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BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 15 ayat 1 dan pasal 19 ayat
2 menyebutkan bahwa seiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga konsistensi
keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan disamping
untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencana Strategi (Renstra) Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional merupakan turunan dari Renstra Kementerian Perhubungan
dan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Muatan materi
Renstra PFKKI terdiri dari program dan kegiatan yang dilengkapi visi, misi,
tujuan, sasaran, indikator kinerja, target dan alokasi anggaran yang
merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis diatasnya. Renstra
ini merupakan pedoman unit kerja Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional dalam menjalankan tugas manajemen koordinasi
dan tugas teknis lainya di lingkup Kementerian Perhubungan selama lima
tahun.
Rencana Strategis Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
Sekretariat Jenderal Kemenerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepela
Badan Perencanaan Pembanguann Nasional Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Tujuan Renstra Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan adalah membantu penyelenggaraan dan penerapan kebijakan
transportasi melalui koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan
kemitraan/investasi dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian
Perhubungan. Sistematika Renstra Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 sebagai
berikut :
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BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PUSAT FASILITASI
KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL
Bab ini memuat visi, dan misi Kementerian Perhubungan serta tujuan
dan sasaran Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
Bab ini memuat arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi yang
dibutuhkan oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional dan kerangka kelembagaan yang menjelaskan
mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi.
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Bab ini memuat target kinerja dan kerangka pendanaan Pusat
Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
BAB V

PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan.

1.1. KONDISI UMUM
Kinerja pembangunan bidang transportasi merupakan faktor pendukung yang
sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam rangka
untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan
kapasitas transportasi darat, udara dan laut, pemerintah telah melakukan
berbagai kegiatan pembangunan pada ke tiga bidang transportasi tersebut.
Pada bidang transportasi darat, pemerintah telah membangun terminal,
pengembangan transportasi massal berbasis bus melalui pengembangan bus
rapid transit, serta pembangunan dan rehabilitasi dermaga sungai, danau dan
penyeberangan. Bidang transportasi perkeratapian telah melakukan
pembangunan perkeretapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru
termasuk pembangunan jalur ganda dan reakvitasi, peningkatan/rehabilitasi
jalur kereta api, pengadaan rel, pengadaan wesel, rehabilitasi jembatan KA,
pembangunan dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi,
pembangunan transmisi listrik aliran atas (LAA), pembangunan dan
rehabilitasi stasiun, pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeratapian,
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peningkatan fasilitasi pintu perlintasan, pengadaan peralatan/fasilitas
keselamatan perkeretapian, pengadaan sarana kerja dan keperintisan serta
pelayanan angkutan KA rintisan. Pembangunan bidang transportasi laut
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :
1. Pembangunan kapal perintis dan penyelenggaraan angkutan laut
dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas pada wilayah kawasan
timur indonesia (KTI)
2. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut meliputi
pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan pada sisi
perairan dan sisi daratan serta pemeliharaan alur pelayaran untuk
meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi laut dalam rangka
mendukung pertumbuhan kawasan.
3. Pembangunan bidang keselamatan dan keamanan pelayanan
dilakukan untuk memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan sarana
dan prasarana transportasi laut guna meningkatkan keselamatan dan
keamanan pelayaran.
Pembangunan bidang transportasi udara meliputi pengembangan dan
rehabilitasi prasarana bandar udara, pembangunan bandar udara baru,
pengadaan dan pemasangan peralatan keamanan penerbangan, pengadaan
dan rehabilitasi kendaraan PKP-PK serta pelayanan angkutan udara.
Pembangunan bidang transportasi baik darat, udara dan laut telah banyak
dilakukan. Namun secara umum kondisi pembangunan di bidang transportasi
tersebut masih menyisakan sebuah permasalahan. Berdasarkan data yang ada
dari kementerian perhubungan, persentase biaya logistik terhadap PDB tahun
2018 di Indonesia masih tinggi mencapai angka 24 %, bahkan tertinggi
dibandingkan negara Singapura, Malaysia, China, Jepang, Korea, India, Eropa
dan USA, sebagaimana yang terlihat pada bagan berikut :
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sumber : Kementerian Perhubungan, 2019

Gambar 1.1. Biaya Logistik Indonesia Tahun 2018

Menurut Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kamar
Dagang dan Industri (KADIN), biaya logistik itu terbagi dalam biaya
penyimpanan sebesar Rp. 546 triliun (30%), biaya transportasi Rp. 1.092
triliun (60%) dan biaya administrasi sebesar Rp. 182 trilliiun. Apabila dihitung
dari total biaya logistik, maka komponen transportasi menduduki paling tinggi
terhadap kontribusi tingginya biaya logistik (Gambar 1.2). Hal ini disebabkan
karena belum terbangunnya konektivitas antara satu lokasi dengan lainnya
serta kondisi jalan, pelabuhan dan hubungan antarmoda yang masih
konvensional. Hal ini mengakibatkan biaya pengiriman kontainer ke daerah
jauh lebih mahal dibandingkan mengirim ke luar negeri. (www.dephub.go.id,
diakses 6 September 2019). Tingginya biaya logistik akan mempengaruhi daya
saing investasi di Indonesia.

10%

30%
Biaya Penyimpanan
Biaya Transportasi

60%

Biaya Administrasi

sumber : www.dephub.go.id, 2019

Gambar 1.2. Persentase Komponen Biaya Logistik
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Disamping itu angka kecelakaan di Indonesia baik darat, udara dan air masih
tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi kinerja transportasi belum
optimal. Berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT) tahun 2012-2017, menunjukkan bahwa kasus kecelakaan
penerbangan paling tinggi dibandingkan dengan pelayaran, LLAJ dan
perkeretapian (Gambar 1.3).

sumber : https://tirto.id/djc2, 2019

Gambar 1.3. Jumlah Kecelakaan Transportasi Di Indonesia Tahun 2012-2017

Data dari tim CNN tersebut menunjukkan bahwa faktor utama kecelakaan
pesawat disebabkan pilot (55%), kerusakan mekanikal pesawat (17%), cuaca
(13%), sabotase (8%) serta lainnya seperti ATC, Ground Handling dan tidak
diketahui (7%).1 Data ini memperlihatkan bahwa faktor SDM penyumbang
kontribusi terbesar dalam penyebab kecelakaan penerbangan.
Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) sebagai
salah satu unit kerja dibawah kementerian perhubungan memiliki tugas
melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama dan
kemitraan/investasi dalam negeri, kerja sama luar negeri serta ratifikasi
konvesi dan perjanjian internasional di bidang transportasi. Sebagaimana
amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018, PFKKI
telah menyelenggarakan fungsi sesuai kewenangan sebagai berikut.

, Statistik Penyebab Kecelakaan Pesawat, cnnindonesia.com, diakses 8 September

1

2019
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1. Penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama
dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi
2. Penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama
luar negeri.
3. Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang
transportasi
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan diatas, PFKKI sesuai dengan
kewenangan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong memfasilitasi
kerjasama dan kemitraan guna meningkatkan investasi pembangunan di
bidang transportasi. Kebijakan PFKKI yang ditempuh selama tahun 20152019 adalah mendorong terlaksananya kerjasama dan penyelenggaraan
pertemuan internasional bidang perhubungan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan dan norma standar pedoman kriteria (NSKP) yang
dilaksanakan melalui strategi :
a. Penyelenggaraan ketatausahaan dan layanan perkantoran pusat
b. Peningkatan koordinasi dengan sektor lain di bidang kemitraan di
bidang kemitraan sektor tranportasi
c. Peningkatan fasilitas kerjasama dan kemitraan/investasi dengan
Badan Usaha dan Instansi/Lembaga Pemerintah
d. Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan kerjasama luar
negeri sektor transportasi dalam kerangka regional, bilateral dan
multilateral
Hasil evaluasi kinerja kegiatan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional (PFKKI) menunjukkan pesan yang positif dilihat dari tingkat
capaian kinerja yang rata-rata 100%. Walaupun kinerja PFKKI telah mencapai
rata-rata 100% namun belum bisa secara langsung menyelesaikan
permasalahan pembangunan bidang transportasi, karena levelnya hanya
kegiatan. PFKKI hanya mensupport dari sisi kelembagaan untuk mencapai
sasaran
Sekretariat
Jenderal
yaitu
peningkatan
kerjasama
kemitraan/investasi dalam negeri dan kerja sama luar negeri dalam kerangka
regional/sub regional, bilateral dan multilateral di bidang transportasi.
Sasaran Sekretariat Jenderal ini untuk mencapai sasaran Kementerian
Perhubungan yaitu terwujudnya good governance and clean government.
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Apabila dicermati lebih dalam cascading kinerja pembangunan bidang
transportasi dari kementerian perhubungan sampai dengan PFKKI, terlihat
masih terdapat inkonsistensi dalam perencanaan. Sehingga belum bisa
menghitung tingkat kontribusi kinerja PFKKI dalam pembangunan bidang
transportasi. Hasil evaluasi kinerja kegiatan strategis PFKKI tahun 2015-2019
tersaji pada Tabel 1.1. berikut.
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Tabel 1.1
Hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan PFKKI Tahun 2015-2019
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA
NO

1

SASARAN
STRATEGIS

Peningkatan
kerjasama
kemitraan/
investasi
dalam negeri
dan
kerjasama
luar negeri
dalam
kerangka
regional/sub
regional,
bilateral dan
multilateral
di bidang
transportasi

INDIKATOR KINERJA

2015

SATUAN

2016

2017

2018

TARGET

REALI
SASI

TARGET

REALI
SASI

TARGET

REALI
SASI

TARGET

REALI
SASI

Persentase kesepakatan kerjasama bilateral, regional dan
multilateral yang ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi
Pemerintah RI

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase proses fasilitasi kerjasama dan kemitraan/investasi
dengan Badan Usaha dan instansi/lembaga pemerintah yang
ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Laporan

NA

NA

3

3

3

3

6

6

NA

NA

3

2

3

3

6

6

Terselenggaranya layanan ketatausahaan
Tersusunnya laporan kerja sama kemitraan/investasi dalam
negeri bidang transportasi dengan instansi pemerintah pusat,
Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan Masyarakat
Terselenggaranya sidang internasional

Laporan

NA

NA

3

3

2

2

6

6

Tersusunnya laporan penyiapan delegasi RI ke sidang
internasional

Laporan

NA

NA

5

15

5

36

12

12

Tersusunnya naskah terjemahan dan penjelasan ratifikasi
perjanjian transportasi

Laporan

NA

NA

1

1

2

2

12

12

Terselenggaranya sosialisasi / diseminasi / workshop / publikasi
/bidang transportasi pada lingkup kerjasama luar negeri

Laporan

3

NA

1

1

3

2

8

7

sumber : PFKKI, 2019
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Berdasarkan data diatas, hampir keseluruhan capaian indikator kinerja setiap
tahunnya tercapai hanya pada tahun 2017 untuk indikator kegiatan
terselenggaranya sosialiasi/diseminasi/seminar/workshop/publikasi bidang
transportasi belum tercapai. Pada tahun tersebut hanya dapat dilaksanakan
dua kegiatan yaitu workshop penyiapan bahan ratifikasi di bidang
transportasi dan workshop pendanaan proyek/kegiatan oleh organisasi
internasional. Sedangkan kegiatan rapat koordinasi kerjasama sektor
perhubungan tidak dapat dilaksanakan karena jumlah SDM Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional tidak sebanding dengan beban
pekerjaan yang harus dilaksanakan. Perbandingan realisasi kinerja tahun
2018 dibandingkan dengan target kinerja akhir tahun perencanaan dapat
dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini.
Tabel 1.2.
Perbandingan Kinerja dengan Target Kinerja Akhir Tahun Perencanaan

No

Sasaran Kegiatan

1

Peningkatan
kerjasama
kemitraan/investasi
dalam negeri dan
kerjasama
luar
negeri
dalam
kerangka
regional/sub
regional, bilateral
dan multilateral di
bidang transportasi

Satuan

Target Akhir
Tahun
Perencanaan

Realiasi
Kinerja
TA. 2018

Capaian
Kinerja
(%)

Persentase kesepakatan
kerjasama bilateral,
regional dan multilateral
yang ditindaklanjuti dan
bermanfaat bagi
Pemerintah RI

%

100

100

100

Persentase proses
fasilitasi kerjasama dan
kemitraan/investasi
dengan Badan usaha dan
instansi/lembaga
pemerintah yang
ditindaklanjuti

%

100

100

100

Terselenggaranya
layanan ketatausahaan

Laporan

3

3

100

Penyelenggaraan
pertemuan internasional
(indonesia sebagai tuan
rumah penyelenggaraan)

Laporan

2

2

100

Penyelenggaraan
workshop/seminar/
sosialisasi/capacity
building dalam rangka

Laporan

3

7

233

Indikator Kinerja
Kegiatan
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No

Sasaran Kegiatan

Satuan

Target Akhir
Tahun
Perencanaan

Realiasi
Kinerja
TA. 2018

Capaian
Kinerja
(%)

Tersusunnya
laporan
penyiapan delegasi RI ke
sidang interrnasional

Laporan

5

12

240

Tersusunnya laporan
kerjasama kemitraan
/investasi dalam negeri
bidang transportasi
dengan instansi
Pemerintah Pusat, Badan
Usaha Milik Negara,
Swasta dan masyarakat

