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KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU 

 

KATA PENGANTAR 

 Seiring dinamika perubahan lingkungan strategis dan pergeseran paradigma 
pembangunan di Indonesia, yaitu dari paradigma pembangunan yang hanya mengejar 
pertumbuhan dan mengabaikan aspek pemerataan ke paradigma pembangunan yang 
menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan. Selaras dengan hal tersebut, 
maka orientasi dan prioritas pembangunan nasional pun secara spasial mengalami 
pergeseran dari daerah yang maju ke daerah yang masih relatif tertinggal dan kurang 
tersentuh oleh pembangunan selama ini. 

Sebagai respon kondisi tersebut, langkah kebijakan strategis telah digagas melalui 
agenda prioritas Presiden/Wakil Presiden untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya 
Cita ke-3 yaitu: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-
daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Oleh karena itu, Rencana Strategis 
(Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu), 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun 
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harus menyesuaikan dengan Visi, Misi Presiden/Wakil Presiden untuk menentukan 
arah kebijakan, strategi, sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam rangka 
melaksanakan amanah mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara 
sistematis, konsisten dan berkelanjutan. 

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan 
salah satu dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dan pedoman dalam 
perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 
untuk periode 5 (lima) tahun (2015-2019). Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan 
Daerah Tertentu memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 
Pengembangan Daerah Tertentu.  

Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentudisusun dengan 
berpedoman pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi yang telah ditetapkan memalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ...... Tahun 2015, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yang telah ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 8 Januari 2015. Selain itu, 
penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu2015–2019 
juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 serta 
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. 

Dengan tersusunnya Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, 
maka seluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah 
Tertentu harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud, terutama dalam 
penyusunan Rencana Strategis serta dokumen perencanaan dan pemrograman masing-
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masing Unit Kerja Eselon II. Secara berjenjang dokumen Renstra ini juga harus 
dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Kegiatan masing-masing Unit Kerja 
Eselon II. 

Kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dapat diimplementasikan untuk mewujudkan 
daerah perbatasan antar negara, daerah pulau kecil terluar, daerah rawan pangan, 
daerah rawan konflik, dan daerah rawan bencana yang kuat, tangguh, maju, mandiri, 
dan sejahtera, serta mampu mengentaskan kabupaten daerah tertinggal menjadi daerah 
yang maju.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Kondisi Umum Nasional 

Pembangunan Nasional selama hampir 70 tahun sejak Indonesia 

merdeka telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun disadari bahwa 

proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah 

menimbulkan residu masalah kesenjangan pembangunan, khususnya 

wilayah perdesaan. Pendekatan pembangunan yang hanya menekankan 

pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung menimbulkan terjadinya 

kesenjangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Investasi dan 

sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat-

pusat petumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland mengalami 

pengurusan sumberdaya (backwash effect) yang  berlebihan dan terjadinya 

kebocoran wilayah (regional leakages), sehingga tidak terjadi keterkaitan 

antarwilayah (regional linkages) yang saling memperkuat (sinergis), justru 

sebaliknya terjadi hubungan antarwilayah yang saling memperlemah. 

Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang 

signifikan, misalnya antara desa-kota, antara Kawasan Timur Indonesia 

(KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antara wilayah Jawadan luar 

Jawa dan sebagainya. 

Secara umum, kinerja pembangunan bidang ekonomi yang 

ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung membaik, 

sedangkan tingkat kemiskinan dan pengangguran cenderung 

menurun.Namun, penurunan ini melambat diikuti dengan kenaikan indek 

kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat(Gini Ratio). Gini Ratio 

pada tahun 2011 sebesar 0,411, artinya bahwasetiap 1% penduduk 

menguasai hingga 41% total kekayaan di Indonesia. Disparitas antar-

provinsi masih terjadi dengan tingkat kemiskinan provinsi diKTI yang lebih 

tinggi.Hal ini terjadi antara lain disebabkan kurang efektifnya pelaksanaan 

program pengurangan kemiskinan dan sulitnya upaya menjangkau 

penduduk miskin karena keadaan geografis dan kondisi lainnya2.  

                                                            
1Suahasil Nazara, FEUI & TNP2K, 2012, Managing Opportunity, Bahan Pertemuan Terbatas tentang 
Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Wantimpres, Jakarta 
2Tuwo, Lukita Dinarsyah, “Reformasi Birokrasi untuk Menunjang Keberhasilan Pembangunan Nasional”, 
Paparan Wakil Menteri Bappenas yang disampaikan dalam Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi, 9 
September 2014 
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Sumber: Komite Ekonomi Nasional, 2012  

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan 
 

Kesenjangan yang menjadi salah satu isu utama pembangunan 

wilayah nasional saat ini tercermin antara lain dari kontribusi PDRB 

terhadap PDB. Selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB)KBIsangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 

80 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, terlihat pada 

Gambar dan Tabel di bawah ini. 

 

Pulau 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 

Jawa dan Sumatera 82,5 82,3 81,4 80 82,4 80,8 81,8 

Kalimantan dan Sulawesi 12,9 13 13,3 14,5 12,9 14,7 13,5 

Bali dan Nusa Tenggara 2,8 3 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5 

Maluku dan Papua 1,8 1,7 2 2,5 1,8 2 2,2 

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 

Gambar 2 Peran Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional 
1983-2013 (Persen) 

 

Berdasarkan Gambar dan Tabel di atas, terlihat bahwa peran  wilayah 

Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan, 
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berkisar 80 % – 82 %. Pergeseran peran wilayah dalam pembentukan PDB 

Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan 

(stagnant).Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama 

pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat 

pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.  Oleh karena itu, 

diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong 

transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI sebagai daerah 

pinggiran Indonesia, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, 

dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah 

Jawa-Bali dan Sumatera.  

Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang 

dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin 

dicapai. Ketidakseimbangan pembangunan antarwilayahseringkali terjadi 

akibat terpusatnya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang 

berlebihan pada wilayah tertentu yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan, 

sehingga menyebabkan semakin lemahnya kawasan hinterland. Hal ini 

akan dapat menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi 

bahkan berpotensi mengakibatkan terjadinyakonflik sosial. Selanjutnya 

kemiskinan di wilayah pinggiran/perdesaan akhirnya mendorong terjadinya 

migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kotadan pusat-pusat 

pertumbuhan menjadi melemah, dan inefisiendalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat serta timbulnya masalah sosial, ekonomi, dan 

lingkungan yang semakin kompleks dan sulit diatasi (hubungan desa-kota 

yang saling memperlemah). 

Ketimpangan pembangunan antarwilayah telah menghasilkan 

suatukonsekuensi berupa pemusatan hasil pembangunan pada sebagian 

wilayah yang dapat berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif 

tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Pada sisi lain, dari wilayah 

maju muncul pula apa yang disebut sebagai wilayah tertinggal. RPJMN 

2015-2019 menyatakan terdapat 122 kabupaten tertinggal, dimana 

persebaran daerah tertinggal terkonsentrasi di KTI (dari 122 kabupaten 

tertinggal, 103 kabupaten tertinggal atau 84,42% terdapat di KTI).  

Sejauh ini berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan 

pembangunan antarwilayah baik secara langsung maupun tidak langsung, 

baik yang berbentuk kerangka regulasi maupun kerangka anggaran telah 

dilakukan. Beberapa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan 

pembangunan antarwilayah, antara  lain melalui pelaksanaan transmigrasi, 

pengembangan pusat pertumbuhan (growth poles) secara tersebar, dan 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan. 

Diberlakukannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan 

kesenjangan antar kota-desa. Tujuan dari lahirnya Undang-undang ini 

antara lain adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat di 
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pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota-desa, memperkuat 

peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan 

publik bagi warga masyarakat desa.Untuk mencapai hal tersebut, beberapa 

hak dan wewenang diberikan kepada desa termasuk pendanaannya yang 

dialokasikan khusus dari APBN untuk desa, disamping sumber pendapatan 

lainnya. 

Untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014tentang Desa, langkah kebijakan Pemerintah sangat tepat dan 

strategis dengan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT)di dalam Kabinet Kerja. Kebijakan ini 

sejalan dengan Sembilan Agenda Prioritas atau NAWACITA yang 

dicanangkan oleh Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla 

untuk pemerintahan lima tahun ke depan, yaitu Cita ke-3: “Membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

1.2. Kondisi Umum Daerah Tertinggal 

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif 

merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan 

kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan 

jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dengan trend pertumbuhan 

yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 jumlah desa sebesar 61.409 

desa, kemudian menjadi 67.211 desa di 2008, dan pada tahun 2014 

meningkat menjadi 74.045 desa3 tersebar di seluruh penjuru nusantara 

dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,29 persen atau 1.409 desa 

per tahun. Namun demikian, semakin meningkatnya jumlah desa belum 

diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. 

Berdasarkan data BPS, pada bulan Maret tahun 2014 terdapat 28,28 juta 

jiwa atau 11,25 persen penduduk miskin di Indonesia, dimana 17,77 juta 

atau 14,17 persen diantaranya merupakan penduduk miskin yang berada 

di perdesaan. 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan umumnya masih 

tertinggal dari masyarakat di perkotaan. Masyarakat desa yang bekerja di 

sektor pertanian yaitu sekitar  57 persen pada tahun 2012, dengan tingkat  

upah bulanan  relatif rendah yaitu  sebesar Rp628.364,  dibandingkan 

masyarakat di perkotaan sebesar Rp 754.779. Tingginya alih fungsi lahan, 

rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi 

dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu turut 

memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. 

Kondisi ini selanjutnya  memicu  meningkatnya peralihan lapangan 

pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong 

                                                            
3Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per semester I Bulan Juni 2014 
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terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan 

penghidupan yang lebih layak.  

Berdasarkan data Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 

2014 terdapat 514 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.095 

desa. Berdasarkan analisis KDPDTT, dari jumlah desa tersebut terdapat 

39.091 (52,79%)desa yang berstatus tertinggal dan 17.268 (23,32%) yang 

berstatus sangat tertinggal. Jumlah desa tertinggal berdasarkan wilayah 

disajikan pada Tabel berikut. 

Tabel  1.Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar 

No Wilayah Pulau 
Jumlah 
Desa1) 

Jumlah 
Desa 

Tertinggal2) 
% 

Jumlah 
Desa 

Sangat 
Tertinggal2) 

% 

1 Sumatera 22.056 12.482 56,59% 8.241 37,36% 

2 Jawa 22.458 15.087 67,18% 806 3,59% 

3 Kalimantan 6.382 3.063 47,99% 1.702 26,67% 

4 Sulawesi 8.233 4.398 53,42% 1.213 14,73% 

5 Nusa Tenggara & Bali 3.599 2.277 63,27% 424 11,78% 

6 Maluku 1.958 782 39,94% 833 42,54% 

7 Papua 5.204 1.002 19,25% 4.049 77,81% 

Total Kabupaten/Kota 
(514 Kab/Kota) 

74.045 39.091 52,79% 17.268 23,32% 

Sumber:  1) Dirjen PUM Kemendagri. Desember 2014 

 2) Data PODES, 2011 (diolah), Kemendes, PDT, Trans, 2014 

Metode yang dipakai dalam penetapan desa tertinggal ini adalah 

dengan metode analisis kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai/scoring 

pada setiap indikator yang digunakansesuai dengan tingkat kebutuhan 

dasar yang seharusnya dimiliki oleh suatu desa dengan membagi menjadi 

beberapa kriteria utama dan memberikan nilai/scoring pada setiap kriteria 

dan sub kriteria. Teknik penyusunan penetapan desa tertinggal ini 

dilakukan dengan pemetaan kewilayahan yang terbagi menjadi 2 (dua) 

wilayah, yaitu Desa Tertinggal di KBI dan Desa Tertinggal di KTI yang 

selanjutnya dijabarkan dalam pembagian wilayah kepulauan. Adapun 

Kriteria Utama yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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Jumlah penduduk; 

Sumber penghasilan utama penduduk; 

Persentase (%) rumah tangga pengguna listrik;  

Bahan bakar untuk memasak; 

Tempat buang air besar; 

Fasilitas pendidikan;  

Fasilitas kesehatan; 

Rata-rata jarak mencapai fasilitas kesehatan; 

Kemudahan mencapai fasilitas kesehatan; 

Ketersediaan tenaga kesehatan; 

Jenis air bersih yang digunakan; 

Jenis permukaan jalan desa; 

Sarana komunikasi; dan 

Keberadaan pasar. 

Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antarwilayah, 

perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya 

ketersediaan infrastruktur antarwilayah mendukung fakta kesenjangan 

antarwilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut 

diidentifikasi sebagai daerah tertinggal yang merupakan dampak dari 

rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, 

dan penurunan angka kemiskinan. 

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014,Daerah Tertinggal didefinisikan 

sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang 

berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. 

PadaBab II tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Tertinggal, Bagian 

Kesatu tentang Kriteria Daerah Tertinggal, Pasal 4 Ayat (2), bahwa “Selain 

berdasarkan 6 (enam) kriteria suatu daerah ditetapkan sebagai daerah 

tertinggal, maka dapat dipertimbambangkan karakteristik daerah tertentu”. 

Selanjutnya dalam penjelasan PP No. 78 Tahun 2014 tersebut, bahwa yang 

dimaksud dengan “Daerah Tertentu” adalah daerah yang memiliki 

karakteristik tertentu, seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, 

perbatasan, terdepan, terluar, dan pasca konflik sesusi dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan 

tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitasmasyarakat dan 

wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.  

Sebagai bentuk afirmasi kebijakan pembangunan di daerah pinggiran 

termasuk didalamnya  daerah tertinggal perlu dilakukan langkah-langkah 

percepatan.Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mengandung arti  

keberpihakan dan penajamaan terhadap pembangunan daerah tertinggal di 
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bidang perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, serta penyelenggaraan 

pembangunan daerah tertinggal.   

Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu 

ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, 

aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Hal inilah yang mendasari 

diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan 

sistematis agar kesenjangan antara daerah tertinggal dan non tertinggal 

dapat semakin dikurangi. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019, Direktorat 

Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) dapat mendorong 

pencapaian target terentaskan sekitar 80 kabupaten tertinggal sebagai 

upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemerataan 

pembangunan antarwilayah.Peta Persebaran dan Perkembangan Daerah 

Tertinggal disajikan pada Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 3. Peta Persebaran dan Perkembangan Daerah Tertinggal 

Pada RPJMN 2015-2019 ditetapkan 122 kabupaten tertinggal yang 

harus ditangani.  Penetapan ini merupakan hasil perhitungan bahwa pada 

periode RPJMN 2010-2014 ditangani sebanyak 183 kabupaten tertinggal, 

melalui upaya percepatan dapat terentaskan sebanyak 70 kabupaten 

tertinggal, namun pada tahun 2013 terdapat 9 Daerah Otonom Baru (DOB) 

hasilpemekaran yang masuk dalam daftar daerah tertinggal, sehingga 

secara keseluruhan menjadi 122 kabupaten tertinggal.Dari gambar di atas 

dapat dilihat persebaran daerah tertinggal di KTI lebih banyak 

dibandingkan KBI. Dari jumlah keseluruhan daerah tertinggal, yaitu 122 

80 kab 

122 – 80 
kab 

42 kab 
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kabupaten, di KTI terdapat 103 kabupaten kategori tertinggal atau 84,42 

persen atau 49,76 persen dari jumlah keseluruhan kabupaten di Indonesia. 

