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Strategi Bersama Kemitraan Negara IBRD/IFC/MIGA (Country Partnership Strategy/CPS) dan 

Indonesia untuk tahun fi skal 2013-15 memberikan dukungan bagi dua tahun terakhir pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  Sejak tahun 2004, Indonesia muncul sebagai negara 

demokrasi yang stabil dan dinamis dan sebagai ekonomi berpenghasilan menengah yang penuh percaya diri 

dengan pertumbuhan sektor swasta yang cepat, dan memiliki pengaruh global dan regional. Bertumpu pada 

kemitraan selama enam dekade, hubungan Grup Bank Dunia dengan Indonesia tetap melaju pada jalur yang 

dibentuk oleh CPS tahun fi skal 2009-12 yang lalu, yang mendukung agenda pembangunan Indonesia dengan 

mendorong kapasitas lokal untuk menerapkan dan menyampaikan dan dengan memperkuat daya saing 

ekonomi sektor swasta. Strategi CPS sejalan dengan “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia – MP3EI untuk tahun 2011-2025”, yang hendak mempercepat pembangunan melalui 

pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro rakyat miskin dan pro-lingkungan. Pemerintah akan mengambil 

posisi yang kuat tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dan berfungsi sebagai “katalis 

untuk pertumbuhan” bagi sektor swasta. CPS juga memperhitungkan kondisi pasar dalam dan luar negeri 

yang berubah-ubah dan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari penilaian CPS tahun fi skal 2009-12, dengan 

konsultasi bersama Pemerintah Indonesia (PI), sektor swasta, kalangan masyarakat, mitra pembangunan dan 

para pemangku kepentingan lainnya.

I. Pendahuluan

Foto: Matahati Productions



Foto: World Bank
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Foto: Matahati Productions

Kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mendorong pesatnya pengentasan kemiskinan 

dan mendukung pertumbuhan kelas menengah. Indonesia telah berhasil melalui goncangan ekonomi 

yang besar pada Krisis Keuangan Asia tahun 1998 dan transisi politik yang sulit dari pemerintah otoriter ke 

demokrasi. Pembangunan Indonesia telah mencatat kemajuan yang mengagumkan dalam membawa jutaan 

orang keluar dari kemiskinan dan meningkatkan indikator sosial. Manajemen ekonomi yang berhati-hati telah 

menghasilkan defi sit anggaran yang rendah, rasio hutang terhadap PDB yang jauh lebih kecil, dan infl asi yang 

terjaga. Indonesia juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat pada dekade yang lalu walau sempat 

menghadapi krisis keuangan dunia. Selain itu, Indonesia meraup keuntungan dari melonjaknya ekspor 

komoditas, peningkatan tingkat kepercayaan investor dan aliran masuk modal asing yang cukup besar, dan 

juga dividen demografi s yang kuat. Urbanisasi yang cepat juga menggeser pola permintaan menuju barang 

dan jasa berkualitas. Pertumbuhan output mencapai rata-rata 5,5 persen per tahun selama periode 2002 hingga 

2011, didorong oleh kuatnya konsumsi dalam negeri dan surplus eksternal yang berkelanjutan secara umum. 

Walau pasar keuangan tetap peka terhadap perubahan sentimen investor internasional, ketidakseimbangan 

telah menyusut dengan cepat dengan perbaikan neraca sektor keuangan dan dunia usaha. Pertumbuhan 

penerimaan, bersama-sama dengan pembatasan belanja, telah menghasilkan defi sit fi skal yang rendah.

Pada waktu yang bersamaan, tantangan pembangunan dan lemahnya kapasitas kelembagaan 

dan rintangan-rintangan lain harus ditangani agar Indonesia dapat meraih potensi sesungguhnya. 

Bertumpu pada kapasitas kelembagaan Indonesia untuk secara efektif merumuskan dan menerapkan 

kebijakan dan program pemerintah masih menjadi tugas yang cukup sulit. Walaupun dengan pertumbuhan 

ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang terus berkelanjutan, Indonesia masih memiliki jumlah penduduk 

miskin yang besar (30 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yang hanya sedikit di bawah 

KPS 1,25 dolar per hari) dan melambatnya laju pengentasan kemiskinan. Terdapat 65 juta jiwa yang hidup 

di atas garis kemiskinan namun dengan sangat mudah dapat tergelincir kembali ke jurang kemiskinan, 

ditambah dengan semakin meningkatnya ketidaksetaraan. Walaupun tingkat kemiskinan rumah tangga 

II. Tantangan Pembangunan
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yang dikepalai oleh perempuan (FHH) masih lebih rendah dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-

laki (MHH), FHH masih tetap lebih rentan terhadap kejutan. Indikator pembangunan manusia, penciptaan 

lapangan kerja dan investasi infrastruktur tertinggal di belakang kebutuhan dari generasi muda yang semakin 

urban. Penyampaian layanan masyarakat harus diperkuat melalui peningkatan koordinasi dan transparansi. 

Sektor swasta harus dapat bekerja di dalam lingkungan transparan yang berdasarkan peraturan, dengan 

persaingan yang adil dan akses yang memadai terhadap modal. Peningkatan belanja pendidikan yang 

besar belum membawa peningkatan yang sepadan dalam kualitas pendidikan yang dibutuhkan untuk 

memberikan gabungan keterampilan yang dibutuhkan oleh ekonomi yang sedang bertumbuh. Kota-kota 

berupaya keras untuk mengikuti pesatnya urbanisasi, dan perbedaan antar daerah masih tetap dijumpai. 

Investasi pemerintah tertinggal di belakang tingkatnya yang lalu dan sangat kurangnya infrastruktur akan 

selalu menghambat Indonesia dari upayanya dalam mencapai potensinya dalam hal pertumbuhan ekonomi 

dan kemakmuran. Subsidi BBM menyerap sebagian besar anggaran yang sebetulnya dapat digunakan bagi 

infrastruktur dan perlindungan sosial. Keturutsertaan sektor swasta di dalam sektor-sektor penting seperti 

antara lain infrastruktur, logistik, fasilitas kesehatan dan pendidikan, harus ditingkatkan, dan peningkatan 

peraturan bagi usaha kecil dan menengah dapat berakibat kepada tambahan lapangan kerja lebih lanjut. 