Laporan

3

3

100

Indikator Kinerja
Kegiatan
peningkatan
kemampuan SDM bidang
transportasi
pada
lingkup kerjasama dalam
dan luar negeri

sumber : Reviu Renstra PFKKI 2015-2019

Tabel diatas menginformasikan bahwa kinerja PFKKI sudah bagus, hampir
capaian semua indikator kinerjanya sudah mencapai 100% bahkan ada dua
capaian kinerjanya yang melebihi 100%. Hal ini karena ada banyak kegiatan
workshop dan pengiriman delegasi ke sidang internasional, sehingga tahun
2018 banyak menghasilkan dokumen kerjasama.
Pada tahun 2018, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
telah berhasil memfasilitasi penetapan 6 (enam) Pilot Project pembangunan
infrastruktur transportasi yang dibiayai dengan skema kerjasama pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga dapat menghemat APBN sebesar Rp 6,2
trilyun. Adapun kelima proyek tersebut yaitu :
1. Pembangunan Transit on Development (TOD) Poris Plawad
Terminal Poris Plawad merupakan terminal tipe A di kota Tangerang yang
melayani angkutan kota dan bus AKAP. Pembangunan ini diharapkan
dapat mengakomodasi transfer moda transportasi dan pemanfaatan
daerah sekitarnya.
2. Pembangunan jalur kereta api Makassar – Pare Pare
Pembangunan ini merupakan bagian dari jalur kereta api di Sulawesi yang
menghubungkan antara pelabuhan Pare Pare dengan kota Makassar yang
diharapkan dapat mendukung pergerakan angkutan barang dan mobilitas
penumpang.
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3. Pembangunan Proving Ground Bekasi
Pembangunan Proving Ground bertujuan untuk melaksanakan pengujian
jenis kendaraan bermotor di Indonesia agar sesuai dengan standar
internasional (peraturan UNECE)
4. Pembangunan Pelabuhan Anggrek
Pembangunan pelabuhan ini untuk mendukung KEK (Kawasan Ekonomi
Khusus) Gorontalo Utara guna menyediakan fasilitas pelabuhan bertaraf
internasional
5. Pembangunan Pelabuhan Bau Bau
Pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan
Bau Bau sebagai pintu masuk perdagangan di wilayah provinsi Sulawesi
Tenggara, terutama untuk memenuhi peningkatan volume bongkar muat
peti kemas, kargo, dan penumpang kapal laut.
6. Pembangunan Bandara Komodo, Labuhan Bajo
Pembangunan bandara ini guna mendukung peningkatan pelayanan
kepada para wisatawan yang berkunjung ke pulau Komodo dan Flores
Nusa Tenggara Timur secara umum.
Sementara itu, perjanjian internasional di bidang transportasi yang telah
ditandatangani pada tahun 2018 terdiri dari :
1. Dua perjanjian bilateral dengan negara mitra
2. Satu perjanjian dengan organisasi subregional
3. Dua perjanjian multilateral dengan organisasi ASEAN
4. Satu perjanjian dengan lembaga pendidikan, Monash University
Perjanjian internasional yang telah ditandatangani lebih rinci dapat dilihat
pada Tabel 1.3. berikut.
Tabel 1.3
Matriks Perjanjian Yang Telah Ditandangani Pada Tahun 2018
Tanggal
Penandatanganan

No

Perjanjian Internasional

Negara

1

Momerandum of Understanding
Regarding Development Of
Cooperation
in
Research,
Education, and Capasity Buildin
in Transportation Sector

10 April 2018

The
Ministry
of
Transportation of The
Republic of Indonesia and
Monash
University,
Australia

2

Memorandum Of Understanding
on Cooperation in the Railways
Sector

29 Mei 2018

The
Ministry
of
Transportation of The
Republic of Indonesia and
the Ministry of Railways
of Republic of India
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Tanggal
Penandatanganan

No

Perjanjian Internasional

Negara

3

Memorandum of Understanding
Concerning Cooperation in The
Transportation Sector

31 Agustus 2018

The Government of the
Republic of Indonesia and
The
Government
of
Australia

4

Protocol 4 on Co-Terminal
Rights Between Points Within
The Territory of Any Other
ASEAN Member States

9 November 2018

Seluruh negara anggota
ASEAN

5

Protocol
to
Amend
The
Memorandum of Understanding
Between The Government Of
Indonesia,
Malaysia
and
Thailand on Expansion Of Air
Linkage Member States

9 November 2018

The
Government
of
Indonesia, Malaysia and
Thailand

6

MoU on the Improvement of
Safety Standards and Inspection
For Non Convention Ship

9 November 2018

Seluruh negara anggota
ASEAN

sumber : Laporan Tahunan PFKKI, 2018

Sedangkan perjanjian bilateral yang telah ditandatangani periode tahun 20162019 sebagai berikut :
1. The Renewed Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Swiss Federal Council relating to Scheduled Air
Services Agreement oleh Menhub Jonan dan Wapres Doris Leuthard di
Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016;
2. Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation
of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructure and the
Environment of the Kingdom of the Netherlands on Feasibility Study of
Development of Jakarta Port ditandatangani oleh Menteri Perhubungan
RI dan Minister of Infrastructure and the Environment of th Kingdom of
the Netherlands di Jakarta, Mou RI-Belanda pada tanggal 23 November
2016;
3. Memorandum of Understanding between the Aeronatical Authorities of
Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia signed by
Minister of Transportation RI and Minister of Transportation Chairman
of Board GACA Saudi Arabia on 1st March 2017;
4. Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation
of the Republic of Indonesia and the Ministry of Land, Infrastructure and
Transport of the Republic of Korea concerning cooperation in the field of
Transportation, signed by the Minister for Transportation RI and
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Minister of Land, Infrastructure and Transport Korea on 9 th November
2017;
5. Memorandum of Understanding on Cooperation in the Railways Sector
between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and
the Ministry of Railways of Republic of India, signed by Minister for
Transportation RI and Minister of Railways of Republic of India on 29
May 2018;
6. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic
of Indonesia and the Government of Australia concerning Cooperation in
the Transportation Sector, signed by Minister for Transportation RI and
Minister for Trade, Tourism and Investment Australia on 31st August
2018;
7. Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation
of the Republic of Indonesia and the Ministry of Transport and
Communication of the Democratic Republic of Timor-Leste Concerning
Education and Training in the Field of Transport signed by the Minister
of Transportation of the RI and Minister of Transport and
Communication of Timor-Leste on 21st January 2019.
Kinerja Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI)
sampai dengan tahun 2017 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 27
orang yang terdiri dari 4 orang pejabat administrator, 8 orang pejabat
pengawas, 1 orang fungsional tertentu dan 13 orang jabatan fungsional umum.
Secara kualitas telah mencukupi dilihat dari komposisi pendidikan pegawai
yang sebagian besar lulusan pasca sarjana/S2 (Gambar 1.4)
Dari sisi golongan, hampir mayoritas golongan III (20 orang) serta sisanya
golongan IV (5 orang) dan golongan II (2 orang) sebagaimana yang tersaji pada
Gambar 1.5.
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sumber : PFKKI, 2018

Gambar 1.4. Persentase SDM PFKKI Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

sumber : PFKKI, 2018

Gambar 1.5. Persentase SDM PFKKI Berdasarkan Golongan Tahun 2017

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Persoalan jasa transportasi menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat
saat ini, oleh karena itu kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa
transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan
distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Kesinambungan
ketersediaan jasa transportasi di seluruh wilayah merupakan hal yang mutlak
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karena fungsi strategis transportasi ikut menciptakan stabilitas dan
kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan.
Pada prinsipnya pemerintah wajib memfasilitasi mobilitas semua kalangan
masyarakat, baik masyarakat kalangan menengah ke atas maupun kalangan
menengah ke bawah. Untuk kalangan menengah ke atas yang membutuhkan
akses cepat, pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan tersebut misalnya
dengan membangun jalan tol. Sedangkan untuk kelangan menengah ke bawah
yang sangat mengandalkan transportasi umum untuk mobilitasnya,
pemerintah juga harus memfasilitasi hal tersebut dengan menyediakan
transportasi massal. Baik pembangunan jalan tol dan transportasi massal
harus dibangun karena keduanya mempunyai peruntukannya masing-masing.
Hal ini juga harus memperhatikan keadilan di semua wilayah di Indonesia,
terjadi konektivitas antara semua daerah di Indonesia. Agar tidak terjadi
ketimpangan pembangunan antara daerah satu dengan yang lain, sehingga
penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi menjadi tanggung
jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara. Jika memang diperlukan
keterlibatan pihak swasta, maka peran pemerintah tetap diperlukan untuk
mengontrol pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan transportasi. Agar
mampu menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau.
Meskipun disadari di dalam penyelenggaraan transportasi baik darat, laut,
maupun udara tentu saja mengalami berbagai potensi dan permasalahan di
dalamnya.
A. Potensi
Terdapat beberapa potensi yang dapat menjadi tools (alat bantu) dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan. Potensi
tersebut mencermin peluang-peluang kemitraan dan hubungan kerjasama
yang dapat dilakukan untuk mendukung pemenuhan target kinerja layanan
transportasi secara keseluruhan.
1) Posisi Indonesia dalam Dinamika Regional dan Global
Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika
regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung
pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memiliki tingkat
pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia.
Ketika tren jangka panjang (1970 – 2000) pertumbuhan ekonomi dunia
mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Asia
menunjukkan peningkatan pusat gravitasi perekonomian global, Kawasan
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Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki jumlah penduduk sekitar 50
persen dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar
penduduk,sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN
dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa. Secara geografis, kedudukan Indonesia
berada di tengah-tengah Kawasan Timur Asia yang mempunyai potensi
ekonomi sangat besar. Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini
perdagangan South to South, termasuk transaksi antara India-Cina-Indonesia,
menunjukkan peningkatan yang cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor
negara berkembang yang didorong oleh permintaan negara berkembang
lainnya meningkat sangat signifikan (kontribusinya mencapai 54 persen). Hal
ini berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang kontribusinya hanya 12
persen. Pertumbuhan yang kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor
memberikan dampakyang sangat penting bagi perkembangan perdagangan
regional dan global. Impor Cina meningkat tajam selama dan setelah krisis
ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang besar dapat
menyerap ekspor yang besar dari negara-negara di sekitarnya termasuk
Indonesia.
Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas kawasan terbesar,
penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya. Hal tersebut
menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama negara-negara di Asia
Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya
komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya Asean – China Free Trade Area
(ACFTA) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saingnya guna
mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Oleh
karena itu, percepatan transformasi ekonomi yang dirumuskan dalam MP3EI
ini penting dalam angka memberikan daya dorong dan daya angkat bagi daya
saing Indonesia.
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Gambar 1.6. Perkembangan Populasi Dunia

Dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi
dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia,
serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam
kerangka MP3EI, Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis
ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan,
perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global.

Gambar 1.7. Pemetaan Populasi Asia dan Dunia
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Indonesia tidak dapat mengesampingkan pentingnya kerjasama ekonomi
internasional. Indonesia saat ini berperan aktif dalam membina hubungan
dengan negara lain untuk mendorong kerjasama ekonomi yang saling
menguntungkan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral.
Kerjasama ekonomi ini tentunya dibangun untuk membantu percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional agar bermanfaat bagi kepentingan bangsa
dan ditujukan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Peran Indonesia
dalam kerjasama ekonomi internasional terlihat semakin penting.
Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN, dengan salah
satu gagasan pentingnya adalah komitmen tingkat pemimpin ASEAN untuk
membentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang saat
ini terus bergulir di bawah kepemimpinan Indonesia. Pada tahun 2013
Indonesia turut serta dalam pertemuan para pemimpin G20 di St. Petersburg,
Rusia, untuk membahas mengenai pentingnya keterbukaan ekonomi dan
pembangunan internasional. Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah
penyelenggaraaan rangkaian pertemuan KTT APEC 2013, di mana para
pemimpin Asia Pasifik didorong untuk meningkatkan kerja sama yang lebih
dalam dan lebih inklusif dalam rangka meningkatkan perannya sebagai mesin
pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh
Indonesia pada APEC 2013, yaitu : Resilience Asia-Pacific, Engine of Global
Growth. Indonesia juga mengusung tiga prioritas dalam keketuaan APEC 2013,
yaitu: Attaining the Bogor Goals, Sustainable Growth with Equity, serta
Promoting Connectivity. Sebagian besar inisiatif dan pencapaian Indonesia
selama keketuaannya di tahun 2013 dilanjutkan oleh China sebagai ketua dan
tuan rumah APEC 2014.
Pada tahun 2013, Indonesia juga terus berperan aktif pada KTT ASEAN di
Brunei Darussalam, dalam persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015, serta dialog perdamaian pada KTT Asia Timur (East Asia
Summit/EAS). Kemudian dalam forum multilateral WTO (World Trade
Organization), Indonesia telah menyuarakan suaranya dengan aktif melalui
keketuaan pada forum G-33.
Pada bulan Desember tahun 2013 Indonesia telah diakui keberhasilannya
sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) WTO
ke-9, yang telah menghasilkan Paket Bali (Bali Package) dan dinilai sangat
positif oleh dunia internasional, karena telah menghasilkan kesepakatan di
tengah kebuntuan perundingan putaran Doha. Paket Bali merupakan batu
loncatan putaran Doha, dan dikenal sebagai ―small but credible package of
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deliverables‖. Muatan utama Paket Bali adalah: (i) Trade Facilitation, (ii)
Agriculture, dan (iii) Development and LDCs Issues. Sampai saat ini, Indonesia
telah menandatangani 7 (tujuh) kesepakatan kerjasama ekonomi
internasional, baik dalam tingkat bilateral dan regional, yaitu : Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN Economic Community (AEC),
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN Korea Free Trade
Agreement (AKFTA), ASEAN-Japan Free Trade Agreement (AJFTA), ASEANAustralia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), dan ASEAN-India
Free Trade Agreement (AIFTA). Saat ini, Indonesia sedang melakukan proses
negosiasi 7 (tujuh) kerjasama, di mana enam di antaranya sudah masuk
putaran perundingan, sedangkan sisanya masih dalam taraf persetujuan
kerangka negosiasi. Jumlah total kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral
dan regional (yang bersifat mengikat) yang sudah dan dalam proses
penyelesaian oleh Indonesia adalah sebanyak 22.
2) Program Strategis Nasional (PSN)
Keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur
dalam beberapa dekade terakhir, khususnya pada 4 tahun belakangan ini telah
mendapatkan apresiasi dari berbagai Negara di dunia. Dalam rangka
peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di
Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang
dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan
dalam kurun waktu yang singkat. Untuk mempercepat proyek-proyek
tersebut maka dibentuklah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas (KPPIP) untuk melakukan seleksi daftar proyek-proyek yang
dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitasfasilitas kemudahan pelaksanaan proyek.
Namun demikian dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih
terdapat beberapa kendala. Isu utama yang dihadapi terkait pembangunan
Proyek Strategis Nasional (PSN), didominasi oleh persoalan terkait
perencanaan dan penyiapan proyek terkait dengan permasalahan
pembebasan lahan. Berdasarkan kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) menunjukkan bahwa pada akhir 2017, 33% isu utama dalam PSN
berkaitan dengan perencanaan dan penyiapan proyek kemudian diikuti
pembebasan lahan yakni 26%, sedangkan isu lainnya adalah pendanaan,
perizinan dan pelaksanaan konstruksi.
Sampai dengan akhir tahun 2017, KPPIP telah melaksanakan proyek strategis
dan prioritas sebagai berikut :
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•

Penetapan daftar baru Proyek Prioritas melalui penerbitan Permenko
Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2017 yang diseleksi dari daftar baru
Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden
No. 3 Tahun 2016 j.o. Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017

•

2 proyek di sektor pelabuhan dan jalan tol telah memiliki OBC yang
sesuai dengan Panduan Penyusunan Outline Business Case (OBC)
KPPIP, yaitu Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Jalan Tol
Yogyakarta – Bawen

•

2 proyek di sektor pelabuhan dan jalan tol, yaitu Pelabuhan Patimban
dan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, telah memiliki masterplan
intermoda dan AMDAL untuk meningkatkan kualitas dan mendukung
kelengkapan penyiapan proyek.

