan kemasan pembungkus yang ramah
lingkungan; serta (b) upaya pengelolaan persampahan secara profesional,
melalui pemasaran bisnis persampahan pada masyarakat dan swasta; dan
pentahapan (unbundling) pengelolaan persampahan sehingga menarik bagi
masyarakat dan swasta
j. mengurangi volume air limpasan, melalui penyediaan bidang resapan, baik
oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
5.3.1.4Komunikasi dan Informatika
Arah kebijakan yang ditempuh dan terkait dengan Fokus Peningkatan
Pelayanan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah
sebagai berikut
1. Pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan
informatikadengan dengan strategi antara lain: (a) kerjasama dengan
penyelenggara komunikasi dan informatika dalam memetakan daerah blank spot
yang dituangkan dalam rencana induk National Border Information Belt dan
rencana induk Desa Informasi; (b) pengalokasian APBN dan pemberian subsidi
secara tepat sasaran (target oriented); (c) peningkatan efisiensi dan manfaat
layanan melalui integrasi dan sinergi kegiatan yang sejenis baik di internal sub
bidang komunikasi dan informatika maupun lintas sub bidang; dan (d)
peningkatan kerja sama dengan badan usaha yang dipilih melalui proses yang
kompetitif dan transparan dalam pembangunan dan penyelenggaraan
komunikasi dan informatika di wilayah non komersial.
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2. Pemberdayaan informasi dengan strategi, antara lain: (a) pengembangan
konten lokal; (b) pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan
pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan
TIK untuk kegiatan yang produktif; dan (c) fasilitasi komunitas informasi sebagai
bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan
pengawasan terhadap kepatutan konten.
5.3.1.5Energi dan Ketenagalistrikan
Kebijakan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan terkait fokus
meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan
Minimal (SPM) dalam lima tahun ke depan yang diarahkan pada kegiatan berikut.
1. Pemerintah meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas
pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk daerah terpencil,
tertinggal, dan terluar. Kebijakan ini diperlukan untuk memperluas jangkauan
pelayanan energi dan ketenagalistrikan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan
energi alternatif, selain BBM (terutama energi terbarukan). Strategi yang
dilakukan, antara lain:
a. pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal, khususnya energi
baru terbarukan (mikrohidro, surya, angin, laut dan biomassa) untuk
pembangkit listrik (PLTMH, PLTS, PLTB, PLT Laut dan PLT Biomassa) untuk
meningkatkan pasokan daya listrik nasional dan rasio desa berlistrik yang
dilakukan melalui : (1) prioritasi kegiatan pembangunan pembangkit
dengan EBT di dalam RKP tahunan, berikut alokasi APBN-nya; (2)
mengakomodasi hibah dan pinjaman domestik dan luar negeri yang terkait
erat dengan pemanfaatan EBT; (3) fasilitasi subsidi untuk EBT dan tarif
yang memberikan insentif bagi pengembangan EBT; (4) mendorong dan
fasilitasi pemangku kepentingan terkait EBT khususnya otoritas fiskal
untuk melaksanakan pemberian insentif bagi pengembangan EBT; (5)
pelaksanaan proyek percontohan (pilot project maupun demo plant) yang
berbasiskan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
b. pengembangan Desa Mandiri Energi yang dilakukan melalui : (1) prioritasi
kegiatan pengembangan DME di dalam RKP tahunan, berikut alokasi APBNnya; (2) fasilitasi updating data dan informasi potensi EBT yang lebih rinci;
(3) fasilitasi dan prioritasi kegiatan peningkatan capacity building dalam
lingkup pengembangan DME.
c. pembangunan jaringan gas kota melalui: (1) pengalokasian APBN secara
tepat sasaran (target oriented) dengan pengukuran kinerja berbasis output
yang jelas dan memperhatikan keberlanjutan layanan; (2) fasilitasi dan
mendorong penyelesaian permasalahan pra dan paska kontruksi jaringan
gas kota; dan (3) fasilitasi kemungkinan pembentukan Badan Usaha Milik
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Negara (BUMN) untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan
jaringan gas kota.
d. penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang mendukung pengembangan
dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, hal ini dilakukan melalui
penetapan RPP yang terkait UU Nomor 30 tahun 2007 tentang energi.