Penggundulan hutan, banjir dan keprihatinan lingkungan hidup dapat menyoroti pentingnya penyesuaian 

dan mitigasi perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat Indonesia 

dan pers yang bebas meminta pertanggungjawaban yang lebih kuat pada lembaga-lembaga, pengaturan 

yang lebih baik dalam dunia usaha dan tidak mentolerir korupsi.
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Suatu rangkaian rencana pembangunan lima tahun telah memberikan landasan untuk memperkuat 

stabilitas ekonomi dan memprakarsai reformasi struktural. Di dalam lima tahun pertama setelah 

krisis tahun 1998, secara umum telah tercapai stabilitas ekonomi dan politik. Ketika Presiden Yudhoyono 

menduduki jabatan pada akhir tahun 2004, berbagai rencana konsolidasi fi skal dan ekonomi makro dan 

serangkaian reformasi struktural untuk memulihkan kepercayaan kepada ekonomi Indonesia disertakan di 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Pada masa pemerintahan SBY 

berikutnya, Pemerintah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 

2010-2014, dengan pelimpahan tanggung jawab pengawasan kemajuan pembangunan kepada Unit Kerja 

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang baru dibentuk. Dengan sasaran 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8-10 

persen pada tahun 2014, RPJMN menyoroti perlunya pertumbuhan yang adil dan merata dan serangkaian 

kebijakan bersama untuk memastikan bahwa pembangunan bersifat berkelanjutan dan inklusif. RPJMN 

memberikan tekanan khusus pada peningkatan investasi dalam infrastruktur dan memperkuat agenda 

kemiskinan. Selain itu, RPJMN juga mendorong Pemerintah menuju pembangunan yang lebih adil merata 

dan inklusif bagi, antara lain, kaum perempuan dan anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak adalah perwujudan dari komitmen tersebut.

Suatu Masterplan untuk Pembangunan Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan 

dan meningkatkan pemerataan dengan sasaran menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar 

pada tahun 2025. Pada bulan Mei 2011, Pemerintah Indonesia meluncurkan Masterplan bagi “Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025” (MP3EI) berdasarkan pada tiga strategi: 

(i) membesarkan pusat-pusat pertumbuhan pada setiap kelompok kepulauan besar utama dengan 

membangun gugus-gugus industri berdasar sumber daya; (ii) membangun sinergi antar pusat-pusat 

pertumbuhan itu, termasuk konektivitas internasional bagi perdagangan dan pariwisata; dan (iii), melengkapi 

konektivitas dengan meningkatkan sumber daya manusia dan meninggikan investasi dalam penelitian dan 

III. Program Pembangunan Pemerintah

Foto: Matahati Productions
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pengembangan. Menurut rencana tersebut, dunia usaha memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi, 

terutama dalam mendorong investasi, membentuk kesempatan kerja dan mendorong inovasi. Pemerintah 

bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan peraturan dan ekonomi makro yang kondusif bagi 

percepatan dan perluasan investasi.

Pendekatan Pemerintah terhadap kebijakan ekonomi didasarkan kepada empat sasaran 

strategisnya yaitu pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro rakyat miskin dan pro-lingkungan.  

Pemerataan masih menjadi prinsip dasar untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

pada kota-kota besar dan kecil dan daerah yang lebih terisolir di Indonesia untuk mencapai pembangunan 

ekonomi yang lebih luas lagi dengan kolaborasi bersama sektor swasta dan penciptaan lapangan kerja di 

seluruh negeri. Kaum termiskin juga turut menjadi diperhatikan. Pemerintah akan berkonsentrasi kepada 

tiga belas program, termasuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, 

pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi, tata kelola yang baik, reformasi pemilu, penegakan 

anti korupsi, pembangunan yang merata dan inklusif, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, dan 

pembangunan kebudayaan. Kolaborasi dengan sektor swasta memperoleh prioritas untuk melengkapi upaya-

upaya Pemerintah melalui investasi, penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Penurunan kebergantungan 

terhadap kredit luar negeri dan pengelolaan tingkat hutang yang rendah dibanding PDB juga merupakan 

prioritas utama pada pemerintahan Presiden SBY. Pada beberapa bidang tersebut, Pemerintah telah meminta 

bantuan dari Grup Bank Dunia seperti dibahas pada bagian berikut.
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Foto: Juferdy

Kinerja Ekonomi Berjalan dan Perkiraannya (Outlook)

Indonesia mampu menghadapi penurunan ekonomi global pada tahun 2008-09 dan 

mengembalikan momentum pertumbuhannya. Pertumbuhan PDB menyusut dari 6 persen pada tahun 

2008 menjadi 4,6 persen pada tahun 2009, tetapi kemudian pulih menjadi 6,1 persen pada tahun 2010 dan 6,5 

persen pada tahun 2011. Dampak sosial dari krisis global juga hanya terbatas—di Indonesia, hanya terdapat 

sejumlah kecil laporan penghentian pekerjaan, sementara tingkat kemiskinan dan pengangguran terus 

menurun dan belanja rumah tangga tetap terjaga di tengah rendahnya laju infl asi. Kinerja yang relatif kokoh 

ini memperoleh dukungan dari kuatnya pendanaan pemerintah, neraca sektor keuangan yang sehat dan 

pesatnya permintaan dalam negeri. Ekspor Indonesia, yang menekankan kepada komoditas, memperoleh 

keuntungan dari peningkatan harga komoditas internasional dan kuatnya permintaan bahan mentah dari China 

dan ekonomi-ekonomi berkembang lainnya. Penyusun kebijakan juga melakukan upaya proaktif selama krisis, 

termasuk dengan paket stimulus fi skal, kebijakan moneter yang mendukung, dan paket dukungan darurat 

yang signifi kan dari para mitra pembangunan, sementara berhasil mencatatkan defi sit fi skal yang berada di 

bawah sasaran untuk tahun 2009-2011. Bersama-sama dengan kuatnya pertumbuhan PDB, kontribusi kepada 

penurunan hutang pemerintah menjadi di bawah 25 persen dari PDB, secara sehat memanfaatkan neraca 

sektor swasta dan peringkat hutang negara yang kembali ke tingkat layak investasi (investment grade) untuk 

pertama kali sejak tahun 1997. Bersama-sama dengan peningkatan di dalam kelayakan kredit itu, dan yield 

yang relatif tinggi dan prospek jangka panjang yang cerah, telah memberikan kontribusi kepada kuatnya 

aliran masuk modal portofolio, yang dapat memaparkan ekonomi Indonesia terhadap pembalikan arah aliran 

modal secara tiba-tiba dengan berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global.