•

1 proyek pelabuhan, yaitu Pelabuhan Patimban, telah mencapai loan
agreement.

•

Telah mendukung penyelesaian masalah untuk percepatan proyek
prioritas

•

Telah menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas
Penanggung Jawab Proyek Prioritas dan Strategis Nasional, khususnya
terkait penyiapan proyek dengan skema KPBU serta sosialisasi
Panduan Penyusunan OBC KPPIP.

Berikut ini ditunjukkan grafik kemajuan pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional dan Prioritas. Terdapat sejumlah informasi proyek yang masih harus
ditelusuri statusnya sebanyak 54 PSN yang tidak diketahui kapan masa
konstruksi dan operasinya. Itu sebabnya hingga 2024 terlihat ada nilai
konstan sebesar 54 proyek. Disamping itu terdapat juga 26 PSN yang sama
sekali tidak diketahui statusnya. Adanya perbedaan masa konstruksi dan
operasi penting karena kebutuhan SDM-nya berbeda.

Gambar 1.8. Kemajuan Proyek Infrastruktur Prioritas
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Gambar 1.9. Kemajuan Proyek Strategi Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diputuskan
sebanyak 226 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 1 program, yakni
program pemerataan ekonomi. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2018 disebutkan perubahan jumlah proyek bidang
transportasi yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) antara lain
sebagai berikut :
•

Proyek pembangunan infrastruktur jalan tol dari 69 proyek menjadi 64
proyek.

•

Proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api antar kota dari
14 proyek menjadi 18 proyek, yakni proyek kereta api Muara EnimPulau Baai, kereta api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, Kereta Api
Jambi-Pekanbaru dan Kereta Api Jambi-Palembang.

•

Proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api dalam kota dari
8 proyek menjadi 7 proyek, yakni pengurangan proyek Mass Rapid
Transit (MRT) Jakarta Koridor East-West.

•

Proyek revitalisasi Bandar Udara dari 4 proyek menjadi 3 proyek, yakni
proyek Bandara Raden Inten II Lampung.

•

Proyek pembangunan Bandar udara baru yakni pembangunan bandara
sebatik di provinsi Kalimantan Utara menjadi Bandara Kediri di
Provinsi Jawa Timur.
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3) Asean Free Trade Area (AFTA)
ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari
negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan
dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN
dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan
pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.
Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN sebagai wujud dari kesepakatan negaranegara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam
rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan
menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15
tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir
dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential
Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema
untuk mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%,
penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif
lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya
kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi
Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines,
Singapura dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada
tahun 2015.
Peluang Negara Indonesia pasca AFTA adalah :
1. Manfaat integrasi ekonomi
Kesediaan Indonesia bersama-sama dengan 9 Negara ASEAN lainnya
membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 tentu
saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan
ASEAN.
2. Pasar potensial dunia
Pewujudan MEA pada tahun 2015 telah menempatkan ASEAN sebagai
kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah
penduduk ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah
China dan India.
3. Negara pengekspor
Negara-negara di kawasan ASEAN juga dikenal sebagai negara-negara
pengekspor baik produk berbasis sumber daya alam (seperti agro-based
products) maupun berbagai produk elektronik.
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4. Negara tujuan investor
Uraian tersebut di atas merupakan fakta yang menunjukkan bahwa ASEAN
merupakan pasar dan memiliki basis produksi. Fakta-fakta tersebut
merupakan faktor yang mendorong meningkatnya investasi di dalam
dalam negeri masing-masing anggota dan intra-ASEAN serta masuknya
investasi asing ke kawasan.
5. Daya saing
Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus
barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN
karena hambatan tarif dan non-tarif yang berarti sudah tidak ada lagi.
6. Sektor jasa yang terbuka
Di bidang jasa, ASEAN juga memiliki kondisi yang memungkinkan agar
pengembangan sektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Sektor-sektor jasa
prioritas yang telah ditetapkan yaitu pariwisata, kesehatan, penerbangan
dan kemudian akan disusul dengan logistik.
7. Aliran modal
Dari sisi penarikan aliran modal asing, ASEAN sebagai kawasan dikenal
sebagai tujuan penanaman modal global.
Tantangan yang muncul antara lain :
1. Laju peningkatan ekspor dan impor
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi
ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih
lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar
ASEAN seperti China dan India.
2. Laju inflasi
Tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong
tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN.
3. Dampak negatif arus modal yang lebih bebas
Proses liberalisasi arus modal dapat menimbulkan ketidakstabilan melalui
dampak langsungnya pada kemungkinan pembalikan arus modal yang
tiba-tiba maupun dampak tidak langsungnya pada peningkatan
permintaaan domestik yang akhirnya berujung pada tekanan inflasi.
4. Kesamaan produk
Kesamaan jenis produk ekspor unggulan ini merupakan salah satu
penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkisar 20-25
persen dari total perdagangan ASEAN.
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5. Daya saing sektor prioritas integrasi
Saat ini Indonesia memiliki keunggulan di sektor/komoditi seperti produk
berbasis kayu, pertanian, minyak sawit, perikanan, produk karet dan
elektronik, sedangkan untuk tekstil, elektronik, mineral (tembaga, batu
bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, karet dan kertas masih dengan
tingkat keunggulan yang terbatas.
6. Daya saing SDM
Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik
secara formal maupun informal.
7. Tingkat perkembangan ekonomi
Tingkat perkembangan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN hingga
saat ini masih beragam.
8. Kepentingan nasional
Disadari bahwa dalam rangka integrasi ekonomi, kepentingan nasional
merupakan yang utama yang harus diamankan oleh Negara Anggota
ASEAN. Kepentingan kawasan, apabila tidak sejalan dengan kepentingan
nasional, merupakan prioritas kedua.
9. Kedaulatan negara
Integrasi ekonomi ASEAN membatasi kewenangan suatu negara untuk
menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong
kinerja ekonomi dalam negeri.
4) Asean Economic Community (AEC)
Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerja sama
ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya
dikalangan negara-negara ASEAN. Dalam perkembangannya, pelaksanaan
kerjasama ekonomi ASEAN berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan
kerjasama di bidang politik, keamanan dan social budaya, sehingga
mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic
Community). Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian
ASEAN Economic Community (AEC) yang berdaya saing dan berperan aktif
dalam ekonomi global, sedangkan momentum menuju terwujudnya AEC 2015
tentunya tidak terlepas dari peranan ASEAN sebagai organisasi regional
sebagai ―kendaraan‖ untuk mencapai tujuan tersebut.
Sejak awal pembentukkannya, ASEAN secara insentif menyepakati berbagai
kesepakatan dalam bidang ekonomi. Kesepakatan yang menjadi cikal bakal
pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 nanti
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adalah disepakatinya Common Effective Preferential Tariff- ASEAN Free Trade
Area (CEPTAFTA) pada tahun 1992 dengan target impelementasi semula
tahun 2008, lalu kemudian dipercepat menjadi tahun 2003.
ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu bentuk Free Trade
Area (FTA) dan berlokasi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Economic
Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN
menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang
perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN
saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Economic Community,
dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah
Internasional. Dengan dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi
ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog
antar sektor yang nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder
sektor ekonomi di negara-negara ASEAN dan ini sangatlah penting.
ASEAN Economic Community ini terintegrasi lewat kerja sama ekonomi
regional yang diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah, tidak
terkecuali perdagangan luar negeri. Indonesia adalah market yang cukup
besar bagi produsen-produsen suatu produk untuk menawarkan barangnya.
Banyak produsen luar negeri beranggapan Indonesia menjadi salah satu
sasaran pemasaran yang paling menguntungkan dibandingkan negara-negara
berkembang lainnya.
Dengan diterapkannya blueprint perdagangan tanpa batas yang diramal
terjadi di tahun 2015 mendatang, tentunya Indonesia memiliki peluang
sekaligus tantangan dalam hal perdagangan internasional. Tarif yang hampir
80 % menggunakan zero percent tentunya akan mempermudah Indonesia
memasuki pangsa pasar bahan baku dari negara tetangga, mengingat tidak
semua bahan baku ada di Indonesia. Keadaan ini akan memicu persaingan
yang lebih kompetitif baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Di
samping itu, nama Indonesia yang dikenal sebagai market potensial dengan
jumlah penduduk yang besar diharapkan mampu menarik para investor luar
negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja di sini
pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur kebijakan terhadap
para investor agar tidak saja mencari keuntungan, tetapi mampu
meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia. Jika pemerintah tidak
melakukan analisis terhadap permasalahan tesebut, beberapa sektor industri
akan mengalami titik kelemahan ketika FTA benar-benar diimplementasikan.
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Negara-negara di ASEAN yang dikenal sebagai komoditi ekspor berbasis
sumber daya alam terbesar di Asia juga menjadikan peluang dalam persaingan
pasar produksi dengan surplus pada neraca transaksi. Konsentrasi
perdagangan ke luar ASEAN memang mengalami penurunan sejak tahun 1993
dari 80 % menjadi sekitar 73 % pada akhir tahun 2008. Keadaan ini
berbanding terbalik dengan perdagangan intra-ASEAN yang meningkat dari
19 % menjadi 26 % di tahun yang sama. Indonesia yang menjadi salah satu
pemain penting dalam percaturan dagang di ASEAN memiliki persentase
impor yang tidak berimbang dengan ekspor baik dalam lingkup intra-ASEAN
maupun ke luar ASEAN. Keadaan ini harus dipahami oleh pemerintah sehingga
nantinya terdapat solusi sebelum perdagangan bebas mendominasi pangsa
pasar.
5) Asean Conectivity
Perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mempunyai visi untuk
membangun Komunitas ASEAN 2015 dan salah satu misinya adalah
membangun Konektivitas ASEAN yang dapat menjamin komunitas ASEAN
lebih kompetitif dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perubahan
ekonomi global. ASEAN Connectivity dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam
ASEAN Summit ke-15 di Thailand pada tanggal 24 Oktober 2009, dan
diperkuat dalam ASEAN Summit ke-16 di Vietnam pada tanggal 8-9 April 2010
yang menggariskan perlunya Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC)
dengan sasaran dan jadwal waktu yang jelas termasuk pembangunan dan
pembiayaan infrastruktur sebagai pelaksanaan dari MPAC tersebut.
Membangun konektivitas diantara negara-negara ASEAN dipercaya dapat
meningkatkan kerjasama ekonomi melalui perdagangan, investasi, pariwisata,
dan pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya. MPAC berisi identifikasi
dari beberapa proyek-proyek transportasi yang menjadi prioritas untuk
dibangun termasuk ASEAN Highway Network, Melaka-Pekanbaru
Interconnection, West Kalimantan-Sarawak Interconnection, dan studi RoRo
dan short-sea shipping.
Pembiayaan dari proyek-proyek infrastruktur transportasi MPAC akan
dimobilisasi melalui ASEAN Infrastructure Fund, PPP, and melalui pasar
keuangan dan pasar modal lokal dan regional.
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Gambar 1.10. Visi dan Tujuan ASEAN Conectivity

6) Daya Saing Global
Setelah kekuatan besar ekonomi dunia bergejala mulai pudar di belahan bumi
bagian barat dan ketika banyak negara besar dan menengah di Asia mengalami
peningkatan ekonomi yang sangat besar, maka tantangan besar utama yang
akan muncul dari skala regional dan global adalah daya saing kita sebagai
bangsa yang masih belum tinggi, bahkan dalam skala Asia.
Dalam skala waktu yang cepat Cina sudah menjadi kekuatan besar ekonomi
dunia dan India menyusul dibelakangnya. Perlahan tapi pasti Vietnam dan
Myanmar menggeliat maju secara cepat sementara Singapura, Malaysia, dan
Thailand sudah berada lebih dahulu didepan barisan negara-negara maju di
Asia Tenggara. Berdasarkan daya saing global menurut Global Competitiveness
Report edisi 2017- 2018, Indonesia berada pada peringkat nomor 4 setelah
Singapore, Malaysia, dan Thailand di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan secara
global, Indonesia brada pada peringkat 36 dimana posisi saat ini mengalami
peningkatan sejumlah 5 peringkat dibandingkan dengan peringkat
sebelumnya. Tabel dibawah menunjukkan peringkat Indonesia secara umum,
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maupun peringkat Indonesia berdasarkan 12 pilar penilaian Global
Competitiveness Index.

sumber : Global Competitiveness Report, 2017-2018

Gambar 1.11
Peringkat Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2017-2018

Secara umum, Indonesia mengalami peningkatan kinerja pada beberapa pilar.
Peningkatan yang sangat baik terlihat dari pilar ukuran pasar yang berada
pada peringkat 9, lingkungan makroeknomi yang berada pada peringkat 26,
dan kecanggihan bisnis yang berada pada peringkat 32. Indonesia juga
termasuk kedalam negara dengan inovasi yang baik. Namun, perlu beberapa
perbaikan dalam pilar kesiapan teknologi dan efisiensi pasar tenaga kerja.
Indonesia mengalami peningkatan peringkat kualitas infrastruktur secara
keseluruhan dari peringkat 96 di tahun 2009 menjadi peringkat 82 di tahun
2011, namun tetap bertahan di peringkat 82 di tahun 2013 dan naik pada
peringkat 52 di tahun 2017. Komponen penilaian pilar infrastruktur dapat
dilihat secara lengkap pada tabel dibawah.
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sumber : Global Competitiveness Report, 2017-2018

Gambar 1.12.
Peringkat Infratruktur Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index
tahun 2017-2018