e. penguatan kelembagaan pengelolaan energi baru terbarukan, yang
dilakukan dengan : (1) mendorong sektor khususnya Kementerian ESDM
dalam melaksanakan restrukturisasi kelembagaan guna memberikan porsi
yang lebih besar dalam pengelolaan EBT; (2) mendorong pembentukan
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
2. Memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam
negeri. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan nilai tambah (value added)
bagi perekonomian dalam negeri, terutama mendorong pengembangan industri
dan teknologi dalam negeri. Strategi yang dilakukan antara lain adalah :
a. penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan
termasuk energi baru terbarukan, dilakukan dengan : (1) prioritasi kegiatan
penelitian dan pengembangan pemanfaatan energi nasional di dalam RKP
tahunan, berikut alokasi APBN-nya; (2) mendorong kerjasama dengan
badan penelitian nasional maupun internasional untuk pengembangan dan
penguasaan teknologi; (3) fasilitasi harmonisasi hubungan antara
penelitian, dunia industri dan kebutuhan masyarakat;
b. penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang mendukung pemanfaatan
tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri, hal ini dilakukan
dengan: (1) fasilitasi koordinasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); (2) pelaksanaan
kewajiban minimun TKDN serta pemberian insentif dan disentif terhadap
pelaksanaan TKDN; (3) keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan
memberikan preferensi, insentif, aliansi strategis (kemitraan), serta
proteksi.
5.3.1.6Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo
Dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan
standar pelayanan minimal, kebijakan penanggulangan semburan lumpur sidoarjo
ditempuh melalui:
1. peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pengaliran lumpur ke Kali
Porong;
2. terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong;
3. peningkatan kemampuan penyediaan data/informasi fenomena geologi dan
penanganan bencana geologi;
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4. peningkatan kualitas penyusunan rencana di bidang sosial kemasyarakatan;
5. terselenggaranya bantuan sosial kemasyarakatan warga terdampak akibat
semburan dan luapan lumpur Sidoarjo;
6. terselenggaranya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat
semburan dan luapan lumpur Sidoarjo.
5.3.2 Mendukung peningkatan daya saing sektor riil
5.3.2.1 Sumber Daya Air
Kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung peningkatan daya
saing sektor riil ditempuh melalui peningkatan dan pelestarian keberlanjutan
ketersediaan air, peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa, pengendalian dan
pengurangan dampak banjir dan tanah longsor, serta pengamanan pantai dari erosi dan
abrasi.
1. Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk menjaga kuantitas dan
kualitas pasokan air ditempuh dengan: (1) meningkatkan hubungan kerjasama
hulu-hilir daerah aliran sungai dalam mencapai pengelolaan sumber daya air
yang lebih berkeadilan; (2) penanganan danau-danau secara terpadu dan
berkelanjutan; (3) mempercepat pembangunan tampungan-tampungan air skala
kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) terutama di daerah
selatan khatulistiwa dan wilayah-wilayah strategis; serta (4) mengendalikan
pencemaran air akibat pembuangan limbah domestik dan industri dengan
meningkatkan pemantauan kualitas air serta upaya penegakan hukum.
2. Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan
nasional ditempuh dengan: (1) membangun daerah irigasi baru dengan prioritas
di luar pulau Jawa serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi, terutama pada
areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap; (2)
merehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, terutama pada daerah
lumbung pangan nasional; (3) optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi; (4) meningkatkan peran petani secara langsung
dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan melalui sistem out-contracting; (5)
meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian
hemat air seperti System of Rice Intensification/SRI, menggunakan kembali air
buangan dari sawah (water re-use), lining saluran irigasi untuk mengurangi
kebocoran air, mempertahankan fungsi lahan pertanian, serta mendukung
pemerintah daerah dalam meningkatkan keandalan jaringan irigasi, melalui
penyediaan dana alokasi khusus (DAK).
3. Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor secara
struktural dan non struktural, terutama pada wilayah berpenduduk padat,
wilayah strategis dan pusat-pusat perekenomian, ditempuh dengan: (a)
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penyelesaian Banjir Kanal Timur serta sarana dan prasarana pengendali banjir
secara terintegrasi di wilayah DKI Jakarta; (b) penanganan terpadu Wilayah
Sungai Bengawan Solo, untuk mengendalikan banjir, meningkatkan ketersediaan
air serta mengembangkan layanan irigasi; (c) menerapkan pendekatan flood
management (pencegahan, penanggulangan dan penanganan); (d) meningkatkan
kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir melalui optimalisasi kinerja
operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; (e) revitalisasi fungsi sungai dan
menerapkan prinsip eco-hydraulic sebagai wujud perubahan paradigma dari
‘perbaikan sungai’ menjadi ‘pengelolaan sungai’; (f) memperbaiki sistem
drainase makro dan mikro daerah perkotaan; g) mendorong kebijakan
pembangunan area parkir air (retention/retarding basin); (h) mengurangi laju
erosi dengan pembangunan pengendali sedimen; serta (i) meningkatkan upaya
pengamanan tampungan-tampungan air untuk mencegah kegagalan dan
kerusakan bangunan.