Kinerja ekonomi terbaru masih tetap kokoh, walau terdapat tanda-tanda pengaruh dari penurunan 

pasar keuangan dan ekonomi global. Pada beberapa bulan terakhir perlemahan permintaan eksternal dan 

harga komoditas telah memberi kontribusi kepada penyempitan surplus perdagangan Indonesia. Sementara 

pengaruh pasar keuangan telah relatif rendah, lemahnya perkiraan (outlook) dunia dan potensi gejolak pasar 

keuangan tetap mempertahankan risiko penurunan terhadap proyeksi pertumbuhan sebesar 6,1 persen untuk 

tahun 2012. Walau dengan kuatnya posisi fi skal, relatif terbatasnya paparan perdagangan langsung ke UE, dan 

IV. Perkembangan Ekonomi  Terbaru & Konteks Politik
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Tabel 1:  Perkiraan (Outlook) Baseline Ekonomi Makro

2009 2010 2011 2012(p) 2013(p) 2014(p)

Pertumbuhan

PDB riil (% perubahan) 4,6 6,2 6,5 6,1 6,3 6,6

Investasi riil (% perubahan) 3,3 8,5 8,8 12,3 11,2 10,5

Konsumsi swasta riil (% perubahan) 6,2 4,6 4,7 5,0 5,1 4,9

Ekspor riil (% perubahan) -9,7 15,3 13,6 2,8 5,7 11,0

Impor riil (% perubahan) -15,0 17,3 13,3 7,1 4,7 11,8

Saldo neraca berjalan (% dari PDB) 1,9 0,7 0,2 -2,3 -1,6 -1,7

Variabel fi skal     

Neraca pemerintah pusat (% dari PDB)1 -1,6 -0,7 -1,1 -2,2 -1,6 -1,4

Hutang pemerintah pusat (% dari PDB) 28,4 26,1 24,3 23,0 21,2 19,5

Harga     

Defl ator PDB (% perubahan)2 8,3 8,1 8,4 6,5 7,9 8,7

Infl asi IHK (%)2 4,8 5,1 5,4 4,4 5,1 5,0

Catatan: 
1 2011 telah diaudit secara aktual, 2012 adalah defi sit APBN-P dan defi sit tahun 2013 hingga 2014 adalah berdasar Catatan Keuangan 

Pemerintah tahun 2013. 2 Rata-rata periode

kokohnya faktor pendorong pertumbuhan dalam negeri membuat Indonesia berada dalam posisi yang baik 

untuk menghadapi gejolak ekonomi dunia, kebergantungan Indonesia terhadap komoditas merupakan sumber 

kerentanan. Menurut skenario penurunan dengan pembekuan yang tinggi terhadap keuangan internasional, 

rendahnya pertumbuhan di China dan anjloknya harga komoditas dapat memangkas tingkat pertumbuhan 

menjadi sekitar 4 persen dari PDB.

Pada jangka menengah, dibutuhkan koordinasi, implementasi kebijakan dan iklim investasi yang 

efektif agar pertumbuhan dapat mencapai 7 persen atau lebih dan bila peningkatan dalam realisasi 

bidang sosial dapat berlanjut. Dalam peningkatan belanja fi skal untuk mendorong peningkatan layanan 

masyarakat, Indonesia akan membutuhkan lembaga-lembaga yang efektif dan bertanggung jawab yang 

dapat mengubah sumber daya yang tersedia menjadi realisasi pembangunan yang lebih baik. Indonesia harus 

memprioritaskan daya saing, inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan yang dipimpin oleh sektor swasta. Hal itu 

akan menjadi semakin penting dengan penekanan Indonesia terhadap kebutuhannya yang sangat besar untuk 

infrastruktur, inklusi keuangan, pendidikan yang lebih baik, jaminan sosial dan kesehatan universal yang lebih luas. 

Peningkatan pada iklim investasi, termasuk konsistensi dan kepastian peraturan perundangan, juga dibutuhkan 

untuk penciptaan lapangan kerja dan untuk menjaga tetap tingginya tingkat penanaman langsung modal asing.

Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa skenario dasar (baseline) kerentanan pasar keuangan 

internasional dan permintaan luar negeri yang relatif lemah dan permintaan dalam negeri yang masih 

kuat, memperkirakan pertumbuhan sebesar 6,1 persen untuk tahun 2012, dan bergerak menjadi 6,3 

persen untuk tahun 2013.  Asumsi-asumsi makro ekonomi yang mendasari skenario ini termasuk berlanjutnya 

permintaan luar negeri yang lemah dengan proyeksi moderasi pada keseluruhan harga komoditas internasional.

Perkiraan (outlook) China akan banyak mempengaruhi Indonesia. China adalah mitra perdagangan 

langsung yang penting (dengan bobot sebesar 11 persen dari ekspor Indonesia pada tahun 2011) tetapi 

pengaruh lapis kedua terhadap Indonesia dari perlambatan yang terjadi di China melalui pertumbuhan 

mitra perdagangan regional dan global juga merupakan hal yang penting. Proyeksi pertumbuhan baseline 

menyertakan asumsi laju pertumbuhan China sebesar 8 persen, sejalan dengan proyeksi GEP bulan Juni 2012. 