Gambar diatas memperlihatkan kenyataan bahwa dalam tahun 2017-2018 ini
pun infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kualitas
infrastruktur secara keseluruhan, kualitas jalan raya, kualitas prasarana jalan
rel, kualitas prasarana pelabuhan, kualitas prasarana transportasi udara,
ketersediaan penerbangan, dan keberlangganan telepon genggam.
Mengingat infrastruktur masuk dalam salah satu pilar yang utama dalam
peningkatan daya saing global, maka seharusnya kita melakukan perubahan
besar dalam cara-cara kita membangun infrastruktur Indonesia kedepan,
khususnya dalam waktu RENSTRA 2020-2024.
7) Kebijakan dan Strategi Kemitraan/Kerjasama dan Peluang-Peluang
Investasi di Sektor Transportasi
Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang
punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran
sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur
transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing
produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang
profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial
masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat
mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari
aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Akan
tetapi tinggi permintaan dan harapan akan layanan transportasi yang handal
tersebut, tidak diimbangi dengan ketersediaan maupun kondisi infrastruktur
transportasi yang masih belum memadai.
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Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, BAPPENAS
menyampaikan bahwa pada masa pembangunan jangka menengah RPJMN
2020-2024, terdapat beberapa sasaran utama pembangunan infrastruktur,
dan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan untuk
melaksanakannya antara lain :
1. Kereta Cepat Jakarta – Bandung dan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya;
2. Kereta Barang Makassar – Pare Pare;
3. Peningkatan On Time Performance (OTP) dalam layanan transportasi
sebesar 95 %;
4. Pembangunan 25 bandara baru;
5. Pengembangan rute “Jembatan Udara” melalui penyediaan layanan 30
rute udara baru;
6. Peningkatan sebesar 27 % rute pelayanan berbentuk loop, melalui
standarisasi kinerja dan pengelolaan 7 Pelabuhan Hub Terpadu; serta
7. Penyediaan Angkutan Umum Massal pada 6 Kota Metropolitan.
Dari 7 sasaran utama pembangunan infrastruktur perhubungan pada RPJMN
2020-2024, terdapat major project yang menjadi mandat, yakni :
1. Pengembangan Jaringan 7 Pelabuhan Laut Terpadu;
2. Pembangunan KA Angkutan Barang : KA Sulawesi Makasar-Pare pare;
3. Pembangunan KA Cepat Jakarta-Semarang-Surabaya & JakartaBandung;
4. Pembangunan Jembatan Udara Papua;
5. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6 Kota Metropolitan
(Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Makasar)
Tabel 1.4
Highlight Proyek Prioritas Kementerian Perhubungan pada
RPJMN 2020-2024
Highlight Proyek Prioritas

Target
2024

K/L
Pelaksana

Sumber
Pendanaan

Pengembangan Pelabuhan Hub
Standarisasi Kinerja Pelabuhan
Hub

7 lokasi

Kemenhub

APBN,
Penugasan BUMN

Pembangunan KA Barang dan KA Cepat
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Highlight Proyek Prioritas

Target
2024

K/L
Pelaksana

Sumber
Pendanaan

KA Barang Makassar - Parepare

76 Km

Kemenhub

APBN, KPBU

KA Cepat Jakarta - Semarang –
Surabaya

103 Km

Kemenhub

KPBU

KA Cepat Jakarta - Bandung

143 Km

Kemenhub

KPBU, PINA

Penyelenggaraan Jembatan Udara Mendukung Daerah 3T
Jembatan Udara Papua

30 Rute

Kemenhub

APBN, APBD

Pengembangan Bandara Mendukung Kawasan Prioritas
Bandara Baru

25 lokasi

Kemenhub

APBN, KPBU

Pengembangan/Pembangunan Pelabuhan SDP Mendukung Pariwisata dan 3 T
Pelabuhan SDP Mendukung
Pariwisata

500 lokasi

Kemenhub

APBN, APBD

Pembangunan Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Kapal SDP

40 unit

Kemenhub

APBN, BUMN

SDP

250 Rute

Kemenhub

APBN, BUMN

Jalan

350 Rute

Kemenhub

APBN, BUMN

Penyelenggaraan Perintis
Darat

Revitalisasi/Optimalisasi Terminal Penumpang dan Barang
Terminal Penumpang dan
Barang Antar Negara

7 lokasi

Kemenhub

APBN, KPBU

Terminal Penumpang dan
barang di koridor utama

50 Lokasi

Kemenhub

APBN, KPBU

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel
Sistem Angkutan Umum Massal
Perkotaan Berbasis Rel (MRT,
LRT, Komuter, Trem)

6 Kota
Metropolitan

Kemenhub,
Pemda

APBN, APBD,
KPBU

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan
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Highlight Proyek Prioritas
Sistem Angkutan Umum Massal
Perkotaan Berbasis Jalan (BRT)

Target
2024

K/L
Pelaksana

34 lokasi

Kemenhub

Sumber
Pendanaan
APBN, APBD,
BUMN, KPBU

Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan
Subsidi /PSO Angkutan Umum
Massal Perkotaan berbasis rel
dan jalan

34 lokasi

Kemenhub,
Pemda

APBN, APBD,
BUMN

sumber : BAPPENAS, 2019

Dari Tabel 1.4. diatas diperoleh gambaran terkait banyaknya kebutuhan
infrastruktur perhubungan yang harus terbangun pada masa pembangunan
RJPMN 2020-2024. Tinggi kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang
tidak hanya dilakukan oleh sektor perhubungan tetapi juga sektor lain,
mendorong Pemerintah untuk melibatkan peran serta investasi masyarakat
dan badan usaha melalui skema KPBU dan PINA yang didorong untuk
mengatasi ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan. Dari
naskah teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 diperoleh
bahwa untuk meningkatkan PDB sisi produksi sektor Transportasi senilai 7.2% pada
tahun 2020-2024, dibutuhkan total investasi infrastruktur sebesar Rp. 1,288 T.

Gambar 1.13. menunjukkan gambaran kebutuhan investasi infrastruktur
transportasi pada tahun 2020 – 2024 dan rencana pemenuhan biayanya.

sumber : Biro Perencanaan, Kemenhub 2019

Gambar 1.13. Gambaran Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Tahun 2020-2024
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8) Kebijakan dan Strategi Rencana Kerjasama Bilateral Subregional,
Multilateral dan Perwakilan Kementerian di Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa terdapat 4 prioritas dalam
kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia, yakni :
1. Penjagaan Kedaulatan NKRI;
2. Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
3. Diplomasi ekonomi, dan
4. Peningkatan peran Indonesia di dunia internasional.
Untuk menjaga kelangsungan hubungan dengan negara lain, maka diperlukan
suatu upaya untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral antar
negara yang berkelanjutan dan produktif, melalui :
1. Menetapkan mekanisme bilateral;
2. Mendorong pertukaran kunjungan;
3. Pendekatan kebijakan;
4. Meningkatkan hubungan Business to Business dan Peer to Peer;
5. Mengelola tantangan dan masalah bilateral dengan baik dan berusaha
mencari win-win solution (menjadi bagian dari solusi, bukan bagian
dari masalah);
6. Selalu mengambil posisi partisan untuk mendukung kepentingan
nasional, dengan motto “National Interesst Comes First”
9) Peluang Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Transportasi melalui
Mekanisme KPBU
a. Pembangunan Jalur Kereta Api di Provinsi Sumatera Utara
Sebagai bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatera, maka
pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana dan jaringan
pelayanan KA di Sumatera Utara mengacu pada rencana jaringan jalur
kereta api di Pulau Sumatera yang meliputi pembangunan Trans
Sumatera Railways yang menghubungkan jalur kereta api eksisting
yang sudah ada yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan dan Lampung menjadi jaringan jalur kereta api yang
saling terhubung. Pada Tahun 2030 direncanakan akan dibangun
secara bertahap prasarana perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan
fasilitas operasi kereta api, diantaranya meliputi :
1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota :
a)
Lintas utama dengan prioritas tinggi pada lintas: Besitang –
Banda Aceh, Duri – Pekanbaru – Muaro, Teluk Kuantan –
Muaro Bingo, Betung – Simpang, Simpang – Tanjung Api-api,
KM3 – Bakauheni, Teluk Kuantan – Muarobungo – Jambi,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

termasuk lintas Sei Mangkei – Bandar Tinggi – Kuala Tanjung,
Stasiun Sukacita – Stasiun Kertapati, Shortcut Tanjung Enim –
Baturaja, Shortcut Rejosari – Tarahan, Shortcut Solok –
Padang;
b) Lintas utama dengan prioritas sedang pada lintas: Rantau
Prapat – Duri – Dumai, Jambi – Betung;
c)
Lintas utama dengan prioritas rendah pada lintas: Kota
Padang – Bengkulu, Bengkulu – Padang, Sibolga – Padang
Sidempuan – Rantauprapat, Pekanbaru – Jambi dan Muaro –
Teluk Kuantan – Rengat – Kuala Enok;
Pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional yaitu
meliputi lintas: Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo),
Patungraya (Palembang, Betung, Indralaya, Kayu Agung)
Pengembangan dan layanan kereta api perkotaan yaitu meliputi
kota: Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bandar Lampung dan
Batam.
Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang
menghubungkan pusat kota dengan bandara yaitu: Kualanamu
(Medan), Minangkabau (Padang), SM Badarrudin (Palembang) dan
Hang Nadim (Batam).
Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang
menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan
produksi dengan pelabuhan meliputi: Lhokseumawe (NAD),
Belawan (Sumatera Utara), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan),
Dumai (Riau), Teluk Bayur (Sumatera Barat), Panjang (Lampung).
Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang
menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (Interkoneksi)
dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda.
Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan
kelistrikan.
Pengembangan sistem penyimpanan material (termasuk
pergudangan) serta peralatan pengujian dan perawatan prasarana
perkeretaapian.
Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride
pada pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan
kabupaten/kota.
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Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sesuai
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.2128 Tahun 2018
Rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera dapat dilihat pada
Gambar 1.14. dibawah ini.

sumber : Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) KP. 2128 Tahun 2018

Gambar 1.14. Rencana Jaringan Kereta Api di Pulau Sumatera

b. Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat
Singkawang merupakan salah satu kota yang berada di provinsi
Kalimantan Barat. Kota kecil ini memiliki keragaman etnis, yakni
Tionghoa, Dayak, dan Melayu (Tidayu) yang dapat hidup bersama
dengan harmonis. Keragaman etnis Tidayu menciptakan keragaman
dan akulturasi budaya melalui seni dan peninggalan arsitektur yang
menjadikan kota Singkawang potensial sebagai salah satu destinasi
pariwisata di Indonesia.
Meski demikian, akses menuju Singkawang memakan waktu selama
kurang lebih tiga jam perjalanan darat dari Pontianak yang merupakan
ibu kota Kalimantan Barat. Akses yang relatif lama ini menjadi salah
satu latar belakang akan didirikannya Bandara Singkawang yang
didesain oleh arsitek ternama yang berasal dari Jakarta, yaitu PHL
Architects. Kehadiran Bandara Singkawang nantinya diharapkan dapat
membuka akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat.
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Gambar 1.15. Desain Bandara Singkawang

Lokasi Bandara
Lokasi tapak Bandara Singkawang berada di kelurahan Pangmilang,
Singkawang Selatan. Tapak ini memiliki kondisi lahan yang cenderung
datar dan terdapat perkebunan sawit di sekitarnya. Pembangunan
Bandara Singkawang terdiri dari beberapa tahap, di mana pada tahap
pertama akan dibangun landasan pacu sepanjang 2.000 meter dengan
panjang landas hubung 199 meter dan apron 160 meter. Pada tahap
tersebut, Bandara Singkawang ditujukan untuk melayani pesawat jenis
Boeing 737 800 NG.

Gambar 1.16. Rencana Lokasi Bandara Singkawang
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Sebagai gerbang penyambutan dari sebuah kota, desain bandara perlu
memiliki elemen yang merepresentasikan karakter daerah tersebut.
Dengan kekayaan etnis yang ada, PHL Architects mentransformasikan
keragaman etnis Tidayu untuk merepresentasikan Bandara
Singkawang. Tidak hanya ditransformasikan, karakter ketiga etnis ini
juga diangkat sebagai focal point desain Bandara Singkawang.
Bentuk massa bandara diadopsi dari ciri khas rumah panggung dari
etnis Dayak. Bentuk massa rumah panggung itu kemudian digubah
dengan konsep courtyard berupa area santai dan area hijau berciri
khas Tionghoa secara tematik. Keseluruhan desain disempurnakan
dengan atap berundak khas etnis Melayu yang memadukan karakter
Tidayu secara keseluruhan.
Bandara Singkawang didesain menggunakan material lokal, seperti
kayu dan batu alam. Pemilihan material ini merepresentasikan
bangunan lokal di Singkawang secara umum. Ruang tunggu bandara
yang dilengkapi dengan berbagai area komersial juga didesain dengan
menerapkan konsep lokalitas etnis Tidayu. Area courtyard di tengah
massa bangunan juga memungkinkan pengunjung untuk dapat
bersantai sambil menikmati hijaunya tanaman.
Selain pemilihan material, ornamen khas Tidayu berupa ukiran juga
diaplikasikan sebagai bagian penting dalam desain. Ornamen ukir
diaplikasikan di beberapa sudut bandara sehingga dapat
merepresentasikan kekayaan karakter kota secara detail sebagai
pelengkap dekoratif yang informatif bagi pengguna bandara.
Kajian Bandara Singkawang sedang berlangsung bersamaan dengan
proses perancangannya sehingga masih perlu berbagai revisi desain
untuk menyesuaikan dengan kajian terbaru. Pembangunan dan
pengembangan bandara Singkawang diharapkan akan membuka akses
ke kota ini sehingga dapat menciptakan efek turunan bagi sektor
pendukung pariwisata dan akhirnya menghidupkan perekonomian
kota.
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Gambar 1.17. Master Plan Bandara Singkawang