4. Pengamanan pantai dari abrasi dan erosi, terutama pada wilayah berpenduduk
padat, wilayah strategis, daerah pariwisata dan pusat-pusat perekenomian
ditempuh dengan: (1) meningkatkan pembangunan pengaman pantai dan
optimalisasi fungsi pengaman pantai yang telah ada; (2) menetapkan zona-zona
pantai prioritas yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat
perubahan iklim; (3) inisiasi pembangunan Sea Defence dan Polder System
terutama di Pantai Utara Pulau Jawa; (4) membangun pengaman pantai pada
pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI); dan (5) adaptasi terhadap perubahan iklim dengan
penyesuaian parameter desain bangunan pengaman pantai dan pengendali
banjir.
5.3.2.2Transportasi
Untuk mengatasi ketertinggalan transportasi Indonesia dari negara lain,
kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan dalam
menciptakan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran distribusi barang di
seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan dan pengembangan gerai-gerai
pelabuhan beserta sarana pendukungnya. Di samping itu, kebijakan tersebut perlu
didukung oleh sistem informasi muatan barang (cargo information system) yang andal,
implementasi National Single Window di pelabuhan serta pengembangan armada
pelayaran nasional yang mempertimbangkan peta asal dan tujuan logistik nasional.
Sementara itu, untuk melengkapi jaringan distribusi hingga sampai kepada masyarakat
perlu dikembangkan sarana dan prasarana penghubung antarpulau dan antarmoda
yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi
multimoda.
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi perkotaan diprioritaskan
dalam rangka menopang peran perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
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nasional. Prioritas utamanya adalah mengembangkan sistem transportasi massal
berbasis rel terutama untuk kota-kota besar, serta perbaikan sistem dan jaringan
transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan.
Di samping itu, arah kebijakan pembangunan transportasi lainnya yang terkait
peningkatan daya saing sektor riil, antara lain adalah
1. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi untuk mendukung
kelancaran distribusi barang dan jasa serta mendukung pengembangan daerah
pariwisata dan sentra-sentra produksi pertanian dan industri;
2. mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang terutama dari aspek
penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan
dan ijin trayek;
3. meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara
antarmoda dan intermoda;
4. meningkatkan kelancaran, kapasitas dan kualitas pelayanan pada lintas dan
koridor yang telah jenuh dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di
dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau dengan pelayanan point to point;
5. mengembangkan transportasi umum massal di perkotaan yang terjangkau dan
efisien berbasis rel di wilayah metropolitan dan berbasis bis di wilayah
perkotaan; serta
6. memenuhi perkembangan teknologi dan ketentuan internasional.
Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (1) membangun
sarana dan prasarana transportasi di wilayah cepat tumbuh; (2) membangun sistem
pelayanan terpadu (National Single Window) di pelabuhan-pelabuhan utama,
pembangunan jalan akses pelabuhan dan bandara, penerapan konsep Customs Advanced
Trade System (CATS) dan dry port; (3) membangun sarana dan prasarana berbasis
subsektor dan per pulau; (4) menyelesaikan masterplan transportasi per pulau; (5)
menunjang program pembangunan pembangkit listrik 10.000 Mega Watt; (6)
mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang terpadu dengan pengembangan
wilayah; serta (7) mengembangkan jaringan pelayanan penyeberangan sebagai
penghubung jalur jalan yang terputus di perairan, terutama pada lintasan ASDP di
Sabuk Selatan (Sumatera-Jawa-Bali-NTB-NTT).
5.3.2.3Komunikasi dan Informatika
Arah kebijakan yang terkait dengan Fokus Dukungan Sarana dan Prasarana
Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil adalah sebagai berikut
1. Restrukturisasi penyelenggaraan ke arah konvergensi dengan strategi (1)
penataan ulang struktur organisasi (K/L) dari orientasi vertikal menjadi
horizontal; (2) perkuatan dan harmonisasi tugas, fungsi, dan kewenangan badan
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regulasi untuk menghindari adanya multi regulator yang saling bertentangan; (3)
evaluasi struktur industri, pengkajian kembali peraturan perundang-undangan
yang berbasis sektoral dan saling tidak sejalan, serta penyusunan peraturan
perundang-undangan yang berbasis konvergensi termasuk Rencana Induk
(Roadmap) Pengembangan TIK Nasional; serta (4) fasilitasi streamlining industri
dan konsolidasi penyelenggara TIK, serta revitalisasi kelembagaan, pengelolaan,
dan sarana prasarana LPP TVRI dan RRI dalam menghadapi era penyiaran digital
dan konvergensi.