Jika dilihat per provinsi, maka Provinsi Papua dan Nusa Tenggara 

Timur memiliki kabupaten tertinggal terbanyak. Di Provinsi Papua terdapat 

26 kabupaten tertinggal atau sebesar 89,66 persen dari 29 kabupaten, 

sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 18 kabupaten tertinggal 

atau sebesar 81,82persen dari dari 22 kabupaten wilayahnya berstatus 

daerah tertinggal. Persebaran lokasi daerah tertinggal menurut provinsi dan 

wilayah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel  2. Penyebaran Daerah Tertinggal Menurut Provinsi dan 
Wilayah Pulau/ Kawasan Tahun 2015-2019 

WILAYAH PROVINSI 
JUMLAH 

KABUPATEN/ KOTA 

DAERAH TERTINGGAL 

Jumlah % 

SUMATERA 

Aceh 23 1 4.35 

Sumut 33 4 12.12 

Sumbar 19 3 15.79 

Sumsel 17 2 11.76 

Bengkulu 10 1 10.00 

Lampung 15 2 13.33 

JAWA 
Jatim 38 4 10.53 

Banten 8 2 25.00 

KBI JUMLAH 163 19 11.66 

NUSTRA 
NTB 10 8 80.00 

NTT 22 18 81.82 

KALIMANTAN 

Kalbar 14 8 57.14 

Kalteng 14 1 7.14 

Kalsel 13 1 7.69 

Kaltim 10 2 20.00 

SULAWESI 

Sulsel 24 1 4.17 

Sulteng 11 9 81.82 

Sultra 14 3 21.43 

Gorontalo 6 3 50.00 

Sulbar 6 2 33.33 

MALUKU 

Maluku 11 8 72.73 

Maluku 

Utara 
10 6 60.00 

PAPUA 
Papua Barat 13 7 53.85 

Papua 29 26 89.66 

KTI JUMLAH 207 103 49.76 

NASIONAL JUMLAH 370 122 32.97 

 

Apabila dikelompokkan berdasarkan wilayah Pulau Besar dan Kawasan 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel  3. Penyebaran Daerah Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau/ 

KawasanTahun 2015-2019 

No Wilayah 
Jumlah 

Kab 
% DOB 

A KBI 19 15,57% 2 

1. Sumatera 13 10,66% 2 

2. Jawa & Bali 6 4,92% - 

B KTI 103 84,43% 7 

1. Kalimantan 12 9,84% 1 

2. Sulawesi 18 14,75% 4 

3. Nusa Tenggara 26 21,31% 1 

4. Maluku 14 11,48% 1 

5. Papua 33 27,05% - 

Jumlah 122 100% 9 
 

 

 

Kinerja pembangunan daerah tertinggal erat kaitannya dengan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subjek pembangunan. 
Kualitas SDM diukur melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). Akhir tahun 2012 pencapaian IPM di daerah tertinggal sebesar 68,04, 
jauh di bawah rata-rata nasional yakni 73,29. Rendahnya IPM di daerah 
tertinggal terkait dengan rendahnya aksesibilitas terhadap sarana 
pendidikan, kesehatan, dan sumber-sumber ekonomi, selanjutnya kondisi 
ini berdampak pada rendahnya produktivitas masyarakat daerah tertinggal. 
Secara lebih detail kondisi daerah tertinggal jika dibandingkan dengan 
angka nasional disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini. 
 

Tabel  4. Kondisi Umum Daerah Tertinggal 

NO KETERANGAN 

RATA-RATA 

DAERAH 

TERTINGGAL 

RATA-RATA 

NASIONAL 

1.  PDRB Harga Konstan (Rp.Juta) 1.769.117 4.652.442 

2.  Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,93 6,3 

3.  Pendapatan Per Kapita (Rp Ribu) 5.550 10.671 

4.  Pengangguran (%) 5,41 7,24 

5.  Penduduk Miskin (%) 19,36 11,66 

6.  Jalan Tidak Mantap (%) 55,41 48,78 

7.  Desa dengan Jalan Tidak Beraspal (%) 47,12 33,99 

8.  Keluarga Pengguna Listrik PLN (%) 63,9 72,4 

9.  Keluarga Pengguna Listrik Non PLN (%) 21 17,7 

10.  Elektrifikasi (%) 76,9 83,18 

11.  Desa Pengguna Air Bersih Untuk 

Minum/Memasak (%) 

55,58 66,55 

12.  Desa Tidak Terjangkau Sinyal Seluler(%) 47,97 32,11 

13.  Desa Tidak Terjangkau siaran TVRI (%) 78,18 48,63 

14.  Rata-Rata Jarak SD (Km) 13,5 8,73 

15.  Rata-Rata Jarak SMP (Km) 13,43 7,97 

16.  Rata Rata Jarak Puskesmas (Km) 14,22 8,91 

17.  Rata Rata Jarak Puskesmas Pembantu (Km) 12,96 7,6 

18.  Rata Rata Ketersediaan Dokter / Kecamatan 8,77 11,2 

SUMATE
RA 

10.66% 

JAWA & 
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4.92% 

KALIMA
NTAN 
9.84% 

SULAWE
SI 
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NUSA 

TENGGA
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NO KETERANGAN 

RATA-RATA 

DAERAH 

TERTINGGAL 

RATA-RATA 

NASIONAL 

19.  Rata Rata Ketersediaan Bidan / Desa 1,06 1,12 

20.  Rata Rata Ketersediaan Paramedis / Kecamatan 39,58 37,46 

21.  Rata-Rata Jarak Praktek Dokter (Km) 34,00 18,51 

22.  Rata-Rata Jarak Praktek Bidan (Km) 34,36 16,69 

23.  Jumlah Aparatur Daerah Berdasarkan 

Pendidikan: 

  

 A. SMA 92,28 89,85 

 B. D1/D2/D3 2,48 3,03 

 C. D4/S1 5,02 6,70 

 D. S2/S3 0,22 0,42 

24.  Rata-Rata Jarak ke Kantor Kecamatan (Km) 12,61 10,32 

25.  Rata-Rata Jarak ke Kantor Kabupaten (Km) 53,97 48,25 

26.  Rata-Rata Jarak  Menuju Pasar (Km) 25,02 14,83 

27.  Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank 

Umum) (Km) 

45,02 24,92 

28.  Angka Melek Huruf (%) 88,21 93,25 

29.  Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,31 7,9 

30.  Angka Harapan Hidup (Tahun) 67,05 69,87 

31.  IPM 68,04 73,29 

Sumber: BPS 2012, Data PU 2010, Podes 2011, Diolah 

1.3. Potensi dan Permasalahan Umum 

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus 

meningkat.Bappenas memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia 

pada tahun 2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Jumlah ini 

meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 sebesar 237,6 juta jiwa. Hal 

tersebut menempatkan Indonesia menjadi urutan kelima dengan jumlah 

penduduk terbanyak di dunia. 

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidupmanusia dan 

masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkanpenduduk tumbuh 

seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk. Upaya tersebut dapat 

dicapai melalui program keluarga berencana; peningkatan kualitas 

penduduk melaluipembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan 

peningkatanekonomi. Selain itu, dapat dilakukan melaluipengarahan 

mobilitas penduduk yang dilaksanakanoleh pembangunan bidang ekonomi 

seperti ketenagakerjaan dantransmigrasi, pembangunan wilayah yang 

meliputi pembangunanperdesaan-perkotaan, pembangunan bidang 

infrastruktur sepertitransportasi, serta pembangunan bidang lingkungan 

hidup. Denganpenduduk tumbuh seimbang, maka daya tampung dan 

dukunglingkungan tetap terjaga. 

Kota dan kawasan perkotaan mengalami perkembangan yangcepat dan 

dinamis. Perkembangan tersebut menjadi daya tarik bagipenduduk di 

perdesaan untuk berpindahdan melakukan aktivitas di kota dankawasan 

perkotaan, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjadi 
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urbanisasi.Pada periode 2015-2035, diprediksi terjadi pergeseran penduduk 

dari desa ke kotayang semakin meningkat.Berdasarkan data dariBPS 

(2012), pertambahan jumlah penduduk tersebut terlihat darikomposisi 

penduduk perkotaan di Indonesia yang telah mencapai lebihdari 50 persen, 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,75 persenper tahun, melebihi 

rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yanghanya sebesar 1,17 persen 

per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun 

sebesar  0,64% pertahun. Dengan tingkat pertumbuhanpenduduk tersebut, 

diperkirakan tingkat urbanisasi dan jumlahpenduduk perkotaan akan 

meningkat tajam pada tahun-tahunmendatang yaitu mencapai 70 persen 

pada tahun 2025 dan 85 persenpada tahun 2050.  

Oleh karena itu, urbanisasi perlu ditangani dandipersiapkan langkah-

langkahnya sedini mungkin, sehinggadampaknya tidak menjadi ancaman 

pada masa mendatang. Salah satu upaya mencegah/mengeliminir 

urbanisasi tersebut adalah dengan cara mengurangi tingkat kesenjangan 

yang tinggi antarkota dan pusat pertumbuhan antaraKBI dengan KTI serta 

antara kota-kota di Pulau Jawa-Bali dengan di luarPulau Jawa-Bali serta 

membangun perdesaan sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 

2014tentang Desa untuk mewujudkan Desa Mandiri. Disamping itu perlu 

mengubah pola pembangunan yang telah dilakukan selama ini yaitu dari 

paradigma“InfrastructurefollowPeople”menjadi “People follow Infrastructure”. 

Permasalahan pokok pembangunan desa dan kawaan perdesaan 

adalah: rendahnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana 

pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, infrastruktur koneksitas 

dan transportasi, telekomunikasi dan informasi, energi serta kurangnya 

kesiapan kemampuan sumber daya manusia di desa dalam implementasi 

UU No. 6 Tahun 2014. 

Perjalanan sejarah persebaran penduduk Indonesia sejak tahun 1930 

hingga tahun 2010 tidak menunjukkan perubahan berarti.  Padahal dengan 

merunut niat dan ikhtiar setiap penguasa pemerintahan pada masing-

masing periode dalam rentang waktu tersebut, program kolonisasi/ 

transmigrasi diharapkan sebagai lokomotif penarik bagi pergerakan 

penduduk secara keruangan.  Artinya ada sesuatu yang salah dalam upaya 

mengelola pembangunan. Upaya menata persebaran penduduk di satu sisi 

tidak sejalan dengan berbagai upaya memberi ruang kehidupan yang lebih 

baik di tempat tujuan, bahkan sebaliknya di mana konsentrasi penduduk 

berada (Jakarta dan Jawa), di situ alokasi anggaran dicurahkan. Paradigma 

jobs follow people inilah yang kemudian melahirkan kontra migrasi, seperti 

Gambar berikut ini. 
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Sumber: Balitlatfo, 2014 

Gambar 4. Profil Persebaran Penduduk Tahun 1930-2010 
 

Fakta dari data yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya 

menunjukkan bahwa terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi yang 

ditandai dengan semakin besarnya pangsa PDRB suatu wilayah (Jawa dan 

Sumatera) terhadap perekonomian nasional (PDB) akan diikuti oleh 

peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah tersebut, kondisi ini selaras 

dengan konsep aglomerasi ekonomi.Hal ini karena Wilayah Jawa dan 

Sumatera selain memiliki jumlah penduduk yang besar (selama 1930-2010 

kontribusinya tidak kurang dari 80 %), juga memiliki skala aktivitas 

ekonomi yang besar (kontribusi PDRB Jawa dan Sumatera terhadap PDB 

juga tidak kurang dari 80 % selama 1983-2013). Hal ini menunjukkan 

sebaran aktivitas ekonomi dan penduduk belum merata antarwilayah. 

Masih terkonsentrasinya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Jawa 

dan Sumatera ditambah lagi permasalahan alokasi anggaran pemerintah, 

termasuk investasi swasta yang masih juga terkonsetrasi di wilayah Jawa 

dan Sumatera, kondisi ini dalam jangka panjang akan semakin 

meningkatkan kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. 

Meskipun demikian, pembangunan transmigrasi yang tersebar di 

hampir 4-ribuan permukiman transmigrasi di 103 kabupaten/kota di luar 

Jawa, Madura, Bali, dan Lombok (Jambal) secara faktual telah turut 

mengakomodasikan penempatan sekitar 2,2 juta kepala keluarga 

transmigran yang hingga kini diperkirakan menjadi 20-jutaan jiwa 

termasuk anak keturunannya.  Artinya, angka 20-jutaan jiwa ini 

sesungguhnya merupakan beban tambahan tekanan penduduk terhadap 

lingkungan di Jambal bila tidak ada pembangunan transmigrasi, yang 

secara langsung akan memperburuk atau lebih mempertimpang proporsi 

persebaran penduduk. 

Tingkat kepadatan penduduk yang terus membesar, walau proporsinya 

menurun, selain untuk mengurangi kepadatan penduduk yang terdapat di 

pulau Jawa yang telah memicu peningkatan pengganguran dan kemiskinan 

juga dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah terbelakang 

0

20

40

60

80

100

1930 1961 1971 1980 1990 2000 2010

14 17 18 19 20 20 21 

68 65 64 61 61 61 58 

4 4 4 5 5 5 6 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 8 7 7 8 

P
e

rs
e

n
ta

se
 (

%
) 

Tahun 

Lainnya

Sulawesi

Kalimantan

Jawa & Madura

Sumatera



 

Page | 13 

yang menjadi tujuan transmigrasi sehingga lahan yang luas tetapi belum 

dapat dimanfaatkan karena keterbatasan tenaga kerja. Dengan 

diberlakukannya UU Nomor 29/2009tentang Ketransmigrasian, 

pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan diarahkan sebagai 

sistem produksi pertanian di kawasan perdesaan. Kawasan transmigrasi 

tersebut diharapkan dapat membentuk pusat pertumbuhan baru atau 

mendorong pusat pertumbuhan yang ada dan pada gilirannya menjadi satu 

kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah, yang mampu menarik 

pergerakan penduduk sebagai upaya dari penataan persebaran 

penduduk.Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong 

proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi 

ketimpangan pembangunan antar-wilayah dapat dilakukan melalui 

pembangunan dan revitalisasi pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota 

skala kecil dan menengah dan harus didasarkan atas prinsip strategi 

sinergi keterkaitan (linkaged) antar-kawasan dan keterkaitan antar desa-

kota (rural-urban linkaged). 