B. Permasalahan
Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang
punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran
sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur
transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing
produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang
profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial
masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat
mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari
aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.
Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam
sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk
menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu
berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada,
terutama permasalahan transportasi yang melibatkan peran Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, antara lain :
1) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan
keperintisan.
Keperintisan merupakan jalur pembuka terisolasinya suatu daerah untuk
menghubungkan daerah satu dengan yang lain atau dari daerah minus ke
daerah maju maupun berkembang. Guna menjaga kesinambungan pelayanan
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keperintisan, maka perlu adanya pengaturan sarana dan cadangannya apabila
terjadi kerusakan atau pelaksanaan pemeliharaan tahunan. Permasalahan
penyelenggaraan angkutan perintis yang paling menonjol adalah waktu
pelayanan. Untuk transportasi laut, lama pelayaran (round voyage) kapal
perintis berkisar 10 sampai dengan 22 hari karena keterbatasan jumlah
sarana angkutan laut perintis. Pelayanan keperintisan udara juga memiliki
permasalahan yang sama, dimana pelayanan flight perintis tidak tersedia
setiap hari, bahkan ada beberapa flight perintis yang akhirnya ditiadakan
karena tidak ada maskapai yang melayani. Hal tersebut disebabkan karena
keterbatasan sarana yang dimiliki oleh operator dalam penyelenggaraan
pelayanan keperintisan.
Pada tahun 2015, terdapat 86 rute pelayaran perintis yang dikelola oleh
Kementrian Perhubungan yang berkembang menjadi 96 rute pada tahun 2016
dan 96 rute pada tahun 2017. Pelayaran perintis yang merupakan pelayaran
dalam skema PSO, dengan operator yang ditunjuk pemerintah melalui proses
lelang. Namun di lain sisi, berdasarkan operator kapal perintis eksisting dan
Direktorat Jenderal Hubla terdapat masalah yang mempengaruhi kualitas
pelayanan pelayaran perintis yang relatif masih rendah, yaitu:
• Kebutuhan BBM bersubsidi 1 (satu) voyage dibatasi pertamina, karena
kuota BBM bersubsidi masing-masing dibatasi; itupun sering terjadi
kelangkaan BBM di lapangan;
• Komponen biaya yang terdapat dalam rincian anggaran biaya sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan seperti biaya untuk air
tawar, gaji ABK, biaya kepelabuhan dan fumigasi, termasuk
perhitungan BBM bersubsidi untuk reposisi kapal pengganti;
• Setiap kapal memiliki jadwal docking, sehingga penyedia semestinya
menyiapkan/memiliki kapal pengganti yang layak pula yang juga
diperhitungkan dalam RAB;
• Sulitnya mendapatkan kualifikasi ABK sesuai dengan keputusan
menteri perhubungan no. Km. 70 tahun 1998 tentang pengawakan
kapal niaga;
• Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan fasilitas
pelabuhan dan navigasi serta sarana-prasarana pendukung pelabuhan
perintis. Sehingga diperlukan koordinasi erat dengan Direktorat
Kepelabuhanan dan Kenavigasian bahkan Kementrian PUPR.
Sedangkan permasalahan di angkutan udara antara lain sebagai berikut :
• Jangkauan layanan transportasi udara belum sepenuhnya mencapai
seluruh wilayah Indonesia dengan layanan minimal seminggu sekali;
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• Ketersediaan angkutan udara di beberapa daerah masih belum
memenuhi kebutuhan yang ada;
• Tingkat tarif masih cukup tinggi terutama untuk rute-rute daerah
terpencil
Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat angkutan penyeberangan
juga menjadi salah satu moda transportasi yang andal dan berdaya saing
untuk meningkatkan aksesibilitas orang maupun barang. Tercatat sampai
dengan saat ini jumlah lintas penyeberangan di seluruh Indonesia sebanyak
297 lintas, 69 lintas komersil dan 228 lintas perintis. Jumlah kapal yang
melayani sebanyak 392 unit kapal dengan 301 unit untuk lintas komersil dan
91 unit untuk melayani lintas perintis. Pertumbuhan muatan kendaraan dalam
5 tahun terakhir melalui jasa angkutan penyeberangan tercatat rata-rata
sebesar 3,2% dan penumpang rata-rata 1,4% sehingga secara bisnis dapat
menarik minat operator untuk melakukan investasi di bidang angkutan
penyeberangan.
2) Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur
transportasi.
Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi
dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan
atas resiko dan permasalahan lahan termasuk masalah perizinan yang berlaku
di Indonesia;
3) Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai
Backlog terbesar antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur
transportasi terdapat di sub sektor Perkeretaapian, dimana sampai dengan
awal tahun 2017, pertumbuhan panjang jalan KA belum menunjukkan
pertumbuhan panjang yang sigfinikan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar
alokasi pembangunan jalan KA diprioritaskan pada peremajaan/penggantian
rel karena kondisi rel yang telah cukup tua serta peningkatan jalan KA jalur
tunggal menjadi jalur ganda. Penggantian rel dimaksudkan untuk peningkatan
daya dukung kapasitas beban rel yang dilakukan dengan mengganti tipe rel
dengan tipe yang lebih kuat seperti R-42 dan R-54. Sampai dengan tahun 2017,
jumlah total panjang rel di Indonesia adalah 5.548,61 km dengan berbagai
jenis rel.
4) Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum
terhubung
Moda utama yang menjadi kunci dalam keterhubungan antara simpul
transportasi jarak jauh (bandara dan pelabuhan) dengan titik pusat kawasan
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strategis adalah angkutan jalan dan angkutan kereta api, sehingga keberadaan
infrastruktur transportasi tersebut mutlak diperlukan untuk mendukungan
ketersambungan layanan transportasi nasional.
Sementara itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja kegiatan Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), masih terdapat beberapa
permasalahan dalam meningkatkan kinerja PFKKI yaitu :
1.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di
PFKKI .
Saat ini jumlah SDM Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional (PFKKI) hanya berjumlah 27 orang. Dari sisi kualifikasi
pendidikan sudah mencukupi namun SDM yang memahami kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Lingkungan Kementerian
Perhubungan masih terbatas.

2.

Sulitnya berkoordinasi dan memantau
pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

3.

Kebijakan kerja sama luar negeri di bidang transportasi belum
bersinergi sehingga kehadiran PFKKI sebagai focal point dalam kerja
sama luar negeri perhubungan baik dari sektor darat, laut, udara,
perkeretapian, kegiatan diklat, serta penelitian dan pengembangan
belum optimal dan masih belum dapat menyatukan persepsi di semua
sub sektor perhubungan maupun di antara kementerian/lembaga.

4.

Keaktifan delegasi Indonesia dalam Organisasi Internasional masih perlu
ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk kehadiran namun juga kontribsi
secara substantif.

5.

Bahan masukan dari para subsektor pada dokumen persidangan tidak
tepat waktu sehingga menghambat proses pada persidangan
internasional.

pelaksanaan

kerjasama

1.3. ISU STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PUSAT
FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL
(PFKKI)
A. Isu Strategis Kementerian Perhubungan
Pembangunan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan
distribusi barang dan mobilitas penumpang yang sangat mempengaruhi
terhadap biaya logistik di Indonesia. Data World Bank menyatakan bahwa
indeks kinerja infrastruktur logistik Indonesia berada pada peringkat 54
(Gambar 1.18). Hasil Global Competitiveness Index 2018 yagn dirilis oleh
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World Bank pada tahun 2018 menunjukkan bahwa infrastruktur indonesia
berada pada peringkat 71 dari 140 negara dengan nilai 66,8. Dari penilaian
tersebut, efisiensi pelayanan transportasi perkeretapian berada pada
peringkat 19 dengan nilai 4,7. Efisiensi pelayanan transportasi udara
peringkat 49 dengan nilai 5,0 dan esiensi pelayanan transportasi laut pada
peringkat 61 dengan nilai 4,2. Kondisi ini mencerminkan bahwa
pembangunan bidang transportasi di Indonesia belum optimal. Pembangunan
transportasi sangat berperan penting dalam menunjang segala aspek
kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun
pertahanan keamanan. Ke depan, pembangunan infrastruktur transportasi di
Indonesia akan semakin menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan
kualitas infrastruktur.

20

China

40

Malaysia

41

Thailand

47

Vietnam

54

Indonesia

67

Filippina

sumber : Logistic Performance Index, World Bank, 2018

Gambar 1.18. Peringkat Infrastruktur Logistik

Berdasarkan analisis hasil evaluasi, potensi dan permasalahan kementerian
perhubungan, terdapat beberapa isu strategis di bidang transportasi antara
lain :
1.

Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
Infrastrukur penunjang konekvitas nasional perlu diintegrasikan dengan
pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara esifien
dan efektif.
Pembangunan konektivitas antar wilayah diharapkan dapat
mempercepat dan memperluas pembanguann ekonomi Indonesia,
menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga akan mampu
meningkatkan daya siang produk.

2.

Transportasi Umum Massal Perkotaan
Pembangunan kota ke depannya akan diarahkan untuk mewujudkan kota
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.
Pengembangan transportasi umum massal perkotaan dilakukan untuk
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mewujudkan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi,
praktis, efisien, ramah lingkungan dan berkeadaban.
B. Isu Strategis Pusat
Internasional (PFKKI)

Fasilitasi

Kemitraan

dan

Kelembagaan

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional berperan penting
dalam menjaring kerjasama dan investasi di bidang transportasi. Berdasarkan
analisis hasil evaluasi, potensi dan permasalahan Pusat Fasilitasi Kemitraan
dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) terdapat beberapa isu strategis :
1. Kebijakan kerja sama luar negeri di bidang transportasi belum
bersinergi
Pusat Fasilitasi Kerjsama dan Kemitraan PFKKI harus dapat menjadi
focal point dalam kerja sama luar negeri perhubungan baik dari sektor
darat, laut, udara dan perkeretapian, kegiatan diklat, serta penelitian
dan pengembangan sehingga persepsi semua sektor perhubungan
maupun antara kementerian/lembaga dapat menyatu.
2. Peran Delegasi indonesia dalam organisasi internasional belum
optimal
Keaktifan delegasi Indonesia dalam organisasi internasional perlu
ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk kehadiran namun juga secara
substantif memberikan kontribusi seperti International Maritime
Organization (IMO), International Civil Aviation Organization dan
organisasi internasional lainnya. Sehingga peran dan profil Indonesia
dalam kancah internasional di bidang perhubungan meningkat. Di
samping itu juga dapat meningkatkan pembangunan transportasi di
Indonesia.
Isu-isu strategis nasional yang perlu mendapat dukungan dari Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKII) adalah :
1. Pengembangan dan dukungan kerjaama luar negeri untuk kawasan
tertinggal, rawan bencana, dan kawasan ekonomi khusus (KEK)
2. Tantangan rencana umum energi nasional (RUEN)
3. Sustainable Development Goals (SDGs)
4. Kerangka Investasi Nasional dengan pembiayaan yang kreatif
5. Tantangan pengembangan transportasi yang harus antisipatif terhadap
lingkungan –Gas Rumah Kaca
6. Meningkatkan peran transportasi melalui kerjasama di era Globalisasi,
Ekonomi Global-MEA
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BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Terdapat 4 (empat) pilar pembangunan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024
yang merupakan amanat dari RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama
dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut
diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yakni: (1)
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2)
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (3) Meningkatkan
Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun
kebudayaan dan karakter bangsa; (5) Memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7)
Memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan, Keamanan dan
transformasi pelayanan publik.2

sumber : BAPPENAS, 2019

Gambar 2.1. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024
2

Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, sumber:
https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%2020202024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf
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Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.
2.1. VISI DAN MISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Visi Presiden Republik Indonesia 2019-2024 adalah Terwujudnya Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong. Untuk mencapai keberhasilan dari visi tersebut, ditetapkan 9 misi presiden
untuk dilaksanakan yakni :
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan
Didalam arahan presiden, terkait dengan pelaksanaan 9 misi yang telah disampaikan,
sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk
menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4 sebagai berikut :
Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
2. Mengembangkan
infrastruktur
perkotaan:
perumahan/tempat
tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi,
serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan
pengolahan limbah/sampah.
3. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik
domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas
pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan
memanfaatkan kemajuan digital.
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4. Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online,
dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan
perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi
kepentingan nasional.
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
1. Pembenahan Infrastruktur (Tol Laut) terutama di Indonesia bagian Timur.
2. Meningkatkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dan tol laut.
3. Membangun infrastruktur jalan tol, jalan kereta rel ganda, dan bandara di
Sukabumi
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
•

Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah
lingkungan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Bentuk perwujudan Visi Presiden dalam sektor perhubungan adalah dengan
“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan
Memberikan Nilai Tambah”. Konektivitas merupakan kunci utama
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional
adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan
perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan
penyeberangan serta udara. Handal berarti tersedianya layanan transportasi
yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan,
dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.
Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien,
terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya
manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing
internasional. Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang
mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan
nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan
berkelanjutan, serta berperan dalam pengembagan wilayah.
Relevansi perwujudan visi Presiden di sektor perhubungan ini apabila dilihat
dalam konteks 7 Agenda Pembangunan RPJMD IV Tahun 2020-2024 sebagai
berikut :
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sumber: BAPPENAS, 2019

Gambar 2.2. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024

Pertama, konektivitas nasional memberikan andil yang strategis dan
menentukan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan, terutama terkait ketimpangan akses dan pemerataan
pembangunan antar kawasan Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia
Bagian Timur, maupun antar kesenjangan pembangunan secara sektoral.
Kedua, konektivitas nasional mampu memperkuat infrastruktur
untuk mendukungan pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
terutama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan
konsep Tol Laut, mengurangi disparitas ekonomi, peningkatan daya saing
perekonomian antar wilayah, serta pemerataan akses dan kualitas pelayanan
dasar.
Ketiga, konektivitas nasional mampu menjembati pelaksanaan kebijakan
pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas, sehingga cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia
sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan
berkesinambungan dapat tercapai.
Keempat, melalui konektivitas nasional strategi pembangunan untuk
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat ke
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fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta sentra-sentra
kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.
Pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan
merupakah salah satu fokus kebijakan pembangunan Indonesia 2005-2025.
Pemerintah menempuh strategi pembangunan yang menekankan upaya
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.
Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan
yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu,
Kementerian Perhubungan memiliki langkah-langkah untuk mewujudkan
Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan
Nilai Tambah sebagai berikut :
1. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung
pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan
memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung
oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi
kebencanaan;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan
kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang
berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan
penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur
dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang
tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi
perubahan iklim.
Perwujudan visi presiden dalam sektor perhubungan dan langkah-langkah
kongkrit untuk mencapainya, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran
strategis Kementerian Perhubungan yang tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 2.1.
Langkah Konkrit Pencapaian Visi Presiden di Sektor Perhubungan, Tujuan,
Sasaran dan Indikator Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024
NO

LANGKAH KONKRIT
PENCAPAIAN VISI
PRESIDEN DI SEKTOR
PERHUBUNGAN

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya integrasi
antar moda dan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
pelayanan jasa
transportasi untuk
mendukung
pengembangan
konektivitas antar
wilayah

Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap jasa
layanan
transportasi

Terwujudnya konektivitas
dan aksesibilitas nasional

Rasio konektivitas dan
aksesibilitas nasional

2

Meningkatnya kinerja
pelayanan jasa
transportasi dengan
memanfaatkan
teknologi yang tepat
guna dan tepat sasaran
didukung oleh SDM
yang profesional serta
antisipatif terhadap
potensi kebencanaan

Meningkatnya
kinerja layanan
transportasi

Meningkatnya kinerja
pelayanan perhubungan

Indeks kinerja
pelayanan
perhubungan

3

Meningkatkan
keselamatan dan
keamanan transportasi
dalam upaya
peningkatan pelayanan
jasa transportasi
didukung oleh kualitas
dan kompetensi SDM
operator dan pelaksana
industri transportasi
yang berdaya saing
internasional, mandiri
dan produktif.