2. Optimalisasi sumber daya (resources) dalam pengembangan sarana dan
prasarana dan layanan komunikasi dan informatika dengan strategi (1)
pengelolaan sumber daya terbatas (spektrum dan non spektrum) termasuk
spectrum refarming, dan pemantauan spektrum frekuensi radio di kawasan
perbatasan negara; (2) penerapan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi
berbasis pita untuk mencerminkan nilai keekonomiannya, beserta fasilitasi
proses transisi; (3) adopsi sistem perizinan berbasis teknologi netral dengan
tetap menjaga interoperabilitas; (4) pemanfaatan dan pengembangan aplikasi
berbasis open source untuk mempercepat proses roll out; (5) pengembangan
industri TIK dalam negeri tanpa proteksi yang berlebihan di antaranya untuk
mendukung implementasi broadband wireless access dan TV digital; (6)
implementasi konsep infrastructure sharing dan site sharing (co-location)
berbasis open access untuk efisiensi investasi serta mendorong pergeseran dari
belanja modal menjadi belanja operasi; (7) pemanfaatan APBN secara efisien dan
efektif untuk mendorong penyediaan, pendistribusian, dan pemanfaatan
informasi terutama di wilayah non komersial melalui penggeseran konsep assetbased menjadi service/output-based; (8) pembentukan ICT Fund, yang
merupakan dana jangka panjang dan optimalisasi pemanfaatan PNBP yang
dihasilkan oleh sub bidang komunikasi dan informatika termasuk dana USO,
untuk pengembangan broadband, inovasi, industri TIK dalam negeri, dan
peningkatan kualitas SDM TIK; serta (9) pemberdayaan masyarakat (communitybased empowerment) melalui pemberian edukasi dan bimbingan teknis terutama
dalam pengembangan konten lokal.
3. Pengembangan sarana dan prasarana broadband dengan (1) pembangunan
jaringan backbone yang terintegrasi dan menjangkau kabupaten/kota; (2)
mendorong terjadinya kompetisi dalam penyelenggaraan wireline broadband; (3)
pengembangan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan
wireline broadband dengan pengalokasian risiko yang proporsionall; (4)
pemberian insentif/stimulus baik berbentuk tangible maupun intangible untuk
mempercepat penetrasi wireline broadband; (5) peningkatan penyerapan
broadband melalui perluasan penyediaan komputer/akses internet serta
pengembangan aplikasi dan konten lokal; (6) optimalisasi penggunaan spektrum
frekuensi radio; serta (7) stimulasi industri perangkat broadband dalam negeri.
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4. Penyelenggaraan sistem elektronik11 instansi pemerintah pusat dan daerah
(e-government) dengan strategi (1) peningkatan pemahaman dan komitmen
pimpinan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan e-government menuju
good governance; (2) pendistribusian12 aplikasi dasar layanan publik yang sudah
terbukti (proven) baik kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah
untuk mempercepat roll out aplikasi dan sistem, serta menjamin
interoperabilitas; (3) pemanfaatan open source software di seluruh instansi
pemerintah; (4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dan
aplikasi dasar e-government yang dapat digunakan bersama (sharing); (5)
penetapan standar dan pelaksanaan audit TIK untuk memastikan keabsahan,
kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku; (6) peningkatan
keamanan jaringan dan pemanfaatan TIK baik melalui instrumen fisik (sarana
dan prasarana) dan nonfisik (peraturan, kelembagaan, dan kerja sama dengan
berbagai pihak) untuk menciptakan sarana dan prasarana dan layanan TIK yang
handal dan aman (secured); serta (7) penyediaan bimbingan teknis
pengembangan e-government untuk pemerintah daerah.
5. Menjamin keterhubungan (interoperabilitas/interkoneksitas) data/
informasi, jaringan, dan layanan dengan strategi yang ditempuh adalah: (1)
pengembangan standar dengan memperhatikan kesepakatan/standar
internasional dan open standar; (2) pengembangan sertifikasi; serta (3)
pemantauan dan penertiban pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi.
6. Mendorong kreativitas dan inovasi di bidang TIK dengan strategi (1)
memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan, pemberian insentif, dan
penyediaan inkubasi untuk mendorong pengembangan konten lokal, aplikasi,
dan industri penunjang TIK dalam negeri; (2) memfasilitasi terbentuknya kerja
sama antara lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan industri (educationresearch-industry collaboration); (3) memberikan perlindungan atas hak
kekayaan intelektual; (4) mendorong pengembangan industri kreatif dan
penyerapan tenaga kerja TIK sehingga tidak terjadi brain drain; serta (5)
mendorong tercapainya komitmen TKDN dalam penyelenggaraan komunikasi
dan informatika.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia TIK dengan strategi (1)
penetapan Chief Information Officer (CIO) di setiap instansi pemerintah; (2)
pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK; (3) pelatihan komunikasi dan
informatika berbasis kompetensi kerja; (4) fasilitasi komunitas informasi sebagai
bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan
pengawasan terhadap kepatutan konten; (5) pengembangan standar kompetensi

11
12

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Juga dimungkinkan kustomisasi
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kerja bidang keahlian komunikasi dan informatika; (6) fasilitasi sertifikasi
kompetensi profesi bekerjasama dengan (K/L) terkait; serta (7) pelatihan dan
perkuatan kapasitas SDM aparatur pemerintah/regulator dalam penyusunan
kebijakan/regulasi.