Saat yang bersamaan, pada tiga dekade mendatang Indonesia 

dihadapkan pada periode bonus demografi (demographic dividend) yang 

sejatinya hanya akan dialami sekali oleh sebuah bangsa. Apabila 

momentum bonus demografi dapat dijaga maka akan tercipta jendela 

kesempatan (window of opportunity) untuk mengakselerasi pembangunan, 

yaitu ketika beban ekonomi kelompok usia produktif (usia kerja) semakin 

kecil untuk menanggung kelompok usia yang tidak produktif. Bonus 

demografi ini terjadi akibat perubahan susunan umur penduduk yang 

berimplikasi pada beban ketergantungan (dependency ratio) turun dari 50,5 

pada tahun 2010 menjadi 47,3 pada tahun 2035, dengan puncaknya pada 

periode 2030 (46,9) – 2035 (47,3)Tetapi angka ketergantungan ini mulai 

naik kembali menjadi 47,3 persen pada tahun 2035, sebagaimana disajikan 

pada Gambar berikut. 
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Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2035 

Gambar 5. Trend Rasio ketergantungan 2010-2035 

 

Kontribusi penduduk berusia produktif ini telah terlihat dari 

peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang stabil. Fenomena 

ini terlihat juga di beberapa negara yang jumlah penduduknya turut 

meningkat dan kondisi ekonominya sama seperti Brazil, Rusia dan India. 

Bahkan di sejumlah negara lain, bonus demografi telah berkontribusi 

menumbuhkan ekonomi. Thailand, Tiongkok, Taiwan, dan Korea bonus 

demografi di sana berkontribusi dengan pertumbuhan ekonomi antara 10-

15 persen. 

Bonus demografi merupakan peluang, karena dengan meningkatnya 

jumlah dan proporsi penduduk usia produktif memberikan peluang untuk 

pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini tidak otomatis akan terjadi, perlu 

adanya kebijakan yang tepat untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, 

sehat dan terdidik, tenaga kerja yang terampil dan produktif, mampu 

menjaga penurunan Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate), 

stabilitas ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja, fleksibilitas 

pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan saving, serta menjaga . 

Jika tidak, maka akan terjadi dampak yang buruk, seperti tingginya 

penganguran, konflik sosial, dan tekanan pada pangan dan lingkungan dan 

dan peningkatan jumlah penduduk miskin terutama di daerah pinggiran 

Indonesia. 

Oleh karena itu, bonus demografi Indonesia yang secara nasional telah 

terjadi dan akan mencapai puncaknya pada satu hingga tiga dekade 

mendatang harus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah. KDPDTT akan 

berperan serta untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas 

melalui pendidikan, pelatihan serta penyediaan lapangan kerja/peluang 
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berusaha di berbagai wilayah desa, daerah-daerah tertinggal dan kawasan 

transmigrasi terkait dengan investasi yang berbasis pengelolaan sumber 

daya alam.   

1.4. Potensi dan Permasalahan Daerah Tertentu 

Selama kurun waktu 2010-2014, pemerintah telah berhasil 

mengentaskan 70 kabupaten daerah tertinggal dari 183 kabupaten daerah 

tertinggal menjadi kabupaten yang memiliki katagori maju. Secara umum, 

tingkat kemiskinan, IPM, dan pelayanan dasar di daerah-daerah tertinggal 

rata-rata mengalami perbaikan.Berdasarkan hasil evaluasi pada saat masih 

menjadi KPDT, sebagian kabupaten yang terentaskan tersebut 

diproyeksikan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal 

tersebut berdasarkan keberhailan dalam mengimplementasikanprogram 

dan kegiatan seperti Prukab (Produk Unggulan Kabupaten) dan Bedah Desa 

yang telah menciptakan lapangan kerja pada seluruh rantai pasok 

komoditas dan mampu memanfaatkan lahan terlantar. Program Prukab 

dijalankan melalui pola kemitraan antara masyarakat, swasta, dan 

pemerintah (Public, Private, People Partnership/P4).  

Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini 

yaitu sebagain besar kabupaten masih tertinggal dan persoalan adanya 

kesenjangan antarwilayah. Hal ini tidak sejalan dengan orientasi 

pembangunan Indonesia kedepan untuk mewujudkan pembangunan yang 

adil dan merata. Dalam usaha percepatan pembangunan daerah tertinggal, 

pada tahun 2015-2019, kegiatan akan difokuskan kepada perbaikan 

infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan daerah tertinggal 

dalam 5 tahun kedepan akan difokuskan pada penanganan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih 

merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan 

kedepan terutama kawasan daerah tertentu. Kesenjangan 

pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang bisa memberikan 

dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah 

tersebut berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur yang tidak 

memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada 

kawasan daerah tertentu menjadi suatu keharusan untuk menangani 

tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. 

2. Masih adanya ketidakmerataan pembangunan dan keadilan 

hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan pembangunan dan hasil-

hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan 

kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun 
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melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat 

mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah 

tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk 

berpendapatan terbawah adalah:  

1) Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh, terdiri dari yang bekerja 

paruh waktu, termasuk dalamnya adalah rumah tangga nelayan, 

rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor 

informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan;  

2) Usaha Mikro Kecil (UMK), termasuk rumah tangga yang bekerja 

sebagai pekerja keluarga; dan  

3) Penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.  

3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di 

daerah tertinggal. Permasalahan keterbatasan ketersediaaan sarana 

dan prasarana publik dasar menjadi permsalahan yang pokok dan 

krusial di daerah tertinggal hingga saat ini. Penyediaan sarana dan 

prasarana publik dasar merupakan kewajiban dan tanggung jawab 

pemerintah, meskipun pihak swasta dan masyarakat pun memiliki 

peranan. Masih terbatasnya sarana dan prasarana publik dasar akan 

menghambat upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan 

peningkatan kesejahteraannya. 

4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat 

kesejahteraan. Kondisi ini ditandai masih rendahnya beberapa 

indikator terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

dan kesejahteraan sosial, yaitu  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG). Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas SDM harus terus 

ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. 

Upaya tersebut dapat dilakukan pengendalian penduduk, peningkatan 

taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi 

masyarakat. 

5. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal. Masih 

rendahnya IPM dan masih tingginya angka kemiskinan dan 

pengangguran serta aktivitas ekonomi yang masih rendah di daerah 

tertinggal mengakibatkan masih rendahnya produktivitas masyarakat 

di daerah tertinggal. Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di 

daerah tertinggal dapat dilakukan melalui pemberdayaan, baik 

pemberdayaan dari aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. 
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6. Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum 

terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, 

kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat 

eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan 

dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak 

mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang besar, baik 

yang mewujud maupun bersifat non-fisik bagi kesejahteraan 

rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa 

menjadi semakin jauh ketika negara tidak mampu memberi jaminan 

kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam 

memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, 

dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor. 

7. Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap 

percepatan pembangunan daerah tertinggal. Masih adanya 

regulasi yang tidak/belum memihak terhadap percepatan 

pembangunan daerah tertinggal menimbulkan disharmoni antar 

kebijakan, inefisiensi, dan kontra produktif, sehingga upaya akselerasi 

atau percepatan pembangunan daerah  tertinggal menjadi terhambat. 

Oleh karena itu, perlu adanya revisi terhadap beberapa regulasi yang 

tidak sejalan dengan upaya percepatan pembangunan daerah 

tertinggal. 

8. Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif bagi percepatan 

pembangunan daerah tertinggal.  Pembangunan daerah tertinggal 

harus dilaksanakan secara lebih terfokus, integral, dan komprehensif 

serta adanya keperpihakan (afirmasi) baik dari aspek kebijakan, 

perencanaan, dan penganggaran. Belum optimalnya kebijakan 

afirmatif terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi 

kendala tersendiri dalam memobilisasi berbagai sumberdaya 

pembangunan untuk diarahkan ke daerah tertinggal. 

9. Masih lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan untuk 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, mengakibatkan 

pengelolaan pembangunan dan sumberdaya pembangunan menjadi 

tidak optimal, tidak fokus, dan cenderung inefisiensi. Ego sektoral dan 

ego kedaerahan di era otonomi dan desentralisasi masih mewarnai 

pembangunan di Indonesia.  

10. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam 

pengembangan perekonomian di daerah tertinggal. Daerah 

tertinggal sesungguhnya memiliki potensi sumberdaya wilayah yang 
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besar. Namum demikian, potensi sumberdaya yang besar tersebut 

belum dapat dikelola secara optimal bagi pengembangan perekonomian 

wilayah atau daerah. Kebijakan pembangunan yang belum memihak 

terhadap pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi 

sumberdaya lokal, ketersediaan infrastruktur wilayah yang terbatas 

dan belum memadai, serta ketersediaan kualitas SDM yang masih 

rendah turut berkontribusi menghambat upaya pengelolaan 

sumberdaya lokal di daerah tertinggal secara optimal. 

11. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat 

pertumbuhan wilayah.  Daerah tertinggal yang notabene sebagian 

besar adalah daerah hinterland dari pusat-pusat pertumbuhan 

merupakan daerah dengan tingkat aksesibiltas rendah, karena 

keterbatasan infrastruktur wilayah, terutama infrastruktur 

transportasi, komunikasi, dan enegi. Perkembangan daerah tertinggal 

rendah dan lambat karena masih lemahnya konektivitas antarwilayah, 

terutama antar daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah. 

12. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha 

untuk berinvestasi di daerah tertinggal. Pembangunan daerah 

tertinggal kedepan harus terus didorong melalui kebijakan fiskal 

maupun non fiskal. Pemberian insentif terhadap sektor swasta dan 

pelaku usaha merupakan kebijakan non fiskal untuk memdorong 

peningkatan investasi di daerah tertinggal. Hal ini karena daerah 

tertinggal, aspek ekonomi, geografis, dan ketersediaan infrastruktur 

untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah masih terbatas atau 

banyak mengalami kendala. 

1.5. 1.5. Isu Strategis Pengembangan Daerah Tertentu 

Berdasarkan potensi dan permasalahan pembangunan daerah 

tertinggal, khususnya dalam pengembangan daerah tertentu, maka isu-isu 

strategis pengembangan daerah tertentu 2015-2019 adalah sebegai berikut: 

1) Belum terintegrasi dan optimalnya kebijakan yang afirmatif bagi 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, masih adanya regulasi 

yang tidak memihak/disharmonis, dan masih lemahnya koordinasi 

antar pelaku pembangunan;  

2) Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan dasar minimum terutama 

sarana dan prasarana permukiman, pendidikan, dan kesehatan, energi, 

dan air bersih; 
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3) Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah untuk 

membuka keterisolasian wilayah dan mendorong konektifitas/ 

keterkaitan antarwilayah; 

4) Rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat 

pertumbuhan wilayah, terjadinya kesenjangan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya daerah perbatasan 

negara dan daerah pulau kecil terluar; 

5) Belum optimalnya pengembangan perekonomian wilayah berbasis 

potensi sumber daya lokal akibat masih rendahnya produktivitas 

masyarakat, ketersediaan modal rendah, serta akses dan 

pengembangan pasar yang masih terbatas; 

6) Belum optimalnya pembangunan antar sektor dengan pendekatan 

kebutuhan wilayah akibat masih lemahnya koordinasi antar pelaku 

pembangunan percepatan pembangunan daerah tertinggal; 

7) Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan serta terjadinya bencana 

alam akibat eksplolitasi sumber daya alam yang berlebih, kemiskinan, 

pengangguran, rawan pangan, terjadinya kerentanan sosial dan konflik 

sosial-ekonomi serta rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan. 
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BAB II 
VISI, MISI, DAN TUJUAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH 

TERTENTU 
 

2.1 Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 
 

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla 

telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi beberapa 

masalah  mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat sekaligus untuk 

membangun fondasibagi implementasi kebijakan hingga tahun 2019. 

Beberapa program strategis juga telah disiapkan untuk menjalankan tujuh 

misi dan sembilan agenda strategis prioritas (Nawa Cita) untuk masa 

pemerintahan lima tahun ke depan. 

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam Pidato Trisakti 

tahun 1963 menegaskan, Indonesia harus: (1) Berdaulat secara politik; (2) 

Berdikari secara ekonomi; dan (3) Berkepribadian secara sosial budaya.  

Konsep Tri Sakti Bung Karno inilah yang akan dipakai Presiden dan Wakil 

Presiden dalam menjalankan amanahnya dalam 5 tahun ke depan.  

 Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan 

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka 

visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: 

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN   

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. 

2.2 Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan 

misipembangunan sebagai berikut : 
 

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan.  

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum.  

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim.  

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera.  

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.  

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  
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Visi dan misi Presiden tersebut sekaligus sebagai visi dan misi 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 

sebagaimana dinyatakan oleh Presiden pada rapat perdana Kabinet Kerja, 

tanggal 27 Oktober 2014, bahwa “Tugas kita semua dan utama adalah 

menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan 

misi menteri.Karena yang ada hanya program operasional menteri.Sekali lagi 

yang ada program operasional menteri”.  Dengan adanya satu visi dan misi 

Presiden, diharapkan akan terjadi sinergi lintas K/L dalam melaksanakan 

program-program pembangunan dan sekaligus akan mengurangi ego 

sektoral yang selama ini disinyalir sebagai penghambat pembangunan.  

2.3 Tujuan Pembangunan Nasional 

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana 

dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. 

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, visi pembangunan nasional 

tahun 2005 – 2025 adalah: Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan 

demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Sedangkan dalam pembangunan Tahap III,RPJMN 2015-2019 

ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di 

berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif 

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang terus meningkat. 

2.4 Sasaran Strategis Pembangunan Nasional 

Setelah ditetapkannyaVisi dan Misi Presiden, selanjutnya ditetapkan 

Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan dari 

Visi dan Misi Presiden yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam 

pemerintahan lima tahun ke depan atau yang disebut dengan NAWACITA. 

Nawacita menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia 

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan 

berkepribadian dalam kebudayaan. 

Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita 

adalah sebagai berikut: 

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.  

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  
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4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.  

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.  

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik. 

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.  

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  

 

Dalam perkembangannya perencanaan implementasi NAWACITA 

difokuskan pada tujuh isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi 

dan sinergi Kementerian/Lembaga.  Ketujuh isu strategis nasional tersebut 

adalah: 

1) Kedaulatan pangan  

2) Kedaulatan energi  

3) Kemaritiman  

4) Industri/Kawasan Industri 

5) Pariwisata 

6) Revolusi mental 

7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal 

Salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah 

“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-

Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, sebagaimana 

disebutkan pada Prioritas Nawacita ke-3.Membangun dari pinggiran harus 

dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk 

mendorong kegiatan ekonomi yang selami ini kurang diprioritaskan 

pemerintah.Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah 

(perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku 

(usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). 

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK mencanangkan 

pembangunan Indonesia dengan memperkuat danmemberdayakan 

desa.Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model 

pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (linkage), 

keselarasan (harmony) dan kemitraan (partnership). Jika model ini yang 

dijalankan, maka kemajuan wilayah perdesaan, pertanian, usaha mikro dan 

kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, 

industri/jasa, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi modern. 

Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan dengan upaya 

sebagai berikut : 

1) Peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan 
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melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada 

daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama 

a. kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;  

b. daerah tertinggal dan terpencil;  

c. desa tertinggal;  

d. daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup 

memadai dalam memberikan pelayanan publik.  

2) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur 

Indonesia 

a. Pengembangan  Kawasan Strategis 

b. Pembangunan Perkotaan 

c. Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa 

d. Tata Ruang 

3) Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat 

a. Menciptakan pertumbuhan inklusif 

b. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil 

c. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor 

pertanian 

2.5 Tujuan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

Tujuan yangakan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan 

adalah sebagai berikut: 

1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa; 

2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun 

keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan 

kawasan perdesaan; 

3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk 

mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal 

dengan daerah maju; 

4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas 

di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; 

5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam 

menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial; 

6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan 

satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada 

kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan; 

7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat 

pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan 
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perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas 

dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah; 

8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan 

baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi 

wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota. 

2.6 Sasaran Strategis Pengembangan Daerah Tertentu 

Sasaran pengembangan daerah tertentu, meliputi : 

1) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan 

pangan; 

2) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan 

masyarakat di 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 41 

kabupaten yang memiliki perbatasan negara; 

3) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan 

masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau 

terluar; 

4) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana menjadi tangguh 

bencana. 

2.7 Fokus Prioritas 

Fokus Prioritas Direktorat Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) 

tahun 2015-2019 adalah: 

1) Pengembangan daerah perbatasan dan daerah pulau kecil dan terluar. 

2) Penanganan daerah rawan pangan, daerah rawan bencana, dan 

daerah pascakonflik. 

 

Dalam pelaksanaannya, jenis menu kegiatan yang dapat dipilih 

menjadi fasilitasi kegiatan Ditjen PDTu, KDPDTT meliputi:  

1) Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan 

a. Penyediaan bibit, benih, pupuk, pakan dan pestisida; 

b. Pembangunan/peningkatan irigasi, jalan usaha tani, 

lumbung/gudang, kandang dan jalan penghubung; 

c. Pembangunan/peningkatan sarana prasarana produksi hasil 

budidaya pertanian, peternakan dan perikanan; 

d. Pengadaan sarana distribusi hasil pangan (pengadaan angkutan 

distribusi darat/laut); 

e. Pembangunan rumah produksi. 

 
2) Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan  

a. Pengadaan PLTS 5 dan 10 Kwp; 
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b. Pembangunan fasilitas air bersih; 

c. Pembangunan jembatan;  

d. Pembangunan jalan;  

e. Pembangunan embung; 

f. Pengembangan potensi sumber daya; 

g. Pembangunan media informasi televisi (MIT);  

h. Pengadaan alat peraga untuk pendidikan; 

i. Pembangunan pondok singgah. 

  

3) Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana 

a. Pembangunan bronjong/ pelindung tebing sungai/ laut; 

b. Pengembangan desa tangguh bencana;  

c. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih; 

d. Pengadaan alat telekomunikasi (HT) pasca bencana alam. 

 
4) Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik 

a. Fasilitasi pemulihan sosial dengan promosi perdamaian melalui 

media; 

b. Fasilitasi pemulihan ekonomi penanganan daerah pasca konflik;  

c. Fasilitasi rekonstruksi daerah pasca konflik;  

d. Fasilitasi pembangunan pondok singgah di rute-rute jalan bagi 

pejalan kaki. 

 
5) Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 

a. Pembangunan tambatan perahu; 

b. Pengadaan kapal 20 penumpang ( 5 GT);  

c. Pengadaan kapal 50 penumpang;  

d. Pengadaan kapal barang dan penumpang;  

e. Pembangunan dermaga; 

f. Jaringan komunikasi dan informasi desa; 

g. Peningkatan pembelajaran berbasis alat peraga untuk SD, SMP dan 

SMA; 

h. Peningkatan infrastruktur sarana computer pendidikan untuk SD, 

SMP, SMA dan SMK; 

i. Pengembangan potensi sumber daya di daerah pesisir; 

j. Pengadaan keramba jaring apung (KJA); 

k. Pembangunan (pengadaan) fasilitasi air bersih; 

l. Pembangunan tambatan perahu; 

m. Pengadaan budidaya rumput laut. 
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2.8 Lokus Prioritas 

Lokus Prioritas Direktorat Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) 

tahun 2015-2019 adalah57 kabupaten rawan pangan, 187 lokasi prioritas 

di 41 kabupaten perbatasan, 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil 

dan terluar, 58 kabupaten rawan bencana,  dan pascakonflik, dengan 

perhatian di daerah tertinggal dan di kawasan timur Indonesia. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

3.1.1 Dasar-dasar Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 

Dasar-dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai 

berikut: 

1) Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah; 

2) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 

4) Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis 

usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan 

SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang 

tepat; 

5) Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari 

pembangunan daerah yang berkualitas. 

 

3.1.2 Delapan Strategi Pembangunan Nasional Mewujudkan Nawacita 

 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan 

mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat 

delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA 

yaitu:  

1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: (1) penyusunan 

peraturan pelaksanaan UU Desa; (2) menyusun peraturan 

pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU 

Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal; (3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat 

desa; 

2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk 

pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan 

transmigrasi; 

3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, 

APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat; 
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4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat; 

5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, 

adminitrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya; 

7) Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur 

transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan 

kawasan transmigrasi; 

8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah 

dan antar daerah. 

 

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara 

pada kesejahteraan masyarakat. 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Desa, 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi tahun 2015-2019 adalah: 

1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk 

permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, 

melalui strategi:  

a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan 

fasilitas permukiman;  

b. Meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan 

prasarana pendidikan;  

c. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan 

prasarana kesehatan; meningkatkan ketersediaan sarana 

prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan 

pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan 

ekonomi; dan  

d. Meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan 

telekomunikasi. 

2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui 

strategi:  

a. Fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan 

sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca 

panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah 

tangga desa;  
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b. Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam 

pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan 

berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan  

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna. 

3) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan 

pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di 

permukiman transmigrasi melalui strategi:  

a. Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan 

kewirausahaan;  

b. Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan 

hak-hak masyarakat adat;  

c. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan 

kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara 

berkelanjutan;  

d. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk 

perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui 

fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;  

e. Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat 

dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan 

perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir 

secara berkelanjutan; dan  

f. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di 

desa. 

4) Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan 

berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan 

pendampingan dengan strategi:  

a. Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;  

b. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa 

sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk 

penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;  

c. mMemastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 

berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;  

d. Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 

mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk 

dapat ditetapkan menjadi desa adat. 

5) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber 

Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat 

Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui 

strategi:  
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a. Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  

b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan 

Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan 

keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, 

dan pendampingan;  

c. Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai 

acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.  

6) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di 

kawasan transmigrasi melalui strategi:  

a. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan 

distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;  

b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan 

pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan 

konservasi;  

c. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan 

desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;  

d. Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk 

mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan 

hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan 

hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan 

produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;  

e. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang 

shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam 

pengelolaan sumber daya alam;  

f. Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan 

dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai 

pemegang saham;  

g. Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena 

dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran 

sungai. 

7) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan 

transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:  

a. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri 

pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi 

pariwisata;  

b. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;  

c. Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar 

pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, 
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(melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama 

antar 2 BUM Desa),; dan  

d. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank 

khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;  

e. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;  

f. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi 

bagi petani untuk berinteraksi denga pelaku ekonomi lainnya 

dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-

lain. 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Daerah Tertentu 

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah Tertentu, 

arah kebijakan pengembangan pembangunan daerah tertentu difokuskan 

pada:  

1) Penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, 

kemudahan ditribusi dan diversifikasi terutama pada komoditas 

pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat; 

2) Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dasar, dan kesejahteraan 

masyarakat dengan pengembangan desa beranda Nusantara di 

wilayah perbatasan; 

3) Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dasar, dan kesejahteraan 

masyarakat dengan pengembangan pulau kecil berdaya di 

Kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar; 

4) Penanganan daerah rawan bencana dengan pengurangan risiko 

bencana dan pengembangan desa tangguh bencana; dan 

5) Penanganan daerah pasca konflik dengan rehabilitasi sosial dan 

ekonomi. 

Strategi pembangunan daerah tertentu, meliputi : 

1) Meningkatkan sarana dan prasaran produksi dan distribusi pangan; 

2) Meningkatkan kualitas input produksi pangan seperti benih, bibit, 

pupuk dan pendukungnya; 

3) Menambah penyediaan lumbung/tempat penyimpanan pangan di 

perdesaan; 

4) Pengembangan budidaya komoditas pangan alternatif dalam 

mendukung diversifikasi pangan; 

5) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah pulau 

kecil dan terluar dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan 

sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, 

jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan 

pelayaran perintis;  

6) Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan 

daerah perbatasan dan pulau kecil, terluar dan terpencil, meliputi 
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aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, 

kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat 

informasi;  

7) Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 

pelayanan dasar publik di daerah perbatasan, pulau kecil dan 

terluar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air 

bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman;   

8) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat di lokasi 

prioritas dengan pengembangan desa beranda nusantara di wilayah 

perbatasan; 

9) Memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan,, 

dan penyuluh pertanian serta pendamping desa di daerah 

perbatasan dan daerah pulau kecil dan terluar; 

10) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat di daerah yang 

memiliki pulau-pulau kecil, terluar dengan pengembangan pulau 

kecil berdaya; 

11) Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertentu dan 

pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim 

usaha di daerah tertinggal salah satunya melalui harmonisasi 

peraturan perizinan antara pemerintah dan pemerintah daerah; 

12) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dalam pengurangan 

risiko bencana; 

13) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat mengurangi 

risiko bencana dengan pengembangan desa tangguh bencana; 

14) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam 

pencegahan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi konflik;  

15) Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya 

mendukung pembangunan daerah tertentu melalui pengembangan 

kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program 

pembangunan lintas sektor. 

 

3.4 Program dan Kegiatan 

3.4.1 Identifikasi Kebutuhan Program/Kegiatan 

Program dan Kegiatan Kementerian disusun sebagai penjabaran dari 

visi, misi, arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan untuk 

mendukung Program Prioritas Presiden dsebagaimana diamanatkan 

dalam RPJMN 2015-2019. Agenda penting yang menjadi Agenda Strategis 

Prioritas Presiden adalah NAWACITA, yaitu Sembilan Agenda Strategis 

Prioritas yang dicanangkan Presiden untuk lima tahun ke depan.  

Dalam rangka penanganan permasalahan Pengembangan Daerah 

Tertentuuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi 
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ketertinggalan dan kesenjangan, terdapat beberapa kegiatan dan 

komponen kegiatan yang relevan dan terkait dengan Nawacita yang 

menjadi Agenda Strategis Prioritas yaitu Cita yang ke 3, 5, dan 7.  

 

a. Penjabaran Nawacita Ke-3 

 

Penjabaran Nawacita ke-3, “Membangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan”. diantaranya dapat dilakukan melalui : 

1) Mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah 

terutama di wilayah diidentifikasi sebagai area dimana tingkat dan 

pelayanan pendidikan rendah atau  buruk; 

2) Meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas produksi, 

pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan lain-lainnya di 

perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal; 

3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah 

peisisr, pulau pulau kecil dan perbatasan; 

4) Pembukaan 1 juta Ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali 

(Transmigrasi); 

5) Infrastruktur pendukung perekonomian; 

6) Membangun  infrastruktur pariwisata sebagai daya ungkit 

pembangunan nasional beik berupa akses transportasi, 

infrastruktur pengembangan budaya lokal, maupun akses 

informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan potensi 

ekonomi local; 

7) Pembangunan akses jalan dan jalur transportasi air untuk 

kabupaten tertinggal hinggal tahun 2019; 

8) Pembangunan terminal baru untuk bongkar muat di daerah 

terpencil, terutama di Indonesia bagian Timur; 

9) Pengembangan rute kapal laut termasuk pulau-pulau terisolasi; 

10) Meningkatkan pelayaran perintis antar pulau; 

11) Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi 

serta kelembagaan pasar secara merata; 

 

b. Penjabaran Nawacita Ke-5 

 

Penjabaran Nawacita ke-5, “Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia”. diantaranya dapat dilakukan melalui : 

1) Mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah 

terutama di wilayah diidentifikasi sebagai area dimana tingkat dan 

pelayanan pendidikan rendah atau  buruk; 

2) Meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas produksi, 

pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan lain-lainnya di 

perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal. 
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c. Penjabaran Nawacita Ke-7 

 

Penjabaran Nawacita ke-7, “Mewujudkan Kemandirian 

Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi 

Domestik”. diantaranya dapat dilakukan melalui : 

1) Infrastruktur pendukung perekonomian; 

2) Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi 

serta kelembagaan pasar secara merata; 

3) Pembangunan akses jalan dan jalur transportasi air untuk 

kabupaten tertinggal hinggal tahun 2019; 

4) Pembangunan terminal baru untuk bongkar muat di daerah 

terpencil, terutama di Indonesia Timur; 

5) Pengembangan rute kapal laut termasuk pulau-pulau terisolasi; 

6) Meningkatkan pelayaran perintis antar pulau; 

7) Pembukaan 1 juta Ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali 

(Transmigrasi). 

3.4.2 Nawakerja (Sembilan Rencana Kerja) 

Berdasarkan NAWACITA yang terkait dengan bidang 

pengambangan daerah tertentu (tertinggal), sebagaimana telah diuraikan 

di atas, terdapat 2 (sembilan) kegiatan yang akan menjadi prioritas dari 9 

prioritas NAWAKERJAKementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.  

Dua dari Kesembilan kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1) Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk 

unggulan di 5.000 Desa Mandiri; 

2) “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, 

terluar dan terpencil. 

3.4.3 Program/Kegiatan Tahun 2015-2019 

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 379 Peraturan Menteri Desa 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bahwa 

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) 

sebagai unsur pelaksana KDPDTT. Ditjen PDTumempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta 

penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah 

rawan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

380, Ditjen PDTu menyelenggarakan fungsi: 
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1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, 

daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan 

bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan yang 

mencakup wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara), Wilayah III (Kalimantan), Wilayah IV (Sulawesi dan 

Maluku), dan Wilayah V (Papua); 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, 

daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan 

bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan; 

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan 

daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta 

penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan 

daerah rawan pangan; 

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan 

daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta 

penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan 

daerah rawan pangan 

5. Pelaksanaan administrasi Ditjen PDTu; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Pencapaian Tugas dan Fungsi dari Ditjen PDTu akan dilaksanakan 

melalui kegiatan/ program oleh masing-masing direktorat di lingkungan 

Ditjen PDTu. 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

2. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan; 

3. Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar; 

4. Direktorat  Penanganan Daerah Rawan Bencana; 

5. Direktorat Penanganan  Daerah Paska Konflik; dan 

6. Direktorat Penanganan  Daerah Rawan Pangan. 

Dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut telah 

ditetapkan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan struktur 

organisasi.Unit Kerja Eselon 1 memiliki satu Program dan Unit Kerja 

Eselon 2 minimal memiliki satu Kegiatan.Setiap Program menjadi 

tanggung jawab pejabat eselon 1, dan setiap kegiatan menjadi tanggung 

jawab eselon 2 yang membidanginya. 