Meningkatnya
keselamatan dan
keamanan
transportasi

Meningkatnya
keselamatan
perhubungan

Rasio keselamatan
transportasi

Melanjutkan
konsolidasi melalui
restrukturisasi,
reformasi dan
penguatan di bidang
peraturan,
kelembagaan, sumber
daya aparatur dan

Tercapainya
restrukturisasi
dan reformasi
birokrasi di
Kementerian
Perhubungan

4

Rasio SDM
transportasi yang
bersertifikasi

Meningkatnya
keterpaduan
perencanaan, penyusunan
program dan
penganggaran

Tingkat Keterpaduan
Perencanaan,
Pemrograman dan
Penganggaran

Meningkatnya kualitas
rumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta regulasi

Tingkat pemanfaatan
rekomendasi
kebijakan
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NO

LANGKAH KONKRIT
PENCAPAIAN VISI
PRESIDEN DI SEKTOR
PERHUBUNGAN

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

penegakan hukum
secara konsisten

INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS
Prosentase regulasi
yang terimplementasi

Meningkatnya
pengendalian dan
pengawasan

Level Internal Audit
Capability Model
(IACM)
Tingkat Kepatuhan
Pelaporan LHKPN dan
LHKASN

5

Mewujudkan
pengembangan inovasi
dan teknologi
transportasi yang tepat
guna, tepat sasaran dan
ramah lingkungan
untuk mengantisipasi
perubahan iklim

Terwujudnya
penggunaan
teknologi
transportasi
yang tepat guna,
tepat sasaran
dan ramah
lingkungan
dalam layanan
transportasi

Meningkatnya ASN
Kementerian
Perhubungan yang
kompeten dan
berintegritas

Tingkat pemenuhan
ASN Perhubungan
yang kompeten dan
berintegrasi

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan di
Kementerian
Perhubungan yang baik

Nilai RB Kementerian
Perhubungan

Meningkatnya
pemanfaatan inovasi
terapan Bidang
Perhubungan

Tingkat pemanfaatan
inovasi terapan di
Bidang Perhubungan

Reputasi Kementerian
Perhubungan

Penerapan teknologi
transportasi berbasis
ramah lingkungan

sumber : Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, 2019

2.3. KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN PUSAT FASILITASI
KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL (PFKKI)
Sasaran kegiatan PFKKI Kementerian Perhubungan merupakan penjabaran
dari sasaran program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
Sasaran Kegiatan (SK) PFKKI merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,
spesifik, dan terukur untuk mewujudkan peningkatan kualitas
kemitraan/investasi dalam negeri dan luar negeri di Kementerian
Perhubungan. Pada saat Renstra PFKKI selesai disusun, Renstra Sekretariat
Jenderal masih dalam tahapan penyusunan sehingga untuk menghubungkan
antara Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dengan Sasaran Kegiatan
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PFKKI maka digunakan Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan pada terdapat pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 20152019 yang dirasa masih relevan. Sasaran kegiatan dan indikator sasaran
kegiatan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI)
tersaji pada Tabel 2.2. berikut.
Tabel 2.2.
Sasaran Program Sekretariat Jenderal, Kegiatan PFKKI, Sasaran Kegiatan
PFKKI dan Indikator Kegiatan PFKKI
No
1

Sasaran
Program
Sekretariat
Jenderal

Indikator Kinerja
Program
Sekretariat
Jenderal

Peningkatan kerja
sama kemitraan /
investasi dalam
negeri dan kerja
sama luar negeri
dalam kerangka
regional/sub
regional, bilateral
dan multilateral
dalam bidang
transportasi

Tingkat efektifitas
pelaksanaan
kerjasama

Kegiatan
PFKKI

Sasaran Kegiatan
PFKKI

Indikator
Kegiatan PFKKI

Pembinaan dan
Koordinasi
Kerja Sama dan
Kemitraan /
Investasi Dalam
dan Luar Negeri
serta Ratifikasi
Konvensi
Perjanjian
Internasional
dalam Bidang
Transportasi

Meningkatnya
kerjasama fasilitasi
kemitraan dan
investasi di bidang
transportasi

Jumlah Kerjasama
Fasilitasi
Kemitraan dan
Investasi di Bidang
Transportasi yang
ditindaklanjuti

Meningkatnya
Kerjasama Luar
Negeri serta
Ratifikasi Konvensi
Perjanjian
Internasional
dalam Kerangka
Regional/Sub
Regional, Bilateral
dan Multilateral di
Bidang
Transportasi

Jumlah
kesepakatan
kerjasama
bilateral, regional
dan multilateral
yang
ditindaklanjuti
Jumlah ratifikasi
yang diharmonisasi
antar Kementerian

sumber : PFKKI, 2019
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BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan pada tahun 20202024 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 20202024 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran
nasional maupun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024.
Arah Kebijakan dan Strategi memuat langkah yang berupa program indikatif
untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk
segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategis. Program indikatif tersebut harus mendukung sasaran
RPJMN 2020-2024 sesuai dengan bidang terkait.
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2020-2024
sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1. dibawah ini.
Tabel 3.1.
Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan 2020-2024
Sasaran Strategis
Terwujudnya
Konektivitas dan
Aksesibilitas Nasional

Arah Kebijakan

Strategi

1.

Optimalisasi simpul
transportasi eksisting

1. Penguatan jaringan
transportasi eksisting

2.

Pembangunan simpul
transportasi baru

2. Perluasan jaringan layanan
transportasi

3.

Pembagian komoditi barang
ekspor-impor pada pelabuhan
di seluruh Indonesia

3. Penguatan transportasi antar
moda dan multi moda

4.

Reaktivasi jalur moda
transportasi

5.

Sinergitas angkutan umum
dengan moda transportasi
lokal

6.

Penguatan distribusi barang
di seluruh wilayah Indonesia

4. Pembangunan fasilitas alih
moda di simpul transportasi
5. Penerapan Traffic Demand
Management pada semua
layanan transportasi
6. Optimalisasi rute layanan
distribusi angkutan barang di
seluruh wilayah Indonesia
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Sasaran Strategis

Arah Kebijakan
7.

8.

Strategi

Penguatan jaringan layanan
moda eksisting terhadap
simpul utama dan kawasan
rawan bencana, perbatasan,
terluar, dan terpencil.

7. Pembangunan pergudangan
pada simpul utama
transportasi

Peningkatan aksesibilitas
melalui perluasan jaringan
layanan moda menuju simpul
utama dan kawasan rawan
bencana, perbatasan, terluar,
dan terpencil

9. Mengoptimalkan sinergi
angkutan umum dengan moda
transportasi lokal

8. Peningkatan aksesibilitas
menuju KEK, KSPN, dan PSN

10. Penempatan Pejabat
Fungsional sesuai kebutuhan
pembangunan dan
pengembangan simpul
transportasi
11. Penyiapan kompetensi
keahlian professional pada
jabatan fungsional
pembangunan dan
pengembangan serta
pengoperasian simpul
transportasi di seluruh
wilayah Indonesia
12. Perumusan tindak lanjut
pembangunan berkelanjutan
setelah operasional simpul
transportasi seluruh wilayah
Indonesia

Meningkatnya Kinerja
Pelayananan
Perhubungan

1. Pengurangan waktu tunggu
dan waktu perjalanan
transportasi

1. Pengukuran tingkat kepuasan
layanan pengguna jasa moda
transportasi

2. Optimalisasi SDM pelayanan
sarana dan prasarana

2. Penyusunan instrumen untuk
mengukur tingkat kepuasan
layanan pengguna jasa
transportasi

3. Peningkatan pemenuhan
standar pelayanan sarana dan
prasarana transportasi
4. Pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan kinerja OTP
pada pelayanan moda
transportasi
5. Penerapan pelayanan umum
massal berbasis moda
unggulan di daerah perkotaan

3. Penyusunan program
pengembangan SDM pelaku
jasa layanan transportasi
untuk memenuhi harapan
pengguna jasa transportasi
sesuai standar pelayanan
yang diberlakukan
4. Pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan kinerja
pelayanan
5. Mengembangkan prototipe
sistem informasi transportasi
sebagai inovasi teknologi
layanan yang mampu
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Sasaran Strategis

Arah Kebijakan

Strategi
menyajikan kondisi real time
OTP
6. Dukungan terhadap
transportasi ramah gender,
difabel, dan lansia
7. Peningkatan pemenuhan
standar pelayanan sarana dan
prasarana
8. Evaluasi sistem dan peraturan
yang telah ada untuk mencari
akar permasalahan delay
yang terjadi pada sistem
layanan transportasi

Meningkatnya
Keselamatan
Perhubungan

1. Penegakan hukum atas aturan
yang diberlakukan
2. Pemanfaatan teknologi untuk
penyusunan database
kecelakaan darat, laut, udara
dan perkeretaapian, KIR
online, travel data recording.
3. Pengembangan aplikasi
pengaduan pelayanan
transportasi untuk menunjang
keamanan dan keselamatan
transportasi
4. Kontrol kelengkapan
keselamatan dan keamanan
moda angkutan
5. Pembatasan usia kendaraan
layanan moda angkutan
umum
6. Penyediaan fasilitas ZoSS
(Zona Selamat Sekolah) dan
Rute Aman Selamat Sekolah
(RASS) dan taman edukasi
7. Peningkatan pemenuhan
kebutuhan fasilitas
keselamatan dan pengujian
8. Pengembangan sistem
informasi terkait security
awareness di setiap lokasi
simpul utama transportasi
9. Pemenuhan SDM
Keselamatan dan Keamanan
Transportasi Darat, KA, Laut,
Udara

1. Penegakan hukum
2. Mengoptimalkan kegiatan
peningkatan keselamatan dan
keamanan
3. Pembatasan usia sarana
prasarana transportasi
4. Peningkatan kualitas sarana
dan prasarana Perhubungan
5. Peningkatan monitoring dan
audit secara berkala kualitas
sarana dan prasarana
transportasi
6. Pemanfaatan teknologi
keamanan dan keselamatan
transportasi
7. Penyiapan SOP perbaikan
fasilitas transportasi yang
mengalami gangguan
8. Edukasi keselamatan
transportasi
9. Penyusunan dan penerapan
SOP keamanan di setiap
lokasi simpul utama
transportasi
10. Peningkatan sertifikasi sarana
dan prasarana kereta api
11. Perbaikan dan pengembangan
SOP keselamatan untuk setiap
moda
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Sasaran Strategis
Meningkatnya
keterpaduan
perencanaan,
penyusunan program
dan penganggaran

Arah Kebijakan
1. Perencanaan dan
penganggaran terintegrasi
2. Peningkatan kemampuan
sistem perencanaan melalui
pelatihan dan training terpadu

Strategi
1. Peningkatan kualitas sistem
perencanaan, pemrograman,
dan penganggaran terintegrasi
2. Pengembangan modul
pendidikan anti korupsi utk
pegawai Kementerian
Perhubungan
3. Pengembangan sistem ecommerce untuk pengadaan
barang

Meningkatnya kualitas
rumusan dan
pelaksanaan kebijakan
serta regulasi

1. Peningkatan kualitas formulasi
kebijakan yang mampu
merespon dengan cepat
dinamika kondisi transportasi
2. Peningkatan pelaksanaan
rekomendasi kebijakan bidang
transportasi yang telah
ditetapkan

1. Pengendalian kualitas
formulasi kebijakan yang
mampu merespon dengan
cepat dinamika kondisi
transportasi
2. Jangka waktu proses
pengusulan kebijakan hingga
menjadi Keputusan atau
Peraturan Menteri
Perhubungan
3. Pelaksanaan kebijakan
bidang transportasi yang telah
ditetapkan dalam Keputusan
atau Peraturan Menteri
Perhubungan

Meningkatnya
pengendalian dan
pengawasan

1. Mengoptimalkan kegiatan
pengendalian dan
pengawasan terhadap kinerja
Kementerian Perhubungan

1. Pengembangan sistem emonev untuk penilaian kinerja
Kementerian Perhubungan
2. Melakukan reviu Renstra
Kemenhub secara kontinu
3. Pengembangan dan
penyempurnaan untuk monitor
capaian kinerja seluruh
pegawai Kementerian
Perhubungan

Meningkatnya ASN
Kementerian
Perhubungan yang
kompeten dan
berintegritas

1. Peningkatan kualitas SDM
2. Pemberdayaan SDM yang
konsepsional, komprehensif,
dan sinergis
3. Penerapan sekolah kedinasan
yang berbasis kompetensi
4. Penataan regulasi
penyelenggaraan diklat SDM
transportasi

1. Penyusunan Roadmap karir
dan kebutuhan jabatan
2. Melaksanakan diklat dan
pendidikan SDM Perhubungan
3. Meningkatkan kompetensi
SDM Perhubungan di bidang
IT
4. Peningkatan pemenuhan
kebutuhan SDM Aparatur
Kementerian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan
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Sasaran Strategis

Arah Kebijakan
5. Peningkatan kualitas tenaga
pendidik diklat transportasi
6. Peningkatan kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana
diklat berbasis teknologi
tinggi/mutakhir

Strategi
sebagai regulator (teknis
maupun administratif) serta
peningkatan capacity deliver
5. Peningkatan kapasitas dan
kualitas lembaga pendidikan
dan pelatihan SDM bidang
keahlian sub sektor
6. Peningkatan peran
lembaga/asosiasi profesi
untuk berperan serta dalam
pelaksanaan sertifikasi SDM
sub sektor
7. Melaksanakan sertifikasi
lulusan diklat transportasi