Menggeser turun pertumbuhan China menjadi 7 persen akan secara langsung mengurangi pertumbuhan 

para mitra perdagangan utama Indonesia sebesar 0,17 pp (dengan bobot ekspor Indonesia sebesar 11 persen 

pada tahun 2011). Pengaruh lapis kedua melalui pertumbuhan mitra perdagangan regional dan global juga 

dapat menjadi penting. Namun keprihatinan utama dengan penurunan pertumbuhan yang relatif besar 

adalah bila pertumbuhan China menyebabkan penurunan tajam dalam harga komoditas dunia, terutama batu 

bara dan mineral, yang merupakan bagian yang cukup besar dari ekspor Indonesia. Sebagai  contoh, laporan 
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IMF bulan Juni 2011 tentang Pengaruh Spillover China memperkirakan bahwa penurunan laju pertumbuhan 

output industri China sebesar 3 persen (1 standar deviasi, atau 1 persen dari PDB) akan mengakibatkan 

penurunan harga internasional sebesar 6 persen bagi minyak dan logam dasar; sementara dampak terhadap 

komoditas lain tidaklah besar. Jika penurunan harga komoditas yang signifi kan terus berlanjut, hal itu akan 

mempengaruhi konsumsi dan investasi dalam negeri, dengan penurunan yang berlangsung terhadap 

penerimaan rumah tangga, investasi perusahaan dan penerimaan fi skal.

Pertumbuhan juga dapat bergerak turun secara cukup besar bila dampak dari kejutan luar negeri 

yang buruk menerima penguatan di dalam negeri. Pertumbuhan masih tetap berada di atas 4 persen 

pada skenario internasional yang dibahas pada paragraf yang lalu. Hal ini serupa dengan yang terjadi di tahun 

2009, ketika pertumbuhan menurun pada puncak krisis keuangan dunia tetapi masih tetap masih melaju pada 

angka 4,6 persen. Namun penting untuk dicatat bahwa proyeksi PDB tersebut menggabungkan skenario luar 

negeri dengan moderasi pada dasar-dasar pendorong pertumbuhan dalam negeri, yaitu investasi dan belanja 

swasta. Dalam hal terjadi perubahan terhadap faktor pendorong tersebut, misalnya karena kebijakan yang 

keliru atau masalah pada sektor keuangan dalam negeri, maka risiko penurunan laju pertumbuhan dapat 

menjadi jauh lebih besar.

Kemiskinan

Walau dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan pada dekade 

yang lalu, ketidakmerataan semakin meningkat dan banyak keluarga yang hidup pada garis 

batas kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia, yang diukur pada garis kemiskinan nasional, turun 

dari 16,6 persen pada bulan Maret 2007 menjadi 12,0 persen pada bulan Maret 2012, dengan hanya sedikit 

perbedaan antara rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan oleh perempuan. Penurunan sebesar 0,5 

poin persentase sejak bulan Maret 2011 adalah penurunan yang paling rendah selama sepuluh tahun terakhir, 

yang mencerminkan perlambatan laju pengentasan kemiskinan dan semakin meningkatnya tantangan untuk 

mengeluarkan kaum miskin yang tersisa dari jurang kemiskinan. Dengan pesatnya urbanisasi, kemiskinan juga 

akan menjadi semakin banyak dijumpai di daerah perkotaan. Walau Indonesia telah mencatat kemajuan yang 

positif dalam pengentasan kemiskinan, kerentanan masih tetap tinggi. Hampir 40 persen penduduk Indonesia 

hidup dengan tingkat pengeluaran sebesar 1,5 kali (atau kurang) dari tingkat pengeluaran orang miskin, dan 

sangat peka terhadap kejutan yang dapat mendorong mereka untuk jatuh kembali di bawah garis kemiskinan. 

Celah antara kaum miskin dan non-miskin juga semakin melebar. Koefi sien Gini telah meningkat dari 0,32 

pada tahun 1999 menjadi sekitar 0,41 pada tahun 2011. Ketimpangan antar daerah juga masih bertahan, 

dengan bagian Timur Indonesia masih tertinggal dari bagian-bagian lain di Indonesia.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat menjadi lebih cepat bila terdapat kesempatan yang 

mencukupi bagi pekerja miskin untuk pindah ke pekerjaan yang lebih baik pada bidang formal 

dan bukan pertanian. Bank Dunia baru-baru ini menyelesaikan Laporan Pekerjaan Indonesia (Indonesia Jobs 

Report), suatu tinjauan pasar tenaga kerja secara menyeluruh selama 20 tahun terakhir. Sementara pekerjaan 

formal secara keseluruhan meningkat sebesar 1,2 poin persentase per tahun dari tahun 2003 hingga 2007, 

lapangan kerja formal bagi kaum miskin hanya meningkat sebesar 0,8 poin persentase dan tetap bertahan 

relatif konstan bagi kaum mendekati miskin pada periode tersebut. Di masa depan, pengentasan kemiskinan 

dan kerentanan akan bergantung kepada laju pertumbuhan lapangan kerja bagi kaum miskin. Pemerintah juga 

semakin memperhatikan terjadinya ketidakmerataan yang semakin timpang. Bank Dunia akan bekerja sama 

dengan Pemerintah Indonesia dalam menganalisis faktor-faktor di belakang peningkatan ketidakmerataan 

itu. Analisis awal pada data-data menunjukkan perbedaan yang tajam antara keadaan pekerja terampil dan 

sangat ahli, yang mencatat pesatnya peningkatan upah selama dekade yang lalu, dengan yang tidak terampil, 

yang umumnya bekerja pada sektor informal dengan jaminan pekerjaan yang kecil dan pertumbuhan upah 

yang lambat. Analisis itu akan memeriksa laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dengan kadar keterampilan 

yang berbeda-beda. Suatu transformasi struktural seringkali membutuhkan sejumlah ketidakmerataan pada 

spektrum tingkat keterampilan karena sektor-sektor yang berlainan dengan tingkat keterampilan yang 

berbeda-beda akan tumbuh dengan laju yang berbeda-beda pula.
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Konteks Politis 

Sebagai akibat dari reformasi politik dan kelembagaan selama satu dekade, Indonesia menjadi 

negara demokrasi terdesentralisasi multi partai yang dinamis. Pada saat yang bersamaan, lingkungan 

yang ada – yang didominasi oleh ketidakpastian akan hasil realisasi pemilu, ketegangan antar cabang 

legislatif, yudikatif dan eksekutif pemerintah pusat dan kurang jelasnya masalah desentralisasi – menyulitkan 

Pemerintah dalam melakukan pilihan dari kebijakan-kebijakan yang sulit dan menerapkan perubahan yang 

dibutuhkan bagi penyampaian layanan yang lebih baik menjelang pemilihan umum tahun 2014.  