Keterkaitan program dan kegiatan dengan organisasi/kelembagaan 

disebut dengan arsitektur program, kegiatan dan struktur kinerja 

sebagaimana digambarkan berikut ini pada Gambar 7. 
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Gambar 7.  Hubungan Struktur Program dan Kegiatan dengan 

Organisasi/Kelembagaan 

 

3.5 Kerangka Regulasi 

Dalam  Undang-Undang   Nomor  25   Tahun   2004  tentang   

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas 

mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian  dari  salah satu  

dokumen perencanaan  pembangunan nasional, yaitu dalam Rencana 

Pembangunan Jangka  Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini tercantum 

dalam Pasal 4 ayat   (2) yang berbunyi  : 

"RPJM Nasional  merupakan   penjabaran   dari   visi,   misi,  dan 
Program   Presiden   yang   penyusunannya    berpedoman   pada 
RPJP Nasional, yang memuat  strategi pembangunan   Nasional, 
kebijakan  umum,  program  Kementerian/Lembaga   dan   lintas 
Kementerian/Lembaga,  kewilayahan  dan   lintas  kewilayahan, 
serta   kerangka   ekonomi  makro  yang  mencakup   gambaran 
perekonomian   secara  menyeluruh   termasuk   arah  kebijakan 
fiskal  dalam  rencana   kerja  yang  berupa   kerangka     regulasi 
dan   kerangka  pendanaan". 

Peran kerangka regulasi sangat penting dalam perencanaan 

pembangunan nasional. Regulasi merupakan sarana utama bagi 

pemerintah  untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakannya, 

terutama  yang bersifat strategis.    

Kerangka   Regulasi   dimaksudkan    untuk    memberi   arahan    

dan landasan  pengaturan   (regulasi) dalam melaksanakan   kegiatan 
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penyelenggaraan   negara  dan   pembangunan,   dengan  muatan   

indikasi atau      arah    kebijakan    mengenai   rancangan    peraturan    

perundang undangan  yang diusulkan  dalam kurun  waktu  tertentu. 

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat 

tinggi karena kerangka regulasi bertujuan untuk: 

1) Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan 

perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; 

2) Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan 

3) Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan 

Pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Kerangka regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan 

landasan (regulasi) dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 

Negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arahan 

kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang 

diusulkan dalam waktu tertentu (RPJMN ataupun RKP). 

Mempertimbangkan efisiensi anggaran yang terbatas serta berbagai 

dampak lain yang sangat signifikan bagi masyarakat dan 

penyelenggaraan pembangunan, maka proses penanganan kerangka 

regulasi sejak proses perencanaan juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan nasional yang 

tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan 

manfaat yang lebih optimal. Inti dari kerangka regulasi adalah upaya 

mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan sejak tahapan yang 

sangat awal, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran. 

Selanjutnya, upaya untuk mendorong kerangka regulasi agar 

sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, tercantum dalam 

ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan 

penyempurnaan dari Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004. Pasal 18 

ini merupakan terobosan penting dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, yang memuat upaya untuk mensinergikan Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) dengan perencanaan pembangunan nasional (RPJP, 

RPJMN, RKP). Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang 

yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas 

merupakan program perencanaan khusus mengenai regulasi (Undang-

Undang) yang sah berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, 

Prolegnas menjadi acuan bagi pembangunan arah kebijakan regulasi 

dalam kurun waktu tertentu (lima tahunan). 
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Istilah Kerangka regulasi juga disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

pada Pasal 3 ayat (3) yang mengatur bahwa : 

“Program sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari 

kegiatan yang berupa: 

1) Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, 

maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 

sendiri oleh masyarakat; dan/atau 

2) Kerangka pelayanan umum dan investasi Pemerintah yang 

bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang 

diperlukan masyarakat”.  

Pembentukan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 

melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu dalam 

rangka untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan 

sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dan Peraturan 

Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang SOTK Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimana Tugas dan 

Fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu terdapat 

dalam Pasal 379 dan 380. 

Penyelenggaraan pengembangan dareah tertentu saat ini masih 

mengacu pada regulasi percepatan pembangunan daerah tertinggal 

merujuk kepada Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang ditujukan untuk: (1) 

Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin 

terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional; (2) 

Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana 

dasar daerah tertinggal; (3) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi, antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan 

dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi; dan (4) 

Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan percepatan 

pembangunan daerah tertinggal. 

 

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah 

tertentu, perlu adanya harmonisasi antar regulasi baik secara internal 

kelembagaan maupun eskternal kelembagaan sehingga dapat lebih nyata 

dan kongkrit dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dan 

ditetapkan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan pengembangan daerah tertentu masih masih ada perbedaan 

pandangan apakah hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 

78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal atau 

kah dapat mengacu pada regulasi sektoral yang telah ada.  
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Oleh karena itu, untuk menjaga independensi operasonal program 

dan kegiatan maka kedepannya, Direktur Jenderal Pengembangan 

Daerah Tertentu sebagai Eselon I perlu berdiri sendiri sehingga tidak 

menjadikan PP No. 78 Tahun 2014 (Ditjen Pembangunan Daerah 

Tertinggal) sebagai acuan utama tetapi memperhatikan regulasi lainnya 

dalam pelaksanaa programnya seperti:  

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;  

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial;  

5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 

6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana;  

7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan 

Konflik Sosial. 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaan Penanggulangan Bencana; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 

Pangan dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 

diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian 

RI dan World Food Programe (WFP). 

Oleh karena itu, beberapa produk regulasi yang perlu dipersiapkan 

oleh Ditjen PDTu kedepannya antara lain: 

1) Penetapan Kelompok Kerja Pengembangan Daerah Tertentu; 

2) Penetapan indikator dan kriteria daerah tertentu; 

3) Penetapan daerah tertentu dalam skala nasional; 

4) Penetapan Strategi Nasional (STRANAS) Pengembangan Daerah 

Tertentu; 

5) Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Daerah 

Tertentu; 

6) dsb. 

3.6 Kerangka Kelembagaan 

Salah satuupaya untuk mewujudkan 

pemerintahanyangbaik(goodgovernance) adalah dengan melakukan 

pembaharuandanperubahanmendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. 
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Reformasibirokrasi adalah langkah strategis untuk membangunaparatur 

Negara agarlebih berdayagunadanberhasilgunadalam mengemban tugas 

pemerintahan dan pembangunannasional. 

 Dibidangkelembagaan, strategi yang dilakukan dalam   mendukung 

pelaksanaanreformasibirokrasi yang bertujuanmewujudkan  kelembagaan 

pemerintah yang proporsional,  efektif dan efisien sesuai 

denganarahkebijakandibidang pendayagunaanaparaturNegara.  

Kebijakanpenataan kelembagaan 

diharapkanmerupakansuatulangkah 

awaldariprosesreformasibirokrasidalam rangka 

mendukungterwujudnyagood govemance.Selain itu,langkahkebijakan 

penataantersebutdidasarkanpada visi, 

misi,sasaran,strategi,agendakebijakan, program, dan kinerjakegiatanyang 

terencana, dan diarahkan pada terbangunnya  sosok birokrasi yang 

rightsizing,efisien,efektif,akuntabel,serta terjalin denganjelassatu 

samalain sebagaisatukesatuanbirokrasi nasional. 
 

Di sampingitu, upaya penataan kelembagaan tersebut dilakukan 

agar terciptagoodpublicgovernancedengan melakukan pembenahan 

danpenataan ulangterhadaptugas,fungsi,danstruktur organisasi dengan 

berdasarkan kepentinganbangsadannegara sertamelalui pertimbangan 

yang matangbukan didasarkan pada politik kepentingan jangkapendek. 

3.7 Proses Bisnis Pengembangan Daerah Tertentu 

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan 

pengembangan daerah tertentu, maka diperlukan proses sinergi 

kelembagaan baik internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 

maupun dengan Kementerian/Lembaga terkaitmelalui proses bisnis 

sebagai berikut: 

1. Daerah tertentu dikelompokkan berdasarkan geografis yaitu daerah 

perbatasan dan pulau kecil terluar dan kelompok didasarkan atas 

kondisi yang diakibatkan oleh kejadian tertentu yang menimbulkan 

kerawanan yang masuk dalam aspek pangan, bencana alam dan 

konflik sosial. Pengembangan daerah tertentu merupakan upaya 

keberpihakan dan penajaman terutama dalam perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan 

monitoring evaluasinya. 

2. Bussines Process (NOMOR NOL) pengembangan daerah tertentu 

diawaii dengan berdasarkan proses kebijakan kelembagaan 

(Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan 

regulasi (Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan 

Organisasi Tatalaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi) .  
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3. Pengembangan daerah tertentu berdasarkan geografis lebih focus 

untuk PENGEMBANGAN dibagi menjadi Direktorat Daerah 

Perbatasan dan Direktorat Daerah Pulau Kecil Terluar, sedangkan 

berdasarkan kejadian tertentu lebih fokus untuk PENANGANAN 

dibagi menjadi Direktorat Daerah Rawan Pangan, Direktorat 

Daerah Rawan Bencana dan Direktorat Daerah Pasca Konflik.  

4. Dalam menyusun Inkuiri Locus dan Focus Prioritas Pengembangan 

Daerah Tertentu (NOMOR SATU), maka masing-masing direktorat 

akan berkoordinasi dengan mitra kerja utamanya untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkannya. Direktorat 

Direktorat Daerah Perbatasan dan Direktorat Daerah Pulau Kecil 

Terluar akan berkoordinasi (mendapatkan masukan) dari Badan 

Nasional Penanggulangan Perbatasan, dan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, sedangkan Direktorat Daerah Rawan Pangan, 

Direktorat Daerah Rawan Bencana dan Direktorat Daerah Pasca 

Konflik akan berkoordinasi (mendapatkan masukan) dari 

Kementerian Pertanian/Badan Ketahanan Pangan, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Sosial. Disamping itu, masing-masing direktorat juga 

meminta masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat.  

Oleh karena itu, kualitas hasil Inkuiri locus dan focus prioritas 

pengembangan daerah tertentu sangat ditentukan atas kualitas 

koordinasi dan sinkronissi dengan mitra kerja utama dari masing-

masing direktorat. 

5. Dalam upaya mendukung dan merealisasikan rumusan kebijakan 

dari penyusunan inkuiri locus dan focus prioritas tersebut, maka 

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menyusun 

program unggulan yang akan dicapai pada masing-masing 

Direktorat, antara lain: 

1) Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI), dalam 

mewujudkan “save villages” di perbatasan Indonesia yang 

mengembangkan kemandirian desa-desa di perbatasan yang 

maju, sejahtera, dan tercukupi sarana dan prasarana dasarnya, 

sehingga menjadi kawasan sabuk pengaman bagi wilayah NKRI. 

2) Pengembangan Pulau Kecil Berdaya (P2KB), dalam 

mengembangkan  dan memberdayakan pulau kecil dan terluar 

yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau disekitarnya, 

berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk 

kesejahteraan masyarakat pulau kecil dan terluar secara 

berkelanjutan. 

3) Penanganan Daerah Tangguh Bencana (PKTB), dalam 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menghadapi 
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bencana, khususnya dalam pengurangan risiko bencana secara 

mandiri dan berkekelanjutan. 

4) Penanganan Daerah Tangguh Pangan (PDTP), dalam 

meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat 

sebagai kawasan tangguh menghadapi kerawanan pangan 

melalui kemandirian pengelolaan sumber daya lokal berdaya 

saing; 

5) Penganganan Daerah Tangguh Konflik (PDTK), dalam 

meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai daerah 

yang tangguh dalam penanganan paska konflik, melalui 

pengurangan risiko konflik dan pembangunan perdamaian yang 

berkelanjutan. 

Adapaun sasaran dari program pengembangan daerah tertentu 

tersebut, dalam rangka untuku: 

1) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah 

rawan pangan; 

2) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan 

kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar 

di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara; 

3) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan 

kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau 

kecil dan pulau terluar; 

4) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana menjadi tangguh 

bencana; 

5) Tertanganininya 58 daerah pasca konflik. 

6. Dalam rangka menjadikan hasil Inkuiri Locus dan Focus Prioritas 

Pengembangan Daerah Tertentu mendukung perumusan kebijakan 

pengembangan daerah tertentu, maka hasil Inkuiri lokus dan focus 

prioritas tersebut dimanfaatkan sebagai masukan dalam 

penyusunan Baseline/Data Base dan Profile Daerah Pengembangan 

Daerah Tertentu (NOMOR DUA). Selanjutnya, dari hasil 

penyusunan baseline/databse serta profile daerah ini nantinya 

akan dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan Rencana 

Strategis Pengembangan Daerah Tertentu dan Strategi Nasional 

Pengembangan Daerah Tertentu (NOMOR TIGA). 

7. Pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah tertentu di daerah 

rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah 

pasca konflik dan daerah pulau kecil terluar (NOMOR EMPAT) perlu 

dicari locus yang spesifik dan unik (produk yang dijual). Oleh 

karena itu, locus pengembangan daerah tertentu ada di tingkat 

kabupaten (unit analisis) pada daerah tertinggal (sesuai PP No. 78 

Tahun 2014 tentang Percepatan Pembanguan Daerah Tertinggal), 



 

Page | 17 

sedangkan unit intervensinya dapat beririsan dengan locus (desa) 

dari Direktorat Jendaral Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, locus (kawasan perdesaan) dari Direktorat Jenderal 

Pengembangan Kawasan Perdesaan, dan locus (kawasan) dari 

Direktorat Jendaral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi; dan Pembangunan Kawasan 

Transmigrasi. 

Sedangkan menu kegiatan pada program pengembangan daerah 

tertentu lebih difocuskan pada 

penyediaan/pembangunan/peningkatan infrastruktur sosial dasar, 

konektivias (wilayah) dan ekonomi yang mendukung 

pengembangan daerah tertentu dengan didukung menu kegiatan 

pelatihan (peningkatan kapasitas) masyarakat sebagai faktor 

pendukung dalam pelaksanaan menu kegiatannya.  

Dalam pelaksanaan kebijakan 

penyediaan/pembangunan/peningkatan infrastruktur sosial dasar, 

konektivias (wilayah) dan ekonomi pengembangan daerah tertentu 

tersebut perlu ada koordinasi dan sinkronisasi (kesepakatan) 

dengan Direktorat Jenderal lainnya di lingkungan Kementerian 

Desa, PDT dan Transmigrasi. Sedangkan dalam pelaksanaan 

pelatihan (peningkatan kapasitas) masyarakat perlu ada koordinasi 

dan sinkronisasi (kesepakatan) dengan Balitinfo, Kementerian 

Desa, PDT dan Transmigrasi. 

Dalam pelaksanaan kebijakan 

penyediaan/pembangunan/peningkatan infrastruktur sosial dasar, 

konektivias (wilayah) dan ekonomi pengembangan daerah tertentu 

tersebut juga harus sudah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi 

(kesepakatan) dengan Kementerian/Lembaga sebagai mitra kerja 

utama masing-masing direktorat di lingkungan Ditjen PDTu, 

KDPDTT. 

8. Pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah tertentu di daerah 

rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah 

pasca konflik dan daerah pulau kecil terluar (NOMOR LIMA) perlu 

dilakukan monitoring secara rutin dengan indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan dari awal dan hasil monitoring ini nantinya 

akan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan PDTu.  

Keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan kebijakan 

pengembangan daerah tertentu ini akan dijadikan masukan dalam 

penyusunan rumusan kebijakan pengembangan daerah tertentu 

dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, termasuk 

berdasarkan hasil evaluasi dari Balitinfo atas hasil inkuiri focus 

dan locus prioritas pengembangan daerah tertentu. 
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Fokus Prioritas :

Pengembangan daerah 

tertentu, yang terdiri dari 

daerah rawan pangan, daerah 

perbatasan, daerah rawan 

bencana dan pasca konflik, 

daerah pulau kecil dan terluar;

Lokus Priorits :

57 kabupaten rawan pangan, 

187 lokasi prioritas di 41 

kabupaten perbatasan, 29 

kabupaten yang memiliki 

pulau terpencil dan terluar, 58 

kabupaten rawan bencana,  

dan pascakonflik, dengan 

perhatian di daerah tertinggal 

dan di kawasan timur 

Indonesia

FOKUS dan LOKUS

PRIORITAS
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Gambar 8 Proses Bisnis Pengembangan Daerah Tertentu 
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3.8 Struktur Organisasi Pengembangan Daerah Tertentu 

Dalam penyusunan Kerangka Kelembagaan harus memperhatikan 

prinsip “rightsizing” dengan fungsi penjabaran NAWAKERJA Prioritas dan 

kegiatan lainnya, ke dalam kerangka kelembagaan Kementerian, dengan 

pertimbangan prinsip “proporsionalitas” dalam penjabaran tugas dan 

fungsi kerja dari struktur kelembagaan yang mengawal fungsi 

Pengembangan Daerah Tertentu, yang berbasis outcome pada level eselon 

I, agar terhindar dari tumpang tindih dan memudahkan dalam 

mengevaluasi kinerja. 

Disamping itu, penyusunan Kerangka Kelembagaan dimaksudkan 

untuk mempertegas pembagian tugas dan tanggung jawab unit eselon I 

dan untuk menjawab 3 (tiga) isu strategis yang perlu ditangani 

Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 

yaitu: (1) Kesejahteraan; (2) Disparitas; dan (3) Pemerataan dan 

Pertumbuhan.Ke-3 isu tersebut merupakan fokus yang harus 

mendapakan dukungan dari program Pengembangan Daerah Tertentu . 

Untuk melaksanakan program/kegiatan secara efektif dan efisien, 

maka telah disusun Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 

terdiri atas(Lihat Gambar 9):  

1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

2. Direktorat PengembanganDaerah Rawan Pangan; 

3. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan; 

4. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana; 

5. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik; dan 

6. Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar. 

dan Terluar. 

DIREKTORAT JENDERAL 
PENGEMBANGAN DAERAH 

TERTENTU

 SEKRETARIAT 
DIREKTORAT 

JENDERAL

DIREKTORAT 
PENGEMBANGAN 

DAERAH 
PERBATASAN

DIREKTORAT 
PENGEMBANGAN 
DAERAH PULAU 

KECIL DAN TERLUAR

DIREKTORAT 
PENANGANAN 
DAERAH PASCA 

KONFLIK

DIREKTORAT 
PENANGANAN 

DAERAH RAWAN 
BENCANA

DIREKTORAT 
PENANGANAN 

DAERAH RAWAN  
PANGAN 

 

Gambar 9. 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja  Direktorat Jenderal PDTu 
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Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah 

Tertentu 

1. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta 

penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah 

rawan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengembangan 

Daerah Tertentu menjalankan fungsi :  

1) perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, 

daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan 

bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan yang 

mencakup wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara), Wilayah III (Kalimantan), Wilayah IV (Sulawesi dan 

Maluku), dan Wilayah V (Papua); 

2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, 

daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan 

bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan; 

3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan 

daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan 

daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan 

pangan;  

4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah 

perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah 

rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan  

5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah 

Tertentu; dan 

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Target Kinerja 

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik, yang 

akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 

dalam periode waktu tertentu. Target harus menggambarkan angka 

kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator sasaran. 

Penetapan target juga harus relevan dengan indicator kinerjanya, logis dan 

berdasarkan baseline data yang jelas.    

Output atau keluaran kegiatan pada hakekatnya merupakan wujud 

dari pelaksanaan suatu program, sehingga keluaran dari kegiatan tersebut 

seharusnya berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran 

dan outcome program. Keterkaitan output dan outcome program diperlukan 

dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sistem perencanaan 

dan pengganggaran maupun dalam evaluasi kinerja program berlandaskan 

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).  

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode 

penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang 

dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang 

diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran 

tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada 

setiap unit kerja yang disertai dengan alokasi pendanaannya. Alokasi 

anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran 

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan 

menggunakan sumber daya yang terbatas.Dalam hal ini, program dan 

kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah 

ditetapkan dalam rencana. 

Program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya diharapkan 

sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian 

sasaran satrategis pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas 

kinerja.Dalam konteks ini pendefinisian tingkat kinerja program (outcome) 

lebih tinggi dari kinerja kegiatan dan program berada dalam tataran hasil 

(outcome) dan tidak pada tataran dampak (impact), sehingga dapat 

dijelaskan oleh pencapaian kinerja kegiatan-kegiatannya (output). Dengan 

demikian kinerja outcome program dapat terkait secara langsung dengan 

efektivitas capaian kinerja output maupun dalam efisiensi anggaran belanja 

kegiatan atau output. 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicatorsDitjen 

Pengembangan Daerah Tertentu dapat diartikan sebagai ukuran atau 

indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana Ditjen 

Pengembangan Daerah Tertentu telah berhasil mewujudkan sasaran 

strategis yang telah tetapkan. Dalam menyusun IKU harus menetapkan 

indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur (measurable). IKU juga 

sebaiknya harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi 

jelas apa yang diukur. Pada sisi lain, biaya untuk mengidentifikasi dan 

memonitor IKU sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari 

pengukuran tersebut.Penetapan IKU sebaiknya mengikuti metode SMART 

atau singkatan dari Specific (spesifiK, detil, fokus),Measurable (dapat 

diukur),Achievable (dapat dicapai/realistis), Relevant (relevan dan terkait 

dengan tugas dan fungsi), dan Time (jangka waktu yang dibutuhkan). IKU 

Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu adalah sebagai berikut: 

1) Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu; 

2) Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang 

milik negara; 

3) Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan 

ketatausahaan; 

4) Terselenggaranya penyiapan, koordinasi penyusunan perundang-

undangan, advokasi hukum serta sistem dan prosedur pembangunan 

daerah tertentu; 

5) Meningkatnya ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan di daerah 

rawan pangan; 

6) Berkembangnya Baerah Perbatasan Negara Sebagai Beranda Depan 

NKRI; 

7) Tertanganinya daerah-daerah rawan bencana; 

8) Berkembangnya daerah pulau kecil dan terluar; 

9) Tertanganinya daerah-daerah pasca konflik. 

Sedangkan rincian program dan kegiatan Direktorat Jenderal 

Pengembangan Daerah Tertentu,Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 

2015-2019 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada 

Matriks Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, 

sedangkan nama program, kegiatan, Sasaran Program (Outcome), Sasaran 

Kegiatan, Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

adalah sebagai berikut: 

Sasaran Program Pengembangan Daerah Tertentu, meliputi : 

1) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan 

pangan; 
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2) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan 

masyarakat di 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 41 

kabupaten yang memiliki perbatasan negara; 

3) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan 

masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau 

terluar; 

4) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana menjadi tangguh bencana. 

Sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah: 

1) Meningkatkan pelayanan dukungan menajemen dan tugas teknis 

lainnya pada Ditjen Pengembangan Kawasan Tertentu; 

2) Meningkatkan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan 

utama/pokok pada 57 daerah rawan pangan; 

3) Berkembangkan daerah perbatasan melalui pembangunan dan 

pengembangan konektifitas dan penyediaan sarana parsarana dasar di 

41 daerah perbatasan Negara; 

4) Meningkatkan konektifitas dan sarana prasarana dasar di 29 kabupaten 

yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar; 

5) Berkembangkan mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah 

rawan bencana; 

6) Berkembangkan pembangunan dan rehabilitasi fisik dan sosial pada 

daerah rawan konflik. 

Untuk mencapai sasaran Program tersebut akan dilakukan beberapa 

kegiatan dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada 

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 

Sasaran Kegiatan: 

Meningkatnya pelayanan dukungan menajemen dan tugas teknis 

lainnya pada DitjenPengembangan Daerah Tertentu. 

Indikator Kinerja Kegiatan: 

1) Jumlah laporan penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan 

anggaran Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu; 

2) Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi; 

3) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi; 

4) Jumlah laporan pelaksanaan anggaran; 

5) Jumlah laporan pengelolaan barang milik Negara; 

6) Jumlah laporan ketatausahaan; 

7) Jumlah pelayanan perkantoran; 

8) Jumlah laporan pengelolaan sumber daya aparatur; 

9) Jumlah pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan; 

10) Jumlah laporan penyusunan perundang- undangan; 
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11) Jumlah laporan advokasi hukum; 

12) Jumlah laporan penyusunan SOP. 

 

b. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan  

Sasaran Kegiatan : 

Meningkatnya produksi, distribusi dan diversifikasi pangan 

utama/pokok pada 57 daerah rawan pangan. 

Indikator Kinerja Kegiatan: 

1) Jumlah rumusan kebijakan penangangan daerah rawan pangan; 

2) Jumlah koordinasi di bidang penanganan daerah rawan pangan; 

3) Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawan pangan; 

4) Jumlah bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan; 

pangan; 

5) Jumlah laporan evaluasi penanganan daerah rawan pangan. 

c. Kegiatan Pengembangan Daerah Perbatasan  

Sasaran Kegiatan : 

Berkembangnya daerah perbatasan melalui pembangunan dan 

pengembangan konektifitas dan penyediaan sarana parsarana dasar di 

41 daerah perbatasan Negara. 

Indikator Kinerja Kegiatan: 

1) Jumlah rumusan kebijakan pengembangan daerah perbatasan; 

2) Jumlah koordinasi pengembangan daerah perbatasan; 

3) Jumlah pelaksanaan kebijakan peengembangan daerah 

perbatasan; 

4) Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan daerah 

perbatasan; 

5) Jumlah laporan evaluasi pengembangan daaerah perbatasan; 

6) Save village di lokasi prioritas perbatasan. 

d. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Bencana  

Sasaran Kegiatan : 

Berkembangnya mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah 

rawan bencana. 

Indikator Kinerja Kegiatan: 

1) Jumlah rumusan kebijakan penanganan daerah rawan bencana; 

2) Jumlah koordinasi penanganan daerah rawan bencana; 

3) Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawan 

bencana; 

4) Jumlah bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan 

bencana; 
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5) Jumlah evaluasi penanganan daerah rawan bencana. 

e. Kegiatan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar  

Sasaran Kegiatan : 

Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 29 kabupaten 

yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar.  

Indikator Kinerja Kegiatan: 

1) Jumlah rumusan kebijakan dan koordinasi pengembangan daerah 

di pulau kecil dan terluar; 

2) Jumlah koordinasi pengembangan daerah di pulau kecil dan 

terluar; 

3) Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah pulau kecil 

dan terluar; 

4) Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan daerah di 

pulau kecil dan terluar; 

5) Jumlah evaluasi pengembangan daerah di pulau kecil dan terluar; 

6) Jumlah blusukan tematik ke daerah di pulau kecil dan terluar 

(Quick wins). 

f. Penanganan Daerah Pasca Konflik  

Sasaran Kegiatan : 

Berkembangnya pembangunan dan rehabilitasi fisik dan sosial pada 

daerah rawan konflik. 

Indikator Kinerja Kegiatan: 

1) Jumlah rumusan kebijakan Penanganan Daerah Pasca Konflik; 

2) Jumlah pelaksanaan kebijakan Penanganan Daerah Pasca Konflik; 

3) Jumlah koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik; 

4) Jumlah bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan Daerah 

Pasca Konflik; 

5) Jumlah evaluasi dan Pelaporan Penanganan Daerah Pasca Konflik; 

6) Jumlah blusukan ke daerah pasca konflik (Quick wins-Tambahan 

APBN-P); 

7) Jumlah Pelaksanaan Dialog Reorientasi Pembangunan Ekonomi di 

Papua dan Papua Barat (Tambahan APBN-P); 

8) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pasar Mama Mama 

(Tambahan APBN-P); 

9) Jumlah Pondok Singgah yang dibangun di daerah Papua dan 

Papua Barat (Tambahan APBN-P). 
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4.2 Kerangka PendanaanPengembangan Daerah Tertentu 

Sesuai dengan arahan UU No. 17/2007 tentang Rancangan 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan 

bahwa keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan 

wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah tersebut dapat tumbuh 

dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan 

pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang 

perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung 

adalah dengan melalui skema pemberian dana alokasi khusus. Arah 

pembiayaan juga diprioritaskan untuk mendukung pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, 

air minum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi) sebagai salah satu 

sasaran dalam pengembangan daerah tertentu. 

Pembiayaan pembangunan di daerah tertentu terdiri dari tiga sumber 

pendanaan, yaitu: dana dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. 

Dana dari pemerintah bersumber dari Dana APBN berupa Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana 

Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, laba Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN); serta Dana APBD. Dana dari pihak swasta diperoleh dengan 

pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur 

dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5/2007 tentang Program Kemitraan 

BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan 

disempurnakan melalui perubahan terkahir Peraturan Menteri BUMN No. 

8/2013 serta Dana APBD. Dana dari pihak swasta diperoleh dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur dalam UU No. 40/2007 

tentang Perseroan Terbatas (PT). 

Besarnya anggaran dalam realisasi program dan 

kegiatanpengembangan daerah tertentu dari berbagai sumber pendanaan 

tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan konsolidasi dan harmonisasi 

anggaran pembangunan dari berbagai sumber (APBN, APBD dan Swasta) ke 

daerah tertentu. Keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa harus mampu 

mensinergikan dan mengharmonisasikan seluruh program 

dankegiatanmelalui dokumen perencanaan pembangunan agar realisasi 

program dan kegiatan pengembangandaerah tertentu dapat menjadi fokus 

bersama dan dikelola secara terpadu. 

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-18/MK.2/2015, 

tanggal 9 Februari 2015, perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L 

Dalam APBN-P TA2015, dimana Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah 

Tertentu mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1.496.665.000.000,- 

daripagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi,TA 2015 sebesar Rp9.027.995.131.000,- 
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Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategisDirektorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu membutuhkan 

anggaran total selama 5 tahun sebesar Rp 8.763.028.700.000,-(lihat 

Matriks anggaran RPJMN 2015-2019) dari rencana pendanaan Kementerian 

Desa, PDT, dan Transmigrasi sebesar Rp173.786.815.700.000,-. 

Pendanaan APBN dalam 5 tahun mendatang lebih diarahkan pada 

pembangunan infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur diarahkan untuk 

mengatasi bottleneck infrastruktur dengan prioritas untuk mendukung 

pencapaian sasaran di bidang: 1) Pangan; 2) Energi; dan 3) Maritim dan 

Kelautan. Sedangkan secara kewilayahan, pembangunan infrastruktur di 

daerah tertentu diprioritaskan untuk : 1) Daerah Pinggiran; dan 2) Kawasan 

Timur yang mendukung 3 (tiga) sasaran utama tersebut. 

Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-

sasaran strategis Ditjen PDTu, maka diperlukan juga adanya dorongan 

untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar 

dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pengembangan 

daerah tertentu. Salah satu sumber pendanaan yang perlu diupayakan 

adalah alokasianggaran melalui DAK. Salah satu kebijakan RPJMN 2015-

2019 dalam rangka membangun konektivitas nasional untuk mencapai 

keseimbangan antara lain adalah menyediakan layanan jalan non status, 

dermaga dan moda transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan 

wilayah non komersial lainnya melalui penyediaan DAK bidang 

Transportasi. Dengan adanya DAK bidang Transportasi akan dapat 

mendukung pengembangan daerah tertentu. mestinya hal ini perlu 

diupayakan untuk mendapatkan bantuan DAK Transportasi Daerah 

Tertentu ini. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah 

Tertentu,Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam kurun waktu lima tahun 

(2015-2019) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Direktorat Jenderal 

Pengembangan Daerah Tertentu. 

 Disadari bahwa untuk mencapai target Renstra Direktorat Jenderal 

Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019 tidaklah mudah, namun 

bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, kerja keras, dan saling bekerja 

sama dari segenap aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pengembangan Daerah Tertentudan jajarannya, maka kita optimis bahwa 

target tersebut dapat dicapai.Oleh karna itu, semua pihakdiharapkandapat 

bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi 

faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan 

menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.Koordinasi dan kerja sama 

antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan karena pengembangan 

daerah tertentumerupakan masalah kompleks, hingga membutuhkan 

penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Untuk itu, 

pengembangan daerah tertentu membutuhkan kerja sama dari Direktorat 

Jenderal lain di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasidan Kementerian/Lembaga lainnya, mulai dari 

perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya di lapangan. 

Secara lebih spesifik penjabaran mengenai rancangan Renstra ini akan 

dilakukan oleh masing-masing unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Pada akhirnya, program dan 

kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra Direktorat Jenderal 

Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019ini dapat 

diimplementasikan sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur 

dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

 

***** 
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Lampiran 1.
Indikator Kerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) 

Ko
de 

Program/Kegi
atan 

Sasaran Program 
(Outcome) / 

Sasaran Kegiatan 
(Output) 

Indikator Kinerja 
Program (IKP)/ 

Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK) 

Satuan Lokasi 

Target Prakiraan Maju 
Total 

Anggaran 
Penanggung 

Jawab 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )   ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) 

                                    

                                    

08 Program 
Pengembang
an Daerah 
Tertentu 

                      
1.496.665,00  

      
1.651.430,00  

       
1.684.360,00  

       
1.917.353,00  

       
1.917.353,00  

          
8.667.161,00  

DIREKTORAT 
JENDERAL 
PENGEMBAN
GAN 
DAERAH 
TERTENTU 

549
3 

Dukungan 
Manajemen 
dan Tugas 
Teknis 
Lainnya di 
lingkup 
Direktorat 
Jenderal 
Pengembanga
n Daerah 
Tertentu 

                           
40.500,00  

           
42.600,00  

            
51.000,00  

            
51.000,00  

            
51.000,00  

             
236.100,00  

Sekretariat 
Ditjen 
Pengembanga
n Daerah 
Tertentu 

01 
Terselenggaranya 
perencanaan 
pembangunan 
daerah tertentu 
02 
Terselenggaranya 
pengelolaan 
keuangan dan dan 
pengelolaan barang 
milik negara 
03 
Terselenggaranya 
pengelolaan SDM, 
pelayanan umum 
dan ketatausahaan 
04 
Terselenggaranya 
penyiapan, 
koordinasi 
penyusunan 
perundang-
undangan, advokasi 
hukum serta sistem 
dan prosedur 
pembangunan 
daerah tertentu 

01   Jumlah laporan 
penyusunan 
rencana kerja 
program, kegiatan 
dan anggaran 
Pembangunan 
Daerah Tertentu 

Laporan   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0          
10.825,00  

           
11.500,00  

            
11.900,00  

            
11.900,00  

            
11.900,00  

02   Jumlah laporan 
ketersediaan data 
dan informasi 

Laporan   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0          
10.259,00  

           
11.000,00  

            
11.400,00  

            
11.400,00  

            
11.400,00  

03   Jumlah laporan 
pemantauan dan 
evaluasi 

Laporan   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0          
19.416,00  

           
20.100,00  

            
27.700,00  

            
27.700,00  

            
27.700,00  

549
4 

Penanganan 
Daerah 

                           
63.840,00  

           
70.041,00  

            
67.121,00  

            
67.075,00  

            
67.075,00  

             
335.152,00  

Direktorat 
Penanganan 
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Rawan 
Pangan 

01 Meningkatnya 
ketersediaan, akses 
dan pemanfaatan 
pangan di daerah 
rawan pangan 

001 Jumlah 
rumusan kebijakan 
penangangan 
daerah rawan 
pangan 

Kajian   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
4.271,00  

             
4.911,00  

              
5.648,00  

              
6.495,00  

              
6.495,00  

Daerah Rawan 
Pangan 

002 Jumlah 
koordinasi di bidang 
penanganan daerah 
rawan pangan 

Kali   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
1.933,00  

             
2.223,00  

              
2.557,00  

              
2.940,00  

              
2.940,00  

003 Jumlah 
pelaksanaan 
kebijakan 
penanganan daerah 
rawan pangan 

Kab   12,0 50,0 50,0 50,0 50,0          
51.100,00  

           
44.500,00  

            
38.500,00  

            
32.500,00  

            
32.500,00  

004 Jumlah 
bimbingan teknis 
dan supervisi 
penanganan daerah 
rawan pangan 

Kab   12,0 50,0 50,0 50,0 50,0            
3.600,00  

           
15.030,00  

            
16.533,00  

            
20.005,00  

            
20.005,00  

005 Jumlah laporan 
evaluasi 
penanganan daerah 
rawan pangan 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
2.936,00  

             
3.377,00  

              
3.883,00  

              
5.135,00  

              
5.135,00  

549
5 

Pengembanga
n Daerah 
Perbatasan 

                         
570.265,00  

         
572.389,00  

          
374.889,00  

          
380.478,00  

          
380.478,00  

          
2.278.499,00  

Direktorat 
Pengembanga
n Daerah 
Perbatasan 

01  Berkembangnya 
Baerah Perbatasan 
Negara Sebagai 
Beranda Depan 
NKRI 

001 Jumlah 
rumusan kebijakan 
pengembangan 
daerah perbatasan 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
1.850,00  

             
2.035,00  

              
2.238,00  

              
2.462,00  

              
2.462,00  

002 Jumlah 
koordinasi 
pengembangan 
daerah perbatasan 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
2.611,00  

             
2.872,00  

              
3.159,00  

              
3.475,00  

              
3.475,00  

003 Jumlah 
Pelaksanaan 
kebijakan 
peengembangan 
daerah perbatasan 

Kabupate
n 

  29,0 29,0 29,0 29,0 29,0        
522.900,00  

         
528.350,00  

          
325.850,00  

          
325.850,00  

          
325.850,00  

004 Jumlah 
bimbingan teknis 
dan supervisi 
pengembangan 
daerah perbatasan 

Kabupate
n 

  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0          
24.618,00  

           
27.207,00  

            
29.928,00  

            
32.920,00  

            
32.920,00  

005 Jumlah Laporan 
Evaluasi 
pengembangan 
daaerah perbatasan 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0          
11.286,00  

           
11.925,00  

            
13.714,00  

            
15.771,00  

            
15.771,00  

006 Jumlah Laporan 
Hasil Identifikasi 
Permasalahan di 
Lokasi Prioritas 

Laporan   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0            
2.000,00  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  
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(Tambahan APBN-
P) 

007 Jumlah Pondok 
Singgah yang 
dibangun di daerah 
Papua dan Papua 
Barat (Tambahan 
APBN-P) 

Unit   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0            
5.000,00  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  

549
6 

Penanganan 
Daerah 
Rawan 
Bencana 

                           
56.990,00  

           
56.400,00  

            
55.100,00  

            
56.800,00  

            
56.800,00  

             
282.090,00  

Direktorat 
Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

01 Tertanganinya 
daerah-daerah 
rawan bencana 

001 Jumlah 
rumusan kebijakan 
penanganan daerah 
rawan bencana 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
2.500,00  

             
3.000,00  

              
3.500,00  

              
4.000,00  

              
4.000,00  

002 Jumlah 
koordinasi 
penanganan daerah 
rawan bencana 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
5.640,00  

             
6.000,00  

              
6.500,00  

              
7.000,00  

              
7.000,00  

003 Jumlah 
pelaksanaan 
kebijakan 
penanganan daerah 
rawan bencana 

Kabupate
n 

  40,0 60,0 80,0 100,0 100,0          
41.500,00  

           
39.400,00  

            
36.300,00  

            
36.200,00  

            
36.200,00  

004 Jumlah 
bimbingan teknis 
dan supervisi 
penanganan daerah 
rawan bencana 

Kabupate
n 

  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
2.350,00  

             
2.500,00  

              
2.800,00  

              
3.100,00  

              
3.100,00  

005 Jumlah evaluasi 
penanganan daerah 
rawan bencana 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
5.000,00  

             
5.500,00  

              
6.000,00  

              
6.500,00  

              
6.500,00  

549
7 

Pengembanga
n Daerah 
Pulau Kecil 
dan Terluar 

                         
695.670,00  

         
851.500,00  

       
1.077.500,00  

       
1.302.500,00  

       
1.302.500,00  

          
5.229.670,00  

Direktorat 
Pengembanga
n Daerah 
Pulau Kecil 
dan Terluar 

01  Berkembangnya 
daerah pulau kecil 
dan terluar 

001 Jumlah 
rumusan kebijakan 
dan koordinasi 
pengembangan 
daerah di pulau kecil 
dan terluar 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
3.000,00  

             
3.500,00  

              
4.000,00  

              
4.500,00  

              
4.500,00  

002 Jumlah 
koordinasi 
pengembangan 
daerah di pulau kecil 
dan terluar 

Kabupate
n 

  62,0 55,0 50,0 45,0 45,0            
1.492,00  

             
2.000,00  

              
2.500,00  

              
3.000,00  

              
3.000,00  

003 Jumlah 
pelaksanaan 
kebijakan 
Pengembangan 
Daerah Pulau Kecil 
dan Terluar 

Kabupate
n 

  62,0 55,0 50,0 45,0 45,0        
658.975,00  

         
812.500,00  

       
1.034.500,00  

       
1.255.500,00  

       
1.255.500,00  
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004 Jumlah 
bimbingan teknis 
dan supervisi 
pengembangan 
daerah di pulau kecil 
dan terluar 

Kabupate
n 

  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0          
14.338,00  

           
15.000,00  

            
17.000,00  

            
19.000,00  

            
19.000,00  

005 Jumlah evaluasi 
pengembangan 
daerah di pulau kecil 
dan terluar 

Laporan   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0          
16.365,00  

           
17.000,00  

            
18.000,00  

            
19.000,00  

            
19.000,00  

006 Jumlah 
blusukan tematik ke 
daerah di pulau kecil 
dan terluar (Quick 
Wins) 

Paket   5,0 6,0 7,0 8,0 8,0            
1.500,00  

             
1.500,00  

              
1.500,00  

              
1.500,00  

              
1.500,00  

007 Jumlah 
pelaksanaan 
Kebijakan 
Pengembangan 
Daerah Pulau Kecil 
dan Terluar 
(Tambahan APBN-
P) 

Kabupate
n 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         
-  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  

008 Jumlah 
bimbingan teknis 
dan supervisi 
pengembangan 
daerah di pulau kecil 
dan terluar 
(Tambahan APBN-
P) 

Kabupate
n 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         
-  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  

009 Jumlah evaluasi 
pengembangan 
daerah di pulau kecil 
dan terluar 
(Tambahan APBN-
P) 

Laporan   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         
-  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  

549
8 

Penanganan 
Daerah Pasca 
Konflik 

                           
69.400,00  

           
58.500,00  

            
58.750,00  

            
59.500,00  

            
59.500,00  

             
305.650,00  

Direktorat 
Penanganan 
Daerah Pasca 
Konflik 

01 Tertanganinya 
daerah-daerah 
pasca konflik 

001 Jumlah 
rumusan kebijakan 
Penanganan Daerah 
Pasca Konflik 

Kabupate
n 

  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0            
2.400,00  

             
2.500,00  

              
2.750,00  

              
3.000,00  

              
3.000,00  

002 Jumlah 
pelaksanaan 
kebijakan 
Penanganan Daerah 
Pasca Konflik 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0          
36.100,00  

           
48.000,00  

            
48.000,00  

            
48.000,00  

            
48.000,00  

003 Jumlah 
koordinasi 
Penanganan Daerah 

Laporan   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0            
1.800,00  

             
2.500,00  

              
2.500,00  

              
2.500,00  

              
2.500,00  



 

 

Page | 4 

 

Pasca Konflik 

004 Jumlah 
bimbingan Teknis 
dan Supervisi 
Penanganan Daerah 
Pasca Konflik 

Kabupate
n 

  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0            
1.000,00  

             
1.500,00  

              
1.500,00  

              
2.000,00  

              
2.000,00  

005 Jumlah evaluasi 
dan Pelaporan 
Penanganan Daerah 
Pasca Konflik 

Laporan   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
3.100,00  

             
4.000,00  

              
4.000,00  

              
4.000,00  

              
4.000,00  

006 Jumlah 
blusukan ke daerah 
pasca konflik (Quick 
Wins-Tambahan 
APBN-P) 

Laporan   5,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
1.500,00  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  

007 Jumlah 
Pelaksanaan Dialog 
Reorientasi 
Pembangunan 
Ekonomi di Papua 
dan Papua Barat 
(Tambahan APBN-
P) 

Laporan   4,0 0,0 0,0 0,0 0,0               
900,00  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  

008 Jumlah 
Pelaksanaan 
Koordinasi 
Pembangunan 
Pasar Mama Mama 
(Tambahan APBN-
P) 

Laporan   4,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
1.000,00  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  

009 Jumlah Pondok 
Singgah yang 
dibangun di daerah 
Papua dan Papua 
Barat (Tambahan 
APBN-P) 

Kabupate
n 

  6,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
21.600,00  

                          
-  

                           
-  

                           
-  

                           
-  
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Lampiran 2. 