Meningkatnya tata
kelola pemerintahan di
Kementerian
Perhubungan yang
baik

1. Optimalisasi reformasi regulasi
dalam pembentukan ataupun
pengaturan kembali tata
kelembagaan di lingkungan
Kementerian Perhubungan
2. Pemanfaatan teknologi dalam
melakukan pengendalian dan
pengawasan atas penegakan
hukum secara konsisten
3. Penyempurnaan SOP layanan
transportasi
4. Pembentukan ataupun
pengaturan kembali tata
kelembagaan di lingkungan
Kementerian Perhubungan
5. Penguatan kelembagaan
dalam rangka peningkatan
peran Balai atau UPT
6. Deregulasi peraturan dan
perijinan serta sinkronisasi
regulasi antar lembaga

Meningkatnya
pemanfaatan inovasi
terapan bidang
perhubungan

1. Penertiban paket-paket
deregulasi perijinan di
lingkungan Kementerian
Perhubungan
2. Peningkatan pemahaman dan
kesadaran pengguna dalam
penerapan SOP layanan
transportasi
3. Penggunaan aplikasi teknologi
informasi dan komunikasi
untuk layanan transportasi
baik komersil maupun non
komersil
4. Pelaksanaan edukasi dalam
penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi
5. Peningkatan pengelolaan /
manajemen transportasi untuk
mendukung smart city pada
kota besar dan metropoliltan

7. Penilaian atas capaian
maturitas penyelenggaraan
SPIP Kementerian

6. Peraturan pemanfaatan
Barang Milik Negara di
lingkungan Kementerian
Perhubungan

1. Kemandirian dalam
penyediaan produk
perhubungan

1. Pembatasan kandungan impor
komponen sarana dan
prasarana perhubungan

2. Pembatasan impor

2. Penguatan industri strategis
pendukung untuk kemandirian
produk dalam negeri

3. Pemberian insentif bagi
pengembangan inovasi di
berbagai sektor transportasi
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Sasaran Strategis

Arah Kebijakan
4. Keterlibatan sektor swasta
dalam pelayanan transportasi
5. Kemandirian pengelolaan
energi
6. Meningkatkan fasilitas
penelitian dan layanan teknis
melalui modernisasi alat-alat
dan laboratorium
7. Meningkatkan Sinergi
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Transportasi
8. Keterlibatan secara aktif
dalam rencana aksi
transportasi berkelanjutan dan
ramah lingkungan

Strategi
3. Efisiensi energi dan
pemanfaatan energi ramah
lingkungan
4. Peningkatan kualitas peralatan
dan perlengkapan penunjang
pelayanan berbasis IT
5. Pembaruan teknologi
terpasang pada sistem
transportasi di Indonesia
6. Perluasan pasar industri
pendukung dan jasa
konstruksi bidang
perhubungan di luar negeri
7. Peningkatan kualitas
penelitian dan pengembangan
melalui skema insentif
penelitian dan pengembangan
inovasi di berbagai sektor
transportasi
8. Peningkatan fasilitas
penelitian dan layanan teknis
melalui modernisasi alat-alat
dan laboratorium
9. Peningkatan EST
(Environmentally Sustainable
Transportation) / transportasi
berkelanjutan untuk setiap
kota metropolitan dan kota
besar
10. Efisiensi energi dan
pemanfaatan energi ramah
lingkungan
11. Penyusunan SOP layanan
transportasi ramah lingkungan

sumber : Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PFKKI
Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat
Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan
dan akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas
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penyelenggaraan
perhubungan.

pemerintahan

dan

keberhasilan

pembangunan

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2015 - 2019,
ditempuh melalui kebijakan mendorong terlaksananya Kerja Sama dan
penyelenggaraan pertemuan internasional bidang perhubungan berdasarkan
ketentuan aturan perundang-undangan dan Norma Standar Prosedur dan
Kriteria (NSPK)
Arah Kebijakan pelaksanaan pembangunan di PFKKI dilaksanakan melalui
strategi :
1. Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Layanan Perkantoran Pusat;
2. Peningkatan koordinasi dengan sektor lain di bidang kemitraan sektor
transportasi;
3. Peningkatan fasilitasi kerjasama dan kemitraan/investasi dengan
Badan usaha dan Instansi / lembaga pemerintah;
4. Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan kerjasama Luar
Negeri Sektor Transportasi dalam Kerangka Regional, Bilateral dan
Multilateral.

3.3. KERANGKA REGULASI
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki posisi strategis
dalam kerangka negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia
ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut dinyatakan pada
Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri
diangkat oleh presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan, serta pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Penguatan mengenai
keberadaan kementerian dalam negara Republik Indonesia diperkuat dengan
terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan. Menindaklanjuti
dua Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Perhubungan mengeluarkan

3-7

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diberlakukan sejak
Januari 2019 merupakan penyempurnaan struktur organisasi Kementerian
Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan. Struktur organisasi Kementerian Perhubungan berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 terdiri dari 9
(Sembilan) unit Eselon 1.A, 4 (empat) Staf Ahli Menteri dan 3 (tiga) Pusat.
Salah satu Pusat di Kementerian Perhubungan adalah Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, berada di bawah koordinasi
Sekretariat Jenderal yang pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Menteri
Perhubungan.
Pembentukan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional atau
PFKKI dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan
infrastruktur transportasi di Indonesia. Keterbatasan APBN menyebabkan
tidak semua infrastruktur transportasi dapat dibangun sehingga
menimbulkan gap pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi.
Diperlukan pendanaan dan kerjasama dengan pihak terkait agar infrastruktur
transportasi dapat segera terpenuhi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, PFKKI
mendapat penambahan tusi yaitu pembinaan Perwakilan Kementerian
Perhubungan di luar negeri yang semula menjadi tusi Biro Umum. Secara rinci,
bahwa PFKKI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan
perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, pelaksanaan kerja sama
dan fasilitasi kemitraan/investasi, kerja sama luar negeri, serta fasilitasi dan
evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional
di bidang
transportasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PFKKI menyelenggarakan
fungsi yang meliputi empat hal, yakni: penyiapan koordinasi, pemantauan,
analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai
pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang
transportasi; penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan
dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar
negeri; penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang
transportasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
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Struktur Organisasi Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional dikelompokkan ke dalam 4 (empat) unit Eselon III, yang
meliputi: Bidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi; Bidang Hubungan
Bilateral dan Sub Regional; Bidang Hubungan Multilateral; dan Bidang Tata
Usaha. PFKKI dipandang strategis dalam menunjang tugas fungsi Kesekjenan
yang dapat meningkatkan kerja sama kemitraan/investasi dalam negeri dan
kerja sama luar negeri dalam kerangka regional/sub regional, bilateral dan
multilateral di bidang transportasi.
Unit kerja PFKKI berdiri awal tahun 2016 dan merupakan unit eselon II baru
di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Penggabungan
dari Unit Eselon III Kerja sama Luar Negeri Biro Hukum dan Unit Eselon III
Kajian Kemitraan Investasi PKKPJT, maka dianggap perlu menyusun dokumen
Rencana Strategis atau Renstra. Rencana Strategis merupakan suatu proses
rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu lima
tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan
peluang yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Renstra memuat tujuan dan
sasaran
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 15 Ayat 1 dan Pasal 19 ayat
2 menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga
konsistensi keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
disamping untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, pada diktum ke dua menyebutkan bahwa setiap instansi
pemerintah mulai dari Kementerian/Lembaga, Eselon 1 dan Eselon II wajib
menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah.
Sebagai turunan dari Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan, maka Renstra PFKKI mempunyai posisi
yang penting dan strategis. Muatan Renstra PFKKI 2020-2024 berisi program
dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target, dan alokasi anggaran
yang akan dilakukan oleh unit kerja PFKKI dalam menjalankan tugas
manajeman koordinasi dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian
Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 2020-2024.
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Renstra PFKKI Tahun 2020-2024 disusun merujuk pada Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan
Pembangiunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman
Penyusunan
dan
Penelaahan
Rencana
Strategis
Kementerian/Lembaga. Tujuan Renstra PFKKI tahun 2020-2024 adalah
membantu penyelenggaraan dan penerapan kebijakan transportasi melalui
koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan
lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerjasama dan kemitraan/investasi
dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Dalam rangka mendukung kebijakan dan sasaran strategis Kementerian
Perhubungan, yaitu meningkatkanya kinerja capaian Kementerian
Perhubungan dalam mewujudkan good governance maka diperlukan kerangka
regulasi di lingkungan PFKKI. Terlebih bahwa dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi PFKKI sejak terbentuknya tidak terlepas dari munculnya permasalahan
yang berkaitan dengan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas regulasi sebagai upaya
penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan
kerja
lainnya.
Strategi
yang
dapat
dilaksanakan
meliputi
revisi/penyempurnaan peraturan/permenhub yang mengatur kewenangan
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PFKKI. Mengoptimalkan
reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata
kelembagaan di lingkungan kementerian perhubungan turut menjadi langkah
yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan dan sasaran
strategis Kementerian Perhubungan. Berikut tabel kerangka regulasi dan
urgensi regulasi pelaksanaan tugas dan fungsi PFKKI dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan.
Tabel 3.2.
Kerangka Regulasi dan Urgensi Regulasi
No
1

Kerangka Regulasi /
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Regulasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun Kementerian / Lembaga wajib
2004 tentang Sistem Perencanaan menyusun
Rencana
Strategis
Pembangunan Nasional
Kementerian / Lembaga (Renstra K/L)
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No

Kerangka Regulasi /
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Regulasi

2.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun Setiap instansi pemerintah mulai dari
1999 tentang Akuntabilitas Kinrja Kementerian/Lembaga, Eselon 1 dan
Instansi Pemerintah
Eselon II wajib menyusun rencana
strategis
untuk
melaksanakan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
sebagai
wujud
pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah.

3.

Peraturan Menteri Perencanaan Sebagai
pedoman
penyusunan
Pembangunan Nasional/Kepala Rencana Strategis Kementerian /
Badan Perencanaan Pembangunan Lembaga
Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara
Penyusunan
Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024.

4.

Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM
122
Tahun
2018
tentang
Organisasi
dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan

Pedoman Pusat Fasilitasi Kemitraan
dan
Kelembagaan
Internasional
menjalankan tugas pokok fungsi di
lingkungan Kementerian Perhubungan

5.

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KP 145 Tahun 2018
tentang Pembentukan Simpul
Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha di Lingkungan
Kementerian Perhubungan

Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional diangkat
sebagai Ketua Simpul Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang perubahan keempat atas peraturan menteri perhubungan nomor PM
189 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perhubungan
menyatakan bahwa Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan
pelaksanaan kerjasama dan kemitraan/investasi dalam negeri, kerja sama
luar negeri serta ratifikasi konvesi dan perjanjian internasional di bidang
transportasi.
Dalam melaksanakan tugas diatas Pusat Fasilitasi Kemitraan
Kelembagaan Internasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

dan
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1. Penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama
dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi
2. Penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama
luar negeri.
3. Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang
transportasi
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat
Jenderal di Kementerian Perhubungan memiliki 4 (empat) unit kerja eselon III
yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha
Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, kepegawaian,
persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan
administrasi barang milik negara, evaluasi dan pelaporan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 925, Bagian tata
usaha menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program anggaran, urusan
keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara,
pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, serta
evaluasi dan pelaporan pusat dan perwakilan kementerian
perhubungan di luar negeri.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, reformasi
birokrasi, pengendalian gratifikasi, persuratan, kearsipan,
perlengkapan, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara
negara dan aparatur sipil negera, pengelolaan teknologi informasi
dan komunikasi dan rumah tangga pusat.
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program
anggaran, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik
negara, pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah
serta evaluasi dan pelaporan Pusat dan Perwakilan Kementerian
Perhubungan di luar negeri.
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2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, reformasi
birokrasi, pengendalian gratifikasi, persuratan, kearsipan,
perlengkapan, pealksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara
negera dan aparatur sipil negara, pengelolaan teknologi informasi
dan komunikasi dan rumah tangga pusat
2. Bidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi
Bidang fasilitasi kemitraan dan investasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan perwakilan kementerian perhubungna di luar negeri
serta lembaga terkait mengenai pelakanaan tugas kerja sama dan fasilitasi
kemitraan/investasi di bidang transportasi. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Bidang fasilitasi kemitraan dan investasi menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi,
pelaporan dan konsultasi dengan perwakilan Kementerian
Perhubungan di luar negeri serta lembaga terkait mengenai
pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang
transportasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
b. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi,
pelaporan dan konsultasi dengan perwakilan Kementerian
Perhubungan di luar negeri serta lembaga terkait mengenai
pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang
transportasi dengan pihak swasta dan masyarakat.
Bidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi, terdiri dari :
1. Subbidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Instansi
Pemerintah dan BUMN/BUMD
Subbidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Instansi Pemerintah
dan BUMN/BUMD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar
negeri serta lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan
fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi dengan
instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah
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2. Subbidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Swasta dan
Masyarakat
Subbidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Swasta dan
Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar
negeri serta lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan
fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi dengan pihak
swasta dan/atau masyarakat.
3. Bidang Hubungan Bilateral dan Sub regional
Bidang Hubungan Bilateral dan Subregional mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, analisa,evaluasi,
pelaporan dan konsultasi dengan negera mitra dan lembaga terkait
mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri serta penyiapan monitoring,
analisis, fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian
internasional dalam hubungan bilateral dan subregional di bidang
transportasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang hubungan
bilateral dan sub regional Pusat Fasilitaasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi,
pelaporan dan konsultasi dengan negara mitra dan lembaga terkait
mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri serta penyiapan
monitoring, analisis, fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan
perjanjian internasional di bidang transportasi wilayah Amerika
dan Eropa dengan melibatkan perwakilan Kementerian
Perhubungan di luar negeri; dan
b. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi,
pelaporan dan konsultasi dengan negara mitra dan lembaga terkait
mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri serta penyiapan
monitoring, analisis, fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan
perjanjian internasional di bidang transportasi wilayah
Subregional, Asia, Pasifik, dan Afrika dengan melibatkan
perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
Bidang Hubungan Bilateral dan Subregional terdiri dari :
1. Subbidang Hubungan Amerika dan Eropa
Subbidang Hubungan Amerika dan Eropa mempunyai tugas penyiapan
bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan Negara mitra dan lembaga terkait serta penyiapan
monitoring, analisis, fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan
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perjanjian internasional di bidang transportasi di wilayah Amerika dan
Eropa dengan melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan di
luar negeri;
2. Subbidang Hubungan Subregional, Asia, Pasifik dan Afrika
Subbidang Hubungan Subregional, Asia, Pasifik dan Afrika mempunyai
tugas penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi,
pelaporan dan konsultasi dengan negara mitra dan lembaga terkait
serta penyiapan monitoring, analisis, fasilitasi dan evaluasi ratifikasi
konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi di wilayah
subregional, Asia, Pasifik dan Afrika dengan melibatkan perwakilan
Kementerian Perhubungan di luar negeri.
4. Bidang Hubungan Multilateral
Bidang Hubungan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan negara mitra dan lembaga terkait mengenai
pelaksanaan kerja sama luar negeri serta penyiapan monitoring, analisis,
fasilitasi, dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional
dalam hubungan multilateral di bidang transportasi. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Bidang Hubungan Multilateral Pusat Fasilitasi Kemitraan
dan Kelembagaan Internasional menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi,
pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai
pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan
ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang
transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi
Persatuan Bangsa-Bangsa; dan;
b. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi,
pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai
pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan
ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang
transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi
Non Persatuan Bangsa- Bangsa;
Bidang Hubungan Multilateral terbagi dalam :
a. Subbidang Hubungan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa
Subbidang Hubungan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,
pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan
lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri serta
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penyiapan monitoring, analisis, fasilitasi dan evaluasi ratifikasi
konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi
dengan organisasi Internasional di bawah Organisasi PBB antara
lain IMO, ICAO, UNESCAP dan Organisasi lain di Bawah PBB dengan
melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
b. Subbidang Hubungan Organisasi Non Persatuan BangsaBangsa
Subbidang Hubungan Organisasi Non Persatuan Bangsa-Bangsa
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,
pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan
lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri serta
penyiapan monitoring, analisis, fasilitasi dan evaluasi ratifikasi
konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi
dengan organisasi Internasional di bawah Organisasi Non Peratuan
Bangsa-Bangsa antara lain WTO, APEC, ASEAN dan Organisasi lain
di luar PBB dengan melibatkan perwakilan Kementerian di luar
negeri.
Struktur Kelembagaan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar
berikut.
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sumber : Laporan Tahunan PFKKI 2018