Pada jangka menengah, Indonesia diperkirakan akan terus bergerak pada jalur politis yang stabil dengan 

pendekatan yang berdasar atas kemufakatan untuk melakukan reformasi dan manajemen ekonomi yang 

pragmatis. Walau permainan politik diperkirakan akan mendominasi sepanjang tahun 2013 dan paruh 

pertama tahun 2014, tanpa perbedaan besar dalam ideologi para partai besar dan calon-calon presiden, 

pemilihan umum tampaknya akan memilih calon-calon yang memiliki daya tarik terbesar bagi para pemilih 

yang semakin menginginkan calon yang dapat menjaga stabilitas politik dan memerangi korupsi.
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Kemitraan antara Indonesia dan Grup Bank Dunia telah berkembang selama enam dekade 

sehingga menjadi salah satu kemitraan yang paling signifi kan dalam hal pemberian pinjaman, 

layanan pengetahuan dan dukungan penerapan. Dengan portofolio sebanyak 44 operasi, komitmen 

dana perwalian sebesar 1,4 miliar dolar AS dan kuatnya pengeluaran program analitis dan pemberian 

laporan yang berjumlah 23-25 juta dolar AS per tahun bagi IFC, Grup Bank Dunia masih menjadi pemberi 

dana pembangunan dan penyedia laporan bagi Indonesia. Kemitraan itu didukung oleh kantor negara Grup 

Bank Dunia yang terbesar dan struktur terdesentralisasi yang baru-baru ini diperkuat dengan tambahan 

manajemen sektor yang berkaitan dengan peningkatan rentang pengendalian. Dalamnya kemitraan ini 

tidak hanya datang dari pemberian pinjaman perbankan biasa, pendanaan IFC dan layanan pengetahuan, 

tetapi juga dari pemberian laporan yang intensif dan tidak seperti biasanya dan dukungan penerapan yang 

hanya mungkin terlaksana berkat pendanaan dari pihak ketiga.

Pada saat yang bersamaan, Indonesia telah memberikan sarana pengujian dan sumber inspirasi 

bagi sejumlah inovasi yang telah membentuk Bank Dunia. Hal-hal ‘pertama’ yang patut dicatat 

termasuk menjadi tuan rumah bagi kantor-kantor terdesentralisasi pertama, membawa penekanan 

kepada kebutuhan untuk secara sistematis menangani dampak sosial dan lingkungan hidup dari proyek-

proyek, prakarsa terobosan baru dalam pembangunan yang didorong oleh komunitas, proyek pemberian 

laporan yang pertama untuk IFC, prakarsa layanan pemberian laporan bagi kehutanan dan kelapa sawit 

yang berkelanjutan dan pengadaan tanggap bencana alam jangka pendek dan panjang. Indonesia tidak 

hanya semakin banyak menerima bantuan, tetapi juga membantu anggota-anggota lain dalam Grup 

Bank Dunia dengan membagikan pengalamannya dan menjadi pemimpin dari para negara berkembang 

dengan penghasilan menengah. Catatan penting dalam kepemimpinan Indonesia adalah mendorong 

pembangunan lingkungan dan dalam manajemen dan pemulihan bencana.

V. Strategi Kemitraan Negara

Foto: Matahati Productions
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Agar tetap relevan dan cepat tanggap terhadap kebutuhan Indonesia, Grup Bank Dunia akan 

tetap menyediakan serangkaian instrumen dan layanan pengetahuan untuk membantu 

mengatasi tantangan-tantangan dari setiap bidang di mana Bank Dunia turut terlibat. Dalam 

banyak kasus, hal ini berarti mendekati setiap bidang secara terprogram yang seringkali melintas sektor-

sektor tradisional Bank Dunia dan bekerja dengan erat bersama IFC dan MIGA. Selama masa CPS dan 

selanjutnya, Grup Bank Dunia akan tetap mengambil sudut pandang jangka menengah dan jangka 

panjang untuk keterlibatannya yang mendukung keberlanjutan lintas politik pemerintahan yang berbeda-

beda. Pendekatan jangka panjang ini memungkinkan fleksibilitas untuk menanggapi kebutuhan yang 

berkembang yang mengambil dari jasa keuangan dan pengetahuan yang relevan. Pemerintah telah 

menyatakan preferensinya untuk pergeseran dari seluruh jasa ke pengadaan dan pengetahuan. Bagi 

jasa keuangan, Pemerintah mencari peningkatan penekanan kepada program-program infrastruktur dan 

pengentasan kemiskinan.

Kemitraan ini menekankan kepada bidang-bidang di mana Grup Bank Dunia turut terlibat dan 

dapat memberikan nilai tambah yang paling tinggi untuk mendukung prioritas pembangunan 

Indonesia. Keterlibatan Grup Bank Dunia diuji secara sistematis terhadap kriteria berikut untuk memastikan 

relevansinya: (i) prioritas pembangunan yang penting, (ii) berdasarkan permintaan dari pemerintah, sektor 

swasta dan kalangan masyarakat untuk dukungan Grup Bank Dunia; idealnya dengan champion yang 

kuat, (iii) bidang di mana Grup Bank Dunia memiliki keunggulan komparatif, dan (iv) menawarkan prospek 

hasil pembangunan yang nyata dengan berjalannya waktu. Bila kriteria di atas tidak terpenuhi, Grup Bank 

Dunia akan membatasi dukungannya (seperti yang dilakukan Bank Dunia pada bidang kesehatan dan 

pertanian dan pembatasan yang dilakukan oleh IFC terhadap pendanaan perusahaan-perusahaan papan 

atas pada beberapa tahun terakhir), melakukan kalibrasi ulang upaya-upayanya (fokus pada periode CPS  

ini akan bergeser dari reformasi kerangka kebijakan untuk desentralisasi menjadi penyampaian layanan 

oleh pemerintah daerah) atau tidak melibatkan diri. Ketika hasil-hasil telah dicapai, Grup Bank Dunia akan 

menyusutkan keterlibatannya (seperti misalnya menutup kantor Aceh setelah upaya tanggap bencana 

telah selesai). Sementara itu, Grup Bank Dunia menanggapi permintaan klien yang berarti untuk reformasi 

kebijakan dan kelembagaan (seperti jaminan sosial, peraturan sektor fi nansial, infrastruktur dan inklusi 

fi nansial). Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan yang pragmatis ini adalah jalan yang efektif 

untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan dan stabil bagi bidang-bidang pembangunan utama 

sementara tetap terbuka untuk prioritas yang berkembang dan penjajakan ide-ide baru.