Matriks Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019 
 

Program / Kegiatan 
Tahun 

Total 
2015 2016 2017 2018 2019 

                

Program 

Pengembangan Daerah 

Tertentu 

           

1.496.665,00  

         

1.651.430,00  

        

1.684.360,00  

           

1.917.353,00  

           

1.917.353,00  

           

8.667.161,00  

5493 Dukungan Manajemen dan Tugas 

Teknis Lainnya di lingkup Direktorat 

Jenderal Pengembangan Daerah 

Tertentu 

                 

40.500,00  
                 

42.600,00  

                

51.000,00  

                   

51.000,00  

                   

51.000,00  

                 

236.100,00  

5494 Penanganan Daerah Rawan Pangan                  

63.840,00  

                 

70.041,00  

                

67.121,00  

                   

67.075,00  

                   

67.075,00  

                 

335.152,00  

5495 Pengembangan Daerah Perbatasan                

570.265,00  

               

572.389,00  

              

374.889,00  

                 

380.478,00  

                 

380.478,00  

              

2.278.499,00  

5496 Penanganan Daerah Rawan Bencana                  

56.990,00  

                 

56.400,00  

                

55.100,00  

                   

56.800,00  

                   

56.800,00  

                 

282.090,00  

5497 Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan 

Terluar 

               

695.670,00  

               

851.500,00  

           

1.077.500,00  

              

1.302.500,00  

              

1.302.500,00  

              

5.229.670,00  

5498 Penanganan Daerah Pasca Konflik                  

69.400,00  

                 

58.500,00  

                

58.750,00  

                   

59.500,00  

                   

59.500,00  

                 

305.650,00  

                

 
Lampiran 3. 

Rekapitulasi Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019 

NO PROGRAM 
TAHUN 

TOTAL 
2015 2016 2017 2018 2019 

6 Program Pengembangan Daerah Tertentu 
     

1.496.665,00  

        

1.651.430,00  

        

1.684.360,00  

          

1.917.353,00  

          

1.917.353,00  

       

8.667.161,00  
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TOTAL ANGGARAN    

1.496.665,00  

     

1.651.430,00  

     

1.684.360,00  

       

1.917.353,00  

       

1.917.353,00  

       

8.667.161,00  

 
Lampiran 4. 

Indikator Kerja Utama (IKU) Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan 
 

No Tujuan/Sasaran Indikator Penjelasan/Form Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatkan produksi pangan 
di daerah rawan pangan 

Bertambahnya minimal 1 
sarana produksi dan pasca 
panen, serta prasarana 
penunjang pengembangan 
aneka sumber pangan 

Kab. Nagan Raya 

Kab. Kep. Mentawai 
Kab. Seluma 
Kab. Lebak 
Kab. Sampang 
Kab. Lombok Timur 
Kab. Bima 
Kab. Sambas 
Kab. Sangau 
Kab. Hulu Sungan Utara 
Kab. Tojo Una-Una 
Kab. Seram Bagian Barat 
Kab. Halmahera Selatan 
Kab. Manokrawi 
Kab. Merauke 

Database, laporan 
pelaksanaan kegitan di 
PDTu dan KDPDTT 

Direktorat Pengembangan Daerah 
Rawan Pangan 

2. Mengembangkan produk pangan 
lokal di daerah rawan pangan 

Tersedianya produk olahan 
pangan lokal lebih dari satu 
jenis per target lokasi 

Data base, laporan 
pelaksanaan kegiatan 
di PDTu dan KDPDTT 

 

3. Meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam pengelolaan 
produk dan akses pangan  

Bertambahnya jumlah aktifitas 
masyarakat dalam pengelolaan 
dan akses pangan per target 
lokasi 

Data base dan 
wawancara 

 

 

  



 

 

Page | 7 

 

Lampiran 5. 
Indikator Kerja Utama (IKU) Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan 

 

No Tujuan/Sasaran Indikator Penjelasan/Form Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab 

(1).  (2).  (3).  (4).  (5).  (6).  

1. Meningkatkan sarana dan 
prasarana dasar  

1.  Meningkatnya jumlah sarana 
dan prasarana dasar minimal 
1 jenis per lokasi  

1. Kab. Meranti 

2. Kab.  Kepulauan Anambas 
3. Kab.  Natuna 
4. Kab.  Alor 
5. Kab.  Rote Ndao 
6. Kab.  Sabu Raijua 
7. Kab.  Kupang 
8. Kab.  Belu 
9. Kab.  Timor Tengah Utara 
10. Kab.  Malaka 
11. Kab.  Bengkayang 
12. Kab.  Sambas 
13. Kab.  Sanggau 
14. Kab.  Sintang 
15. Kab.  Kapuas Hulu 
16. Kab.  Nunukan 
17. Kab.  Mahakam Ulu 
18. Kab.  Malinau 
19. Kab.  Kepulauan Sangihe 
20. Kab.  Kepulauan Talaud 
21. Kab.  Kepulauan Aru 
22. Kab.  Pulau Morotai 
23. Kab.  Maluku Tenggara Barat 
24. Kab.  Maluku Barat Daya 
25. Kab.  Raja Ampat 
26. Kab.  Supiori 
27. Kab.  Boven Digoel 
28. Kab.  Merauke 
29. Kab.  Keerom 

30. Kab.  Pegunungan Bintang 

Matrik exercise pada 

usulan masing-masing 

kebutuhan kabupaten 

Direktorat 

Pengembangan Daerah 

Perbatasan 

2. Meningkatkan minimal satu 
jenis sarana konektifitas di 
setiap wilayah 

2.  Meningkatnya minimal satu 
jenis sarana konektifitas di 
setiap wilayah 

  

3. Meningkatkan Produksi 
Ekonomi di daerah 
Perbatasan 

3. Meningkatnya minimal satu 
jenis alat/fungsi Produksi 
ekonomi  
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Lampiran 6. 
Indikator Kerja Utama (IKU) Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana 

 

No Tujuan/Sasaran Indikator Penjelasan/Form Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

                

 1. Meningkatkan 
Kemampuan masyarakat 
dalam Penanganan 
Pengurangan Resiko 
Bencana di Daerah Rawan 
Bencana 

001. Jumlah Rumusan 
Kebijakan 
Penanganan Daerah 
Rawan Bencana 

Penyusunan Kebijakan Identifikasi Dan Analisis 
Pemetaan Data Kebutuhan Pengembangan 
Daerah Tangguh Bencana  Di Wilayah 1 dan 2.                                                                    
a. Wilayah 1 Sumatera ( 13 Kabupaten )  
b. Wilayah 2 Jawa,Bali dan Nusa Tenggara ( 12 
Kabupaten ) 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

  

2. Meningkatkan 
Infrastruktur dalam 
Penanganan Pengurangan 
Resiko Bencana di Daerah 
Rawan Bencana 

    Penyusunan Identifikasi Dan Analisis Pemetaan 
Data Kebutuhan Penanganan Rawan Bencana 
(PRB) Di  Wilayah 3 (Kalimantan) 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

  

3. Pemulihan Sosial Ekonomi 
Masyarakat Pasca 
Bencana di Daerah Rawan 
Bencana 

    Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 
Pengurangan Resiko Bencana Wilayah 4 dan 5 (2 
Wilayah) yaitu;  

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

  

4. Terpenuhinya 
Penanganan daerah -
daerah Rawan Bencana 

    a. Wilayah 4  ( Sulawesi dan Maluku )  Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

 

  

  b. Wikayah 5   ( Papua )  Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

 002. Jumlah Koordinasi 
Penanganan Daerah 
Rawan Bencana 
(PDRB) 

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kebijakan 
Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) 
Wilayah 1 Sumatera 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Rapat Koordinasi Pengelolaan Program 
KegiatanPengembangandaerahTangguhBencana 
Wilayah 2 ( Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ) 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 
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     Rapat Koordinasi danSinkronisasiPengelolaan 
Program 
KegiatanPenguranganRisikoBencanadanPenangan
anPascaBencanaWilayah 3  

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 
Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) 
Wilayah 4  (Sulawesi dan Maluku ) 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Program 
Kegiatan Pengembangan Daerah Tangguh Wilayah 
5  (Papua ) 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

 003. 
006 

JumlahPelaksanaan 
Kebijakan 
Penanganan Daerah 
Rawan  
Bencana(PDRB) 
Wilayah 1,2,dan 
Kawasan Timur 
Indonesia (Wilayah 
3,4 dan Wilayah 5), 
dan Daerah 
Tangguh Bencana 
(PRB ) 

Pembangunan Bronjong/Pelindungan Tebing 
Sungai/Laut Di Wilayah 1 dan Wilayah 2 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Pembangunan Bronjong/Pelindungan Tebing 
Sungai/Laut Di Wilayah 3,4 dan Wilayah 5 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur 
PenangananDaerah 
Rawan Bencana 

    

     Pengadaan Alat Telkomunikasi/HT Pasca Bencana 
Alam 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Pembangunan Bronjong/Pelindungan Tebing 
Sungai/Laut Di Wilayah 3,4 dan Wilayah 5 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 



 

 

Page | 10 

 

    

 004. JumlahBimbingan 
Teknis dan Supervisi 
Penanganan Daerah 
Rawan Bencana  

Pelatihan Kader Siaga Bencana Wilayah 1 
(Sumatera) Di Daerah Tertinggal 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Pelatihan Penilaian Kerusakan Dan Kegian 
(Damage And Losses Assessment (DaLA) Angkatan 
Kedua di Wilayah 2 (Jawa,Bali dan Nusa Tenggara) 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Pelatihan Pengkajian  Kebutuhan Pemulihan  
Manusia (Human Recovery Needs 
Assessment/HRNA) & Kajian Kebutuhan Pasca 
Bencana (JITUPASNA) Angkatan kedua Wilayah 3 
(Kalimantan) 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

 005. Jumlah Evaluasi 
Penanganan Daerah 
Rawan Bencana 
(PDRB) 

Evaluasi Kegiatan Direktorat Penanganan Daerah 
rawan Bencana 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan 
Penanganan Daerah Rawan Bencana 

Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

     Monev Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan PDRB Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 

    

      Dukungan Operasional Data Base, RPJMN, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), laporan pelaksanaan 
kegiatan di PDTu, dan KDPDTT 

Direktur Penanganan 
Daerah Rawan 
Bencana 
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Lampiran 7. 
Indikator Kerja Utama (IKU) Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik 

 

No Tujuan/Sasaran Indikator Penjelasan/Form Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab 

(1) (2) (3) (4) (5) 6) 

                

 1. Pemulihan social ekonomi di 
daerah pasca konflik 

001. Perumusan Kebijakan 
Penanganan Daerah 
Pasca Konflik 

Identifikasi dan Analisis Pemetaan 
Data Kebutuhan Penanganan Daerah 
Pasca Konflik Wilayah Sumatera 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

  

2. 8. Pemulihan infrastruktur di 
daerah pasca konflik 

    Identifikasi dan Analisis Pemetaan 
Data Kebutuhan Penanganan Daerah 
Pasca Konflik Wilayah Jawa, Bali dan 
Nusa Tenggara 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

  

       Identifikasi dan Analisis Pemetaan 
Data Kebutuhan Penanganan Daerah 
Pasca Konflik Wilayah Kalimantan 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

  

       Identifikasi dan Analisis Pemetaan 
Data Kebutuhan Penanganan Daerah 
Pasca Konflik Wilayah Sulawesi dan 
Maluku 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 



 

 

Page | 12 

 

    

 

  

  Identifikasi dan Analisis Pemetaan 
Data Kebutuhan Penanganan Daerah 
Pasca Konflik Wilayah Papua 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

 002. Pelaksanaan Kebijakan 
Penanganan Daerah 
Pasca Konflik 

Fasilitasi Pemulihan Sosial dengan 
Promosi Perdamaian melalui Media  

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Fasilitasi  Pemulihan Ekonomi 
Penanganan Daerah Pasca Konflik 
(alat-alat produksi, bibit, inisiasi 
pasar desa)  

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Fasilitasi  Rekonstruksi Daerah Pasca 
Konflik (rekonstruksi fasilitas umum, 
rumah ibadah, sarana prasarana, 
pembangunan balai pertemuan / 
rumah perdamaian)  

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

      Sosialisasi Kegiatan Penanganan 
Daerah Pasca Konflik 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

 003.  Jumlah Koordinasi 
Penanganan Daerah 
Pasca Konflik 

Rapat Koordinasi Pengelolaan 
Program Kearifan Lokal Penanganan 
Pasca Konflik 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Koordinasi Penanganan Daerah pasca 
Konflik 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

 004. Jumlah Bimbingan 
Teknis Penanganan 
Daerah Paska Konflik  

Bimbingan Teknis Penanganan 
Daerah Pasca Konflik Wilayah 
Sumatera 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 
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     Bimbingan Teknis Penanganan 
Daerah Pasca Konflik Wilayah Jawa, 
Bali dan Nusa Tenggara 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Bimbingan Teknis Penanganan 
Daerah Pasca Konflik Wilayah 
Kalimantan 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Bimbingan Teknis Penanganan 
Daerah Pasca Konflik Wilayah 
Sulawesi dan Maluku 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Bimbingan Teknis Penanganan 
Daerah Pasca Konflik Wilayah Papua 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

 005. Jumlah Evaluasi Dan 
Pelaporan Penanganan 
Daerah Pasca Konflik 

Monitoring, Evaluasi dan Laporan  
Wil Sumatera 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Monitoring, Evaluasi dan Laporan Wil 
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Monitoring, Evaluasi dan Laporan  
Wil Kalimantan 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Monitoring, Evaluasi dan Laporan  
Sulawesi dan Maluku 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Monitoring, Evaluasi dan Laporan 
Papua 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 
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     Dukungan Operasional Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

 006 Jumlah Blusukan ke 
daerah Pasca Konflik 
(Quik Wins) 

Blusukkan Tematik Ke Daerah Pasca 
Konflik 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

 007 Jumlah Pelaksanaan 
Kebijakan Penanganan 
Rawan Konflik di 
Kawasan Timur 
Indonesia 

Fasilitasi Pemulihan Sosial dengan 
Promosi Perdamaian melalui Media  

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Fasilitasi Pemulihan ekonomi 
Penanganan Daerah Pasca Konflik 
(alat alat Produksi, bibit,inisiasi pasar 
desa) 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

     Fasilitasi Pemulihan Rekontruksi 
Penanganan Daerah Pasca Konflik 
(Rekontukri fasilitas umum, rumah 
ibadah,sarana prasarana, 
pembangunan balai pertemuan) 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 

    

 

  

Pondok Singgah Yang Dibangun di 
Daerah Papua dan Papua Barat 

Data Base, RPJMN, Rencana 
Kerja Anggaran (RKA), laporan 
pelaksanaan kegiatan di PDTu, 
dan KDPDTT 

Direktur Penanganan Daerah Pasca 
Konflik 
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Lampiran 8. 

Indikator Kerja Utama (IKU) Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil Terluar 
 

No Tujuan/Sasaran Indikator Penjelasan/Form Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Pengembangan daerah pulau 
kecil dan terluar 

Bertambahnya kebijakan 
pemerintah terhadap 
kabupaten yang memiliki 
daerah pulau kecil dan terluar 

 Database, laporan 
pelaksanaan kegiatan  

Direktorat Pengembangan Daerah 
Pulau kecil dan Terluar 

Meningkatnya jumlah 
kabupaten yang melakukan 
koordinasi Pengembangan 
Daerah Pulau Kecil dan Terluar 

Data base, laporan 
pelaksanaan kegiatan  

Meningkatnya jumlah 
penerima bantuan di 
kabupaten yang memiliki 
daerah pualu kecil dan terluar 

Data base, laporan 
pelaksanaan kegiatan 

 
 