Gambar 3.1.
Bagan Struktur Organisasi
Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
Kementerian Perhubungan

Mandat PFKKI sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2019 adalah pembinaan, fasilitasi kemitraan dan kerjasama serta
evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang
transportasi. Peran PFKKI dalam mewujudkan misi kementerian
perhubungan adalah mendukung sasaran strategis “Meningkatnya
kerjasama bidang transportasi, pengelolaan regulasi dan layanan
hukum, sarana prasana dan teknologi informasi”. Sasaran tersebut
diterjemahkan ke dalam program sekretariat jenderal berupa peningkatan
kerjasama kemitraan/investasi dalam negeri dan kerja sama luar negeri dalam
kerangka regional/sub regional, bilateral dan multilateral di bidang
transportasi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan strategis PFKKI yaitu
Pengembangan kemitraan dalam negeri dan kerjasama luar negeri di
bidang transportasi dalam kerngka regional/sub regional, bilateral dan
multilateral dengan dua indikator kinerja. Indikator tersebut adalah
persentase proses fasilitasi kerjasama dan kemitraan/investasi dengan Badan
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Usaha dan instansi/lembaga pemerintah yang ditindaklanjuti serta persentase
kesepakatan kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang
ditindaklanjuti. Program ini diturunkan menjadi dua sasaran kegiatan
strategis yaitu meningkatnya kerjasama kemitraan/investasi dalam negeri di
bidang transportasi dan meningkatnya kerjasama luar negeri sektor
transportasi dalam kerangka bilateral, sub regional dan multilateral.
Agar tercapai sasaran kegiatan strategis tersebut, ada 3 proses utama yang
dilakukan oleh PFKKI yaitu pembinaan dan regulasi, kemitraan dan kerjasama
serta monitoring dan evaluasi. Dalam proses utama pembinaan dan regulasi
dilaksanakan pembinaan terhadap 8 atase perwakilan luar negeri
kementerian perhubungan di Tokyo, Washington DC, Kuala Lumpur,
Singapura, Montreal, London, Jeddah, Denhag serta dua tambahan antara lain
RRT dan Australia. Disamping itu dalam proses ini juga direview dan disusun
regulasi terkait bidang transportasi serta ratifikasi konvensi dan perjanjian
internasional.
Proses
berikutnya
adalah
pelaksanaan
fasilitasi
kemitraan/investasi dalam negeri dan kerjasama luar negeri baik bilateral,
multilateral maupun regional/sub regional. Proses terakhir adalah monitoring
dan evaluasi mengenai pelaksanaan kerjasama serta evaluasi ratifikasi
konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.
Proses bisnis ideal di Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan tersaji pada Gambar 3.2.
berikut ini.
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sumber : Hasil Analisis Tim, 2019

Gambar 3.2. Proses Bisnis Ideal PFKKI

Struktur kelembagaan eksisting telah mengakomodir proses bisnis tersebut
namun masih bersifat sektoral. Struktur Kelembagaan yang ideal seharusnya
berbasis fungsi sesuai dengan cascading perencanaan kementerian
perhubungan sehingga akan terlihat jelas proses bisnis dan output kinerja dari
masing-masing proses.
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BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kerjasama dan
fasilitasi kemitraan/investasi serta kerjasama luar negeri sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Kementerian
Perhubungan tidak hanya bertugas membuka peluang kemitraan/investasi
bagi pembangunan infrastruktur transportasi tetapi juga juga wajib
mempercepat proses pelaksanaan kemitraan tersebut agar dapat terealisasi.
Selain itu Pusat FKKI juga bertanggungjawab untuk menjaga kerjasama luar
negeri maupun perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati
bersama.
Sebagai unit kerja yang berada dalam koordinasi Sekretariat Jenderal, maka
pelaksanaan kegiatan dari Pusat FKKI harus merupakan turunan dari sasaran
program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Dari Rancangan
Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 diketahui
bahwa Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah
“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perhubungan” dengan Sasaran Program yang harus didukung
oleh unit kerja Pusat FKKI adalah “Peningkatan Kerjasama
Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri Dalam
Kerangka Regional/Sub Regional, Bilateral dan Multilateral Dalam
Bidang Transportasi”, dengan indikator sasaran program adalah Tingkat
Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama.
Sasaran program tersebut, selanjutnya menjadi acuan bagi Pusat FKKI untuk
menentukan kegiatan teknis dan kegiatan generik yang menjadi dasar
pelaksanaan kerja Pusat FKKI di tahun 2020-2024.
Kegiatan Teknis Pusat FKKI adalah Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama dan
Kemitraan/Investasi Dalam dan Luar Negeri serta Ratifikasi Konvensi
Perjanjian Internasional dalam Bidang Transportasi,
Kegiatan Generik Pusat FKKI adalah Layanan Perkantoran Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
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Untuk dapat melaksanakan kegiatan dan juga menilai capaian kinerja
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan
dan Kelembagaan Internasional, maka ditetapkan target kinerja dan kerangka
pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.1. berikut.
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Tabel 4.1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Program
/Kegiatan
Kegiatan

Sasaran Program
(outcome) / Sasaran
Kegiatan (output) /
Indikator

Target
2020

2021

2022

Alokasi (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

PUSAT FKKI +
: Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalam dan Luar Negeri serta
Ratifikasi Konvensi Perjanjian Internasional dalam Kerangka Regional/Sub Regional, Bilateral dan 40.201,9 53.333,4 60.185,0 68.802,4 78.137,2 PERWAKILAN
KEMENHUB DI
Multilateral di Bidang Transportasi
LN

Sasaran
Kegiatan 1
Indikator
Kegiatan 1.1.

Meningkatnya Kerjasama Fasilitasi Kemitraan Dan Investasi di Bidang Transportasi
2 draft
Jumlah Kerjasama
Fasilitasi Kemitraan dan perjanjian
kerjasama
Investasi di Bidang
bidang
Transportasi yang
transportasi
ditindaklanjuti
yang siap ditandatangani

2 draft
perjanjian
kerjasama
bidang
transportasi
yang siap ditandaangani

2 draft
2 draft
2 draft
perjanjian
perjanjian
perjanjian
kerjasama
kerjasama
kerjasama
bidang
bidang
bidang
transportasi transportasi transportasi
yang siap di- yang siap di- yang siap ditandatangani tandatangani tandatangani

PUSAT FKKI

3.405,6

3.985,6

3.905,6

4.026,6

4.147,1

Sasaran
Kegiatan 2

Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri serta Ratifikasi Konvensi Perjanjian Internasional dalam Kerangka Regional/Sub Regional, Bilateral dan Multilateral
di Bidang Transportasi

Indikator
Kegiatan 2.1.

Jumlah Kesepakatan
4 kerjasama 4 kerjasama 4 kerjasama 4 kerjasama 4 kerjasama
Kerjasama Bilateral,
yang ditanda- yang ditanda- yang ditanda- yang ditanda- yang ditandaRegional dan Multilateral
tangani
tangani
tangani
tangani
tangani
yang ditindaklanjuti

3.998,1

6.040,7

6.049,9

6.059,1

6.068,4

Indikator
Kegiatan 2.2.

Jumlah Ratifikasi yang
Diharmonisasi antar
Kementerian

1.164,7

1.553,0

1.658,9

1.659,0

1.659,2

5 dokumen
ratifikasi

5 dokumen
ratifikassi

6 dokumen
ratifikasi

6 dokumen
ratifikasi

8 dokumen
ratifikasi

PUSAT FKKI

PUSAT FKKI
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Program
/Kegiatan
Kegiatan
Sasaran
Kegiatan 1
Indikator
Kegiatan

Sasaran Program
(outcome) / Sasaran
Kegiatan (output) /
Indikator

Indikator
Kegiatan

Indikator
Kegiatan

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

1.687,6

1.480,2

PUSAT FKKI

1.208,4

2.108,4

PUSAT FKKI

216,87

231,13

PUSAT FKKI

Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Program Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri
Jumlah Dokumen Rencana
dan Program Kerja Pusat
FKKI dan Perwakilan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.761,3

1.980,5

1.651,2

Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Pusat FKKI dan

Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Luar
Negeri yang dihasilkan
Sasaran
Kegiatan 3

2020

Alokasi (dalam juta rupiah)

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Luar Negeri

Kementerian
Perhubungan di Luar
Negeri yang dihasilkan
Sasaran
Kegiatan 2

Target

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

331,37

372,28

475,64

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset BMN Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan dan Aset BMN
Pusat FKKI dan

Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Luar
Negeri yang dihasilkan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

150,00

182,99

191,90
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Program
/Kegiatan

Sasaran Program
(outcome) / Sasaran
Kegiatan (output) /
Indikator

Target
2020

2021

2022

Alokasi (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

330,00

376,67

405,56

PUSAT FKKI

2022

Sasaran
Kegiatan 4

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan SDM Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri

Indikator
Kegiatan

Jumlah Dokumen Laporan
Pembinaan SDM Pusat

Sasaran
Kegiatan 5
Indikator
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan 6
Indikator
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan 7

FKKI dan Perwakilan
Kementerian
Perhubungan di Luar
Negeri yang dihasilkan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

250,00

310,00

Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri
Jumlah Dokumen Laporan
Pengelolaan Kepegawaian

Pusat FKKI dan
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Luar
Negeri yang dihasilkan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

350,00

365,07

376,08

387,91

397,72

PUSAT FKKI

4.100,0

5.164,4

5.254,9

5.325,4

6.221,5

PUSAT FKKI

Meningkatnya Bantuan Delegasi RI ke Sidang/Pertemuan Nasional dan Internasional
Jumlah Dokumen
Laporan Bantuan
Delegasi RI ke
Sidang/Pertemuan
Nasional dan
Internasional

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Pusat FKKI
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Program
/Kegiatan
Indikator
Kegiatan

Sasaran Program
(outcome) / Sasaran
Kegiatan (output) /
Indikator
Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Perkantoran
Pusat FKKI

Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.346,0

2.462,7

2.534,9

2.639,9

2.744,9

PUSAT FKKI

4.811,

5.371,2

PUSAT FKKI

Sasaran
Kegiatan 8

Meningkatnya Pengelolaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri

Indikator
Kegiatan

Jumlah Dokumen
Laporan Pengelolaan
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pusat

FKKI dan Perwakilan
Kementerian
Perhubungan di Luar
Negeri
Sasaran
Kegiatan 9
Indikator
Kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.636,8

4.309,8

4.251,2

Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Perkantoran Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri
Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Perkantoran
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Jeddah

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.564,9

3.929,8

5.294,8

6.659,7

Perwakilan
Kementerian
8.024,6
Perhubungan
di Jeddah

Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.793,2

3.286,4

3.779,6

4.272,8

4.766,0
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Perwakilan
Kementerian

Program
/Kegiatan

Sasaran Program
(outcome) / Sasaran
Kegiatan (output) /
Indikator
Layanan Perkantoran
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di London
Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Perkantoran
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di
Singapura
Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Perkantoran
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di
Washington

Target
2020

2021

2022

Alokasi (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana
Perhubungan
di London

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3.099,9

2.304,0

4.699,8

2.858,1

6.299,7

3.412,2

7.899,6

Perwakilan
Kementerian
9.499,5
Perhubungan
di Singapura

3.966,2

Perwakilan
Kementerian
4.520,3
Perhubungan
di Washington

Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Perkantoran
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Tokyo

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.876,5

2.453,1

3.029,7

3.606,3

Perwakilan
Kementerian
4.182,9
Perhubungan
di Tokyo

Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Perkantoran

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.545,7

3.841,5

5.137,2

6.433,0

7.728,8
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Perwakilan
Kementerian
Perhubungan

Program
/Kegiatan

Sasaran Program
(outcome) / Sasaran
Kegiatan (output) /
Indikator
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Kuala
Lumpur
Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Perkantoran
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Den
Haag
Jumlah Dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Perkantoran
Perwakilan Kementerian
Perhubungan di
Montreal

Target
2020

2021

2022

Alokasi (dalam juta rupiah)
2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana
di Kuala
Lumpur

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.022,2

2.501,0

2.345,1

3.192,1

2.667,9

3.883,8

2.990,8

Perwakilan
Kementerian
3.313,7
Perhubungan
di Den Haag

4.574,2

Perwakilan
Kementerian
5.265,3
Perhubungan
di Montreal
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