CPS menyertakan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari keterlibatan Bank Dunia yang lalu, 

termasuk Laporan Penyelesaian CPS untuk tahun fi skal 2009-12 (Lampiran 2). Pelajaran-pelajaran 

itu termasuk:

• Agar dapat secara efektif mendukung negara berpenghasilan menengah yang semakin percaya diri, Bank 

Dunia harus sepenuhnya menyelaraskan dukungannya dengan program pembangunan Indonesia dan 

agenda kebijakan yang dipimpin dan dimiliki oleh Indonesia. Hal ini mengokohkan status Grup Bank Dunia 

sebagai lembaga pembangunan pilihan dan menempatkan Bank Dunia dalam posisi yang tanggap 

terhadap kebutuhan-kebutuhan negara Indonesia yang mendesak, dan untuk memberikan informasi 

kepada debat tentang masalah-masalah kebijakan yang berkembang. Penyelarasan sepenuhnya itu, 

pada gilirannya, membawa pengaruh tambahan yang positif untuk penyelarasan dengan program-

program donor lainnya di belakang agenda yang dipimpin oleh Indonesia dalam kolaborasinya dengan 

Bank Dunia. Hal ini memungkinkan Bank Dunia untuk memperdalam keterlibatannya lintas prioritas-

prioritas pembangunan utama.

• Dukungan pinjaman program penyusunan kebijakan memberikan layanan pengadaan lintas bidang yang 

penting bagi peningkatan reformasi secara bertahap. Dengan semakin meningkatnya upaya reformasi 

kelembagaan pada tingkat sektoral, tingkat efektivitas dukungan implementasi semakin ditingkatkan 

dengan penelusuran yang mendalam atas proyek-proyek yang berbeda.
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Strategi Kemitraan Negara

• Keterlibatan yang berlanjut selama beberapa tahun mendorong pendekatan berdasar bukti yang 

memungkinkan kalibrasi ulang yang hati-hati terhadap cakupan dan rancangan program-program sesuai 

kebutuhan. Suatu contoh yang baik adalah dukungan Bank Dunia kepada program pembangunan berdasar 

masyarakat yang signifi kan di Indonesia, dengan dampak yang dipelajari yang dapat diperlihatkan. 

Pengembangannya diseluruh negeri menawarkan potensi yang penting untuk menggunakan modal 

sosial sebagai landasan bagi penanganan kesehatan dan pendidikan, keprihatinan inklusi dan lingkungan 

hidup, sementara membutuhkan semakin banyak perhatian kepada tata kelola dan manajemen, guna 

meningkatkan dampak dan menurunkan risiko operasi dan reputasi.

• Layanan pengetahuan semakin memegang peran yang penting dan Indonesia hendak membagikan 

praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dari pengalaman pembangunan, terutama kepada 

negara-negara berpenghasilan menengah lainnya. Dalam bidang-bidang penting yang semakin tidak 

membutuhkan pendanaan eksternal, dengan pemerintahan yang tersebar atau koordinasi yang lemah, 

layanan pengetahuan dan pengadaan Bank Dunia dapat mendorong debat politik untuk mencapai 

mufakat (yaitu pada kemitraan pemerintah-swasta), yang berkontribusi kepada implementasi yang 

efektif (seperti pada pendidikan) dan membantu koordinasi antar badan-badan pemerintah (seperti 

pada pembangunan infrastruktur). Indonesia baru-baru ini menyumbangkan 1,5 juta dolar AS kepada 

badan Pertukaran Pengetahuan Selatan-Selatan milik Bank Dunia.

• Karena sektor swasta Indonesia terus berkembang dengan cepat di dalam ekonomi berpenghasilan 

menengah yang dinamis, pendekatan yang diambil IFC dalam pendanaan dan layanan pemberian laporan 

menjadi lebih terfokus kepada sejumlah sektor terpilih yang diprioritaskan, seperti infrastruktur, inklusi 

keuangan, mitigasi perubahan iklim dan agribisnis. Menuju ke depan, IFC akan melanjutkan dukungan 

kepada proyek-proyek dan intervensi yang menunjukkan dampak yang signifi kan, yaitu yang bersifat 

inovatif dan dapat menjadi contoh yang memungkinkan pengumpulan investor sektor swasta dan 

para pemangku kepentingan lain. Hal ini meningkatkan dampak pembangunan dari layanan IFC pada 

ekonomi Indonesia yang besar dan berkembang.

Strategi Kemitraan Negara (CPS) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam negeri 

Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemakmuran yang merata dan 

berkelanjutan. Dorongan utamanya adalah membentu lembaga-lembaga pemerintah untuk 

menerapkan dan menyampaikan, dan untuk bermitra dengan sektor swasta untuk ekonomi 

berkelanjutan dan pertumbuhan lapangan kerja. Pendekatan Grup Bank Dunia ke Indonesia adalah 

untuk (i) secara erat menyesuaikan dengan strategi pembangunan, tujuan kebijakan dan program-

program yang diprioritaskan oleh Pemerintah; (ii) memperkuat dan semakin bergantung kepada sistem 

dan prosedur Indonesia sendiri seperti yang disusun untuk pengadaan dan manajemen keuangan; 

sementara (iii) tetap memberi penekanan yang kuat kepada pengawasan fi dusia, hasil-hasil pembangunan 

yang nyata dan keunggulan teknis; dan (iv) melanjutkan implementasi proyek-proyek sektor swasta yang 

inovatif, dapat diperlihatkan dan berkelanjutan. Bank Dunia hendak menjaga perannya sebagai pemberi 

solusi pembangunan bagi Indonesia yang sedang berkembang dengan membagi pengetahuan dunia, 

memberikan jasa keuangan yang inovatif dan menawarkan landasan jasa pengadaan Grup Bank Dunia. 