8. Mendorong pemanfaatan TIK untuk bisnis (e-bisnis) dengan strategi (1)
fasilitasi penyediaan akses permodalan untuk UKM TIK bekerjasama dengan
(K/L) terkait; (2) fasilitasi penyediaan komputer dan akses internet dengan tarif
terjangkau untuk UKM melalui Community Access Point (CAP), Mobile CAP dan
Warmasif; (3) penyediaan bimbingan teknis TIK untuk UKM; (4) penyusunan
peraturan perundang-undangan termasuk penyelesaian seluruh PP UU No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembangunan
infrastruktur yang aman (secured), dan perkuatan kelembagaan (Indonesian
Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ID SIRTII, Badan
Pengawas Sertifikasi Elektronik, Pengelola Nama Domain, Indonesia Computer
Emergency Response Team/ID CERT) untuk mendorong implementasi transaksi
elektronik yang aman; serta (5) bekerjasama dengan (K/L) terkait untuk
mendorong implementasi e-procurement di seluruh instansi pemerintah.
9. Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan
strategi (1) sinkronisasi peraturan termasuk peraturan daerah yang terkait
dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK; (2) penyusunan road map
Pengembangan TIK Nasional; (3) penyusunan dan pembahasan rancangan
kebijakan/peraturan dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan
melalui konsultasi publik; (4) fasilitasi forum komunikasi yang secara berkala
membahas kemajuan pelaksanaan kebijakan/peraturan TIK lintas sektor; (5)
koordinasi dengan (K/L) terkait dan penyelenggara di luar sub bidang
komunikasi dan informatika dalam pemanfaatan infrastruktur, seperti
pemanfaatan tiang listrik, jalur (right of way) kereta api dan jalan tol,
pemanfaatan jaringan pendidikan nasional (Jardiknas); serta (f) koordinasi
dengan (K/L) terkait untuk mendorong pemanfaatan TIK di sektor lain seperti
pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (online).
5.3.2.4Energi dan Ketenagalistrikan
Kebijakan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan terkait dengan
fokus Dukungan peningkatan daya saing sektor riil dalam lima tahun ke depan
diarahkan pada hal hal berikut
1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan
terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kebijakan ini diperlukan
untuk menyediakan dukungan terhadap energi dan ketenagalistrikan yang
mendukung kegiatan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Strategi yang
dilakukan antara lain:
II.5-69

a. peningkatan kapasitas pembangkit listrik, dengan melakukan kaji ulang
terhadap proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW,
fasilitasi proyek pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap II khususnya
untuk pembangkit yang memanfaatkan EBT, fasilitasi pembangunan
pembangkit Independent Power Producer (IPP) termasuk penyelesaian
permasalahan IPP eksisting, alokasi energi primer (batubara dan gas bumi)
untuk
pembangkit
listrik
(domestic
market
obligation/DMO),
pengembangan skema baru untuk pengadaan tanah bagi sarana dan
prasarana energi dan ketenagalistrikan.
b. membangun tambahan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dan
ketenagalistrikan;
c. meningkatkan jumlah gardu transmisi ketenagalistrikan;
d. melanjutkan program pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir
(PLTN), melalui (i) fasilitasi kaji ulang pembangunan PLTN; dan fasilitasi
sosialisasi tentang PLTN;
e. meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi skala
besar dan kecil termasuk penyempurnaan regulasi terkait panas bumi
dengan:
fasilitasi updating database sumber panas bumi, fasilitasi
pemanfaatan gas bumi sklasa kecil, pengalokasi APBN dan dukungan
pendanaan murah yang tepat untuk mengurangi risiko pengembangan
panas bumi, dan fasilitasi untuk mengakomodasi pengembangan panas
bumi dalam penggunaan lahan kehutanan.
f. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi serta
energi alternatif seperti coal bed methane (CBM), dimethyl eter (DME) dan
lain-lain;
g. pemanfaatan potensi pendanaan domestik baik lembaga keuangan
perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk
pengembangan skema pendaannya.
2. Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis diarahkan untuk mencapai nilai
keekonomiannya yang terjangkau, dan berkeadilan, dengan strategi
a. fasilitasi kebijakan dan regulasi berkaitan dengan penyesuaian tarif (BBM
dan listrik) yang wajar sekaligus mendorong pemakaian energi yang lebih
hemat dan mendorong sistem bisnis yang lebih sehat.
b. pelaksanaan tarif regional dengan mempertimbangkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan kondisi geografis setempat serta disesuaikan
dengan kualitas pelayanan yang diterima;
c. fasilitasi penetapan tarif regional bersama pemerintah daerah.
3. Pengurangan subsidi secara bertahap dan diarahkan langsung kepada penerima
kaum dhuafa serta dimanfaatkan untuk pengembangan EBT. Strategi yang
dilakukan adalah dengan : (i) fasilitasi kebijakan subsidi; (ii) pemberian subsidi
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listrik kepada pelanggan golongan rumah tangga; (iii) penurunan jumlah subsidi
BBM.
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana energi, terutama
upaya peningkatan diversifikasi energi, peningkatan efisiensi dan konservasi
energi, pengurangan losses, peremajaan sarana dan prasarana yang kurang
efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat. Strategi yang
dilakukan adalah:
a. meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi baik pada sisi hilir
maupun hulu, melalui : (i) fasilitasi pembentukan manajer energi; (ii)
fasilitasi audit energi; (iii) sosialisasi program efisiensi dan konservasi
energi; (iv) repowering dan rehabilitasi serta re-konfigurasi sarana dan
prasarana ketenagalistrikan; (v) pengembangan pendanaan dan mendorong
peran perbankan bagi pelaksanaan efisiensi dan konservasi energi untuk
industri dan bangunan; (vi) penyusunan standarisasi peralatan dan
pemberian label hemat energi.
b. restrukturisasi dan penerapan good governance pengelolaan BUMN bidang
energi dan ketenagalistrikan;
c. penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dan efisien sekaligus ramah
lingkungan untuk sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan;
d. penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan yang
efisien dan ramah lingkungan; serta
e. menyusun dan menyempurnakan regulasi dan kebijakan guna
meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pengembangan konservasi
dan efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan.
5. Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan.
Strategi yang dilakukan adalah:
a. penggunaan energi baru terbarukan dan membuat inovasi dalam
pemanfaatan energi yang ramah lingkungan;
b. mendorong pembangunan pembangkit listrik selain pembangkit berbahan
bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan
upaya penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pembangkit listrik
(seperti clean coal technologi, pemakaian FGD, dan carbon capture
storage/CCS); serta
c. penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang memperkecil dampak
terhadap lingkungan serta mengakomodasi program terkait mitigasi dalam
konteks perubahan iklim.
5.3.2.5Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo
Kebijakan penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo terkait dengan dukungan
terhadap peningkatan daya saing sektor riil dalam lima tahun ke depan diarahkan pada:
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1. peningkatan kualitas
infrastruktur;

penyusunan

rencana

penanganan

dan

relokasi

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur Sidoarjo; dan
3. pembangunan relokasi infrastruktur.
5.3.3 Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta
Penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan
salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian jika
dilaksanakan melalui kompetisi secara terbuka, adil, dan akuntabel. Untuk itu,
pemerintah akan mengurangi perannya sebagai penyedia keseluruhan layanan
infrastruktur menjadi fasilitator atau enabler sarana dan prasarana yang sudah dapat
dilakukan melalui peran serta masyarakat (termasuk badan usaha swasta). Perubahan
peran tersebut diwujudkan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, baik
sektor maupun lintas sektor dengan membuka peluang penyediaan infrastruktur
melalui skema KPS.
Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sarana dan prasarana
tahun 2010—2014, diperkirakan total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.
1.429,3 Trilyun, yang didalamnya kemampuan pemerintah pusat dalam penyediaan
pendanaannya hanya sekitar 35,75 persen dari total kebutuhan. Untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan, dilakukan pengembangan KPS, privatisasi, CSR, serta
partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini harus sejalan dengan visi, misi,
dan program aksi presiden terpilih untuk mempercepat pembangunan infrastruktur
yang dilaksanakan melalui dual track strategy, yaitu membangun sarana dan prasarana
yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong
program industrialisasi berupa pengembangan pusat kegiatan (kawasan) yang dapat
menarik industri lanjutan untuk berinvestasi di Indonesia.
Sehubungan dengan hal itu, arah kebijakan dalam penyediaan infrastruktur
melalui skema KPS adalah: (a) melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan
peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong
pelaksanaan KPS, (b) mempersiapkan proyek KPS secara matang sehingga dapat
menekan biaya transaksi yang tidak perlu, dan (c) menyediakan fasilitas-fasilitas untuk
mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk
menyediakan dana pendukung di dalam APBN.
Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai (a) membentuk jejaring dan
meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS,
melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau
pelaksanaan KPS; (b) membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan
proyek KPS, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti
Infrastructure funds dan guarantee funds; (c) mendorong terbentuknya regulator
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ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan
konsumen; (d) memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara
efisien dan mengikat (e) mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara
matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; (f) memberi
jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; (g)
meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan
pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik.
Arah kebijakan secara rinci dalam pengembangan KPS pada setiap sub-bidang
sarana dan prasarana adalah sebagai berikut
5.3.3.1Sumber Daya Air
Kebijakan dalam mendukung KPS diarahkan untuk mendorong peran swasta dan
masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air, terutama saluran
pembawa air baku. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan upaya untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif, di antaranya melalui penetapan hak guna air,
peningkatan jaminan atas resiko oleh pemerintah, dan peningkatan willingness to pay
bagi penerima manfaat.
Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: (a) menyusun
peraturan perundangan yang menjamin swasta untuk dapat berpartisipasi dalam
penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air; (b) meningkatkan koordinasi
antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat; (c) mendorong
restrukturisasi dan reformasi kelembagaan penyelenggara pelayanan air baku; (d)
mengembangkan inovasi sumber pendanaan termasuk penyediaan dukungan
pemerintah; (e) mengembangkan kegiatan yang terpadu antara sumber penyediaan air
baku dengan sistem penyediaan air minum pada kawasan komersial (termasuk water
conveyance).
5.3.3.2Transportasi
Untuk mendukung kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi baik dalam
transportasi perkotaan, antarkota maupun antarpulau, arah kebijakan pembangunan
transportasi melalui skema KPS dilakukan dengan: (a) mendorong peran swasta pada
sektor transportasi melalui reformasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan
yang memungkinkan penyediaan infrastruktur dilakukan secara efektif dan efisien
melalui kompetisi yang adil, transparan dan terbuka, (b) mendorong kerjasama dan
peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan,
mempersiapkan serta melakukan transaksi proyek KPS, (c) melakukan bundling dan
unbundling proyek KPS sektor transportasi dan menyediakan fasilitas-fasilitas
pendukung kelayakan proyek untuk lebih menarik untuk swasta dalam KPS.
Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (a) melibatkan
berbagai sumber pendanaan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana
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transportasi termasuk dana infrastruktur, perbankan, pasar modal, dana pensiun,
asuransi, dan obligasi, baik domestik maupun internasional; (b) deregulasi sektor
transportasi untuk meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat, antara lain,
melalui penerapan tarif yang bersifat pemulihan biaya dan kepastian penerapan tarif
berkala, dengan mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya beli
masyarakat, dan penerapan manajemen resiko yang tepat; (c) menciptakan peraturan
perundang-undangan yang lebih operasional yang merupakan turunan dari UU bidang
transportasi; (d) mendorong restrukturisasi dan reformasi kelembagaan meliputi
pemberdayaan Simpul KPS (PPP Nodes) dan peningkatan kapasitas fungsi regulator
ekonomi dan penanggung jawab proyek serta reposisi BUMN sektor transportasi
sebagai operator sepenuhnya (bukan sebagai regulator); (e) mengembangkan bundling
pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan pengembangan pusat
kegiatan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas,
atau sektor infrastruktur lainnya (seperti jaringan migas, listrik, telekomunikasi, air
bersih); (f) mengembangkan unbundling pembangunan infrastruktur transportasi
melalui penyediaan dukungan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang
bersumber dari APBN/APBD murni dan/atau pinjaman/hibah luar negeri untuk
penyediaan prasarana nonkomersial termasuk lahan, sedangkan dana pihak swasta
digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana komersial; (g) mengembangkan
skema subsidi/PSO khususnya untuk tarif pelayanan sarana transportasi kelas ekonomi
agar terjangkau masyarakat; (h) meningkatkan kerjasama daerah dalam pembangunan
sarana dan prasarana transportasi, baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional;
serta (i) meningkatkan kerjasama regional dan bilateral serta multilateral khususnya
dalam penyediaan fasilitas pendanaan jangka panjang termasuk hibah dan pinjaman
lunak yang disertai transfer pengetahuan dan teknologi yang tepat.
5.3.1.3Perumahan dan Permukiman
A.

Air Minum

Arah kebijakan dalam penyediaan air minum dengan skema KPS adalah
mengembangkan inovasi pendanaan yang disesuaikan dengan modalitas proyek.
Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia
usaha/swasta sebagai mitra penyediaan air minum adalah: (a) memperbaharui
perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan KPS dalam penyediaan air minum;
(b) mengembangkan inovasi sumber pendanaan dalam pembiayaan air minum; (c)
memperkuat koordinasi kerjasama antarpemerintah daerah dalam konteks pelayanan
regional; serta (d) mengembangkan bundling untuk sistem penyediaan air minum,
seperti instalasi pengolahan air (IPA), transmisi, dan distribusi khususnya dalam skala
kawasan komersial, dan unbundling untuk penyediaan air minum yang paling komersial,
seperti water meter.
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B.

Persampahan

Arah kebijakan dalam persampahan yang dikembangkan dengan skema KPS
adalah meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra
pengelolaan. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan
dunia usaha/swasta sebagai mitra persampahan adalah: (a) upaya pengurangan
timbulan sampah mulai dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3 R (reuse, reduce
and recycle), dan mendorong swasta untuk menggunakan kemasan pembungkus yang
ramah lingkungan; (b) pengelolaan persampahan secara profesional, melalui pemasaran
bisnis persampahan pada masyarakat dan swasta; (c) perkuatan lembaga pengelolaan
sampah untuk peningkatan pelayanan persampahan dalam satu wilayah; (d)
pemeberian jaminan kepastian hukum kerjasama pengelolaan sampah antarpemda
dalam pengelolaan akhir sampah bersama dan antara pemda dengan swasta; (e)
memperkuat koordinasi kerjasama antarpemda dalam konteks pelayanan regional; (f)
mengembangkan sistem tarif (tipping fee) yang mempertimbangkan pemulihan biaya
dan kemampuan APBD dan masyarakat di daerah; serta (g) mengembangkan bundling
untuk sistem pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pengangkutan, dan
pengolahan akhir sampah, khususnya dalam skala kawasan komersial, serta pentahapan
(unbundling) untuk sistem pengelolaan persampahan yang paling komersial, sehingga
menarik bagi masyarakat dan swasta.
5.3.3.4Komunikasi dan Informatika
Adapun arah kebijakan yang terkait dengan komunikasi dan informasi dengan
Fokus Meningkatkan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah sebagai berikut:
Peningkatan peran/keterlibatan badan usaha termasuk UKM dan koperasi
dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan dengan strategi
sebagai berikut yang ditempuh adalah: (a) pembukaan peluang usaha bagi badan usaha
secara kompetitif, tidak diskriminatif, dan transparan dalam penyediaan sarana dan
prasarana dan layanan komunikasi dan informatika termasuk di wilayah nonkomersial;
(b) penyederhanaan perizinan, antara lain, melalui penerapan unified access licensing;
(c) pengembangan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam
penyelenggaraan komunikasi dan informatika selain skema perizinan (licensing) dengan
memperhatikan pengelolaan risiko antara pemerintah dan badan usaha berdasarkan
prinsip pengalokasian risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko;
serta (d) pemberian insentif/stimulus bagi penyelenggara untuk pembangunan di
wilayah nonkomersial.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan. Kebijakan ini ditujukan untuk
menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif sehingga memberikan ruang
bagi penyelenggara untuk berkembang sekaligus memastikan tercapainya sasaran
pembangunan nasional. Strategi yang diambil adalah: (a) penyusunan perangkat
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peraturan yang jelas, konsisten, tidak diskriminatif, dan berpandangan ke depan
(forward looking) beserta rencana transisi/pentahapan (apabila terdapat perubahan
peraturan) untuk menjamin perubahan yang halus; (b) penciptaan kompetisi yang sehat
dan setara (level playing field) dengan tetap menjaga profitabilitas industri dan
memperhatikan penguasaan/kepemilikan terhadap sumber daya (diversity of
ownership); (c) reformasi penarifan layanan dari berbasis jarak dan waktu menjadi
volume dan kualitas; serta (d) pengawasan atas penyelenggaraan komunikasi dan
informatika termasuk pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pembangunan yang
melekat pada izin penyelenggaraan operator, pengawasan terhadap kualitas layanan,
serta pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan sumber daya terbatas,
seperti spektrum frekuensi radio.
5.3.3.5Energi dan Ketenagalistrikan
Arah kebijakan pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional dalam
rangka meningkatkan KPS, adalah meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan
energi non-minyak khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, yang dikaitkan dengan
penurunan tarif dan perubahan iklim (climate change).
Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut, strategi yang akan diterapkan
adalah sebagai berikut: (1) memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha
dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; (2)
meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima
semua pihak; (3) memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak
dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik
dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan
pemerintah daerah; (4) mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada
pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan baik
secara terintegrasi maupun secara terpisah.
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