CPS terus melaju ke depan dalam jalur yang dibangun dari kemitraan yang lalu, CPS tahun fi skal 2009-

12, dengan menjadi mitra dalam investasi pada kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola, melalui 

penekanan kepada pemerintahan yang terbuka dan efi sien, penyampaian layanan yang bertanggung 

jawab, pemeriksaan dan hasil yang jelas, dan membangun lingkungan yang kondusif dan mendukung 

dunia usaha sektor swasta yang berkelanjutan. Kesetaraan gender juga merupakan salah satu aspek utama 

CPS yang sejalan dengan komitmen usaha Bank Dunia bagi 100 persen kegiatan yang peka gender di 

dalam EAP. Menjembatani sisa masa pemerintahan yang sedang berjalan, CPS ini menekankan kepada 

implementasi program tahun fi skal 2013-15 hingga awal tahun 2015, ketika pemerintahan yang baru 

diangkat dan rencana lima tahun yang baru akan diresmikan.

Kemitraan Grup Bank Dunia sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah yang menekankan 

kepada pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro rakyat miskin dan pro-lingkungan hidup. 

Gambar 1 menunjukkan bidang-bidang keterlibatan utama yang mana dukungan Bank Dunia diperkirakan 

akan memberi kontribusi kepada realisasi pembangunan yang nyata dan membawa perbedaan yang 
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KOTAK 1: TERLIBAT DAN TIDAK PADA TAHUN FISKAL 2013-15

Dengan adanya tim yang kuat, kemitraan yang telah lama berjalan dengan Pemerintah dan para donor, 

pendekatan Bank Dunia untuk Indonesia adalah secara selektif memilih keterlibatan dan mengakhiri keterlibatan 

yang ada sesuai dengan perubahan kebutuhan dan prioritas. Sejumlah contoh termasuk:

• Tanggap bencana untuk tsunami tahun 2004 di Aceh/Nias dan juga gempa bumi tahun 2006 dan letusan 

gunung berapi tahun 2010 di Jawa berakhir dengan keberhasilan pada bulan Desember 2012, dan kantor Bank 

Dunia di Aceh ditutup.

• Fasilitas Dukungan Desentralisasi (Decentralization Support Facility/DSF) telah ditutup dan dukungan yang baru 

di tempat ini memiliki penekanan yang lebih sempit dalam mendorong insentif dan kemampuan pemerintah 

setempat dan metropolitan.

• Ketahanan pangan telah muncul sebagai prioritas pemerintah yang kuat, yang melibatkan aktivasi kembali 

pembangunan pedesaan, di mana Bank Dunia akan terus mendukung Pemerintah untuk memberikan 

perhatian khusus kepada kaum perempuan dengan adanya mayoritas angkatan kerja perempuan (38 persen) 

pada bidang pertanian dan perbedaan upah gender Indonesia di sektor ini tetap menjadi salah satu yang 

terbesar secara regional.

• IFC bertujuan untuk meningkatkan intervensinya dalam bidang-bidang pembangunan infrastruktur, inklusi 

keuangan, agribisnis dan ketahanan pangan, pembukaan lapangan kerja dan dukungan perusahaan 

manufaktur yang bersaing; sejalan dengan permintaan Pemerintah dan kebutuhan sektor swasta.

• Dialog kebijakan dalam bidang kesehatan telah semakin meningkat, dengan penekanan khusus pada 

penanganan gizi balita.

• Pemerintah telah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan pendanaan Bank Dunia untuk pendidikan 

dasar setelah keberhasilan peluncuran program BOS, tetapi tetap meminta dukungan Bank Dunia untuk 

meningkatkan kualitas belanja dan hibah program dari sektor swasta untuk menangani kebutuhan yang 

mendesak pada daerah-daerah yang paling kekurangan.

• Bank Dunia juga menutup pinjaman bagi perubahan iklim karena Pemerintah Indonesia memilih untuk 

mencari dana hibah, tetapi permintaan akan layanan pengetahuan Bank Dunia semakin meningkat. 

• Pembangunan perdagangan dan sektor swasta telah digabungkan di bawa tema tentang daya saing.

• Konektivitas, yang menjadi tema baru dari Masterplan MP3EI, didukung dengan DPL pertama.

berarti dalam hidup rakyat Indonesia. Tema lintas bidang termasuk kesetaraan gender, dan juga tata kelola 

dan anti-korupsi. Bersama-sama, bidang keterlibatan itu bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah 

dalam menangani tantangan-tantangan utama pembangunan Indonesia dalam kolaborasi bersama sektor 

swasta, termasuk (i) mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja dengan memfasilitasi 

tanggapan permintaan terhadap perubahan permintaan yang dramatis yang dibawa oleh tumbuhnya 

kelas menengah dan urbanisasi (agenda pro-pertumbuhan dan pro-lapangan kerja); (ii) mempercepat 

laju pengentasan kemiskinan dan memperbesar jaminan ekonomi bagi mereka yang lemah sehingga 

mereka juga dapat merasakan manfaat dari peningkatan kesejahteraan (agenda pro-miskin dan pro-

lapangan kerja) dan (iii) meningkatkan keberlanjutan dalam manajemen sumber daya alam (agenda pro-

lingkungan hidup). Dalam memenuhi prioritas Indonesia, pendekatan Bank Dunia adalah membentuk tim-

tim lintas sektoral di lapangan untuk memberikan dukungan pengetahuan dan implementasi yang terbaik. 

Keterlibatan Bank Dunia didukung oleh serangkaian sumber dan instrumen pendanaan yang luas. Selain 

instrumen-instrumen Bank Dunia yang lebih umum, “model usaha” Indonesia juga berakar kuat kepada 

pemberian landasan untuk penyampaian pendanaan pihak ketiga. Termasuk dalam hal ini adalah dana 

perwalian multi-donor dan bilateral dan pendanaan dan fasilitas dukungan yang terprogram dan khusus 

bagi proyek. Dengan memberikan landasan bagi pendanaan dari donor-donor yang lain, Grup Bank Dunia 

dapat membantu menyampaikan serangkaian solusi inovatif untuk melakukan uji coba dan percontohan 

ide-ide baru yang dikembangkan yang tidak akan mungkin dilakukan dengan menggunakan instrumen-

instrumen Bank Dunia saja.

Secara keseluruhan, luas dan dalamnya keterlibatan Bank Dunia yang sedang berlangsung 

tetap terjaga, tetapi dengan sejumlah pergeseran dalam penekanannya.  Kotak 1 meringkas 

bidang-bidang yang oleh karena kriteria pemilihan yang diuraikan di atas telah menyebabkan perubahan-

perubahan di dalam Program CPS. 
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PRO-PERTUMBUHAN – Mendorong Kesejahteraan

Sasaran Pemerintah pada periode tahun fi skal 2013-15 adalah meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi ke kisaran 7 persen selama jangka menengah. Strategi ini membutuhkan pemeliharaan 

stabilitas makro dan disiplin fi skal, sementara meningkatkan tata kelola dan kualitas belanja, mendorong 

konektivitas, meningkatkan iklim investasi dan akses yang lebih besar kepada pendanaan, dan meningkatkan 

infrastruktur yang termasuk melalui penujuan hutang luar negeri ke investasi energi dan infrastruktur. 

Tantangan untuk meningkatkan laju pertumbuhan jangka menengah dari rata-rata 5,5 persen pada periode 

tahun 2002-2011 tidak dapat diremehkan dalam menghadapi berlanjutnya ketidakpastian dunia, rintangan 

politis dalam negeri dan terbatasnya kapasitas kelembagaan. Selain itu, kinerja yang relatif baik selama krisis 

sekarang dapat menjadikan rakyat Indonesia menjadi terbiasa dan berpuas diri, atau setidaknya tidak ada 

hal yang dianggap mendesak. Namun biaya untuk tidak melakukannya, akan sangat tinggi dengan tidak 

memanfaatkan keadaan yang menguntungkan yang dihadapi oleh Indonesia dengan harga komoditas 

dan dividen demografi s yang ada, cepatnya urbanisasi dan pergeseran pola permintaan. Secara lebih terus 

terang, untuk dekade berikut pemeliharaan pertumbuhan sebesar 5,5 persen seperti yang dicapai sekarang 

akan membutuhkan 6.525 dolar AS untuk PDB per kapita tahun 2025, sementara peningkatan laju menjadi 7 

persen pada periode yang sama akan membutuhkan PDB per kapita sebesar 9.057 dolar AS.

Hasil Pro-Pertumbuhan. Untuk topik ini, Grup Bank Dunia hendak mendukung hasil-hasil pembangunan 

yang akan meningkatkan konektivitas dan kinerja logistik, meningkatkan lingkungan peraturan perundangan 

bagi persaingan dan inovasi, menjaga stabilitas sektor keuangan sementara memperkuat akses dan 

meningkatkan kuantitas dan efi siensi investasi pada infrastruktur dan meningkatkan kualitas belanja 

pemerintah dan manajemen keuangan pada tingkat daerah dan nasional.
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KONEKTIVITAS

Masterplan Indonesia menetapkan pendekatan jangka yang lebih panjang untuk menciptakan 

suatu ekonomi industri, dan memperluas pertumbuhan melalui peningkatan konektivitas, 

sumber daya manusia dan teknologi. Buruknya konektivitas nasional telah diketahui sebagai salah 

satu rintangan utama bagi pertumbuhan dan menghalangi daya saing ekonomi Indonesia, menyulitkan 

integrasi ekonomi antar pulau-pulau Nusantara dan menghambat akses kepada pasar-pasar internasional. 

Sebagai contoh, Indonesia memiliki peringkat nomor 75 pada Indeks Kinerja Logistik Bank Dunia, cukup jauh 

dibelakang negara pesaingnya di ASEAN seperti Singapura (nomor 2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44) 

dan Vietnam (59). Harga satu kantong semen di beberapa bagian Papua 20 kali lipat harga di Jawa. Di Jawa, 

buah jeruk dari China memiliki harga yang lebih murah dibanding buah jeruk dari Kalimantan. Tingginya biaya 

transportasi dalam negeri merupakan alasan utama. Pada sejumlah sektor ekspor, seperti kakao, karet dan 

kopi, lebih dari 40 persen biaya logistik dan transportasi berasal dari biaya pra-pengiriman dan transportasi 

dalam pulau sebelum tiba di bandara internasional.

Selain merupakan hal yang vital bagi pertumbuhan, penelitian empiris menunjukkan bahwa 

konektivitas membawa dampak positif yang kuat kepada kaum perempuan melalui sejumlah jalur. 

Jalur-jalur itu termasuk (i) fasilitasi akses terhadap sarana kesehatan dan pendidikan, dan juga memperluas 

kesempatan ekonomi bagi perempuan, dan (ii) menurunkan beban kerja perempuan dan waktu untuk 

melakukan kegiatannya, baik dalam ranah umum maupun rumah tangga.

Grup Bank Dunia telah menjalankan peran yang penting dalam membantu Pemerintah Indonesia 

untuk mengarahkan fokus kepada peningkatan konektivitas guna mempercepat pertumbuhan 

dan meningkatkan pemerataan. Analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia menemukan prioritas dengan 

fokus pada masalah-masalah konektivitas dalam pulau, antar pulau dan internasional (Menghubungkan 

Indonesia: Kerangka Tindakan). Bank Dunia juga memberikan dukungan yang besar kepada kerangka 

konektivitas dengan WDR 2009 tentang Pembentukan Kembali Geografi  Ekonomi dan menguraikan rincian 

rencana aksi. Bagi logistik, Bank Dunia memberikan layanan analisis, pemberian laporan dan pengadaan, 

termasuk menyelenggarakan sejumlah rapat yang berpengaruh dengan para pemangku kepentingan.

Foto: Matahati Productions
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Melalui pengembangan operasi kebijakan dan layanan pengetahuan, Bank Dunia hendak 

mendukung hasil-hasil pembangunan yang akan meningkatkan kinerja logistik Indonesia, 

meningkatkan akses terhadap broadband (koneksi berkecepatan tinggi) dan menurunkan biaya 

ekspor dan impor. Kunci untuk menangani tantangan konektivitas terletak pada koordinasi kebijakan 

dan implementasi lintas berbagai tingkatan pemerintah dan konsultasi dengan sektor swasta. Dukungan 

dari Bank Dunia akan melibatkan sejumlah DPL Konektivitas yang diusulkan dengan pendanaan bersama 

dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan Japan International Cooperation Agency 

(JICA). Juga terdapat pembicaraan untuk potensi investasi Bank Dunia pada koridor-koridor pembangunan 

tertentu.

Investasi pemerintah dan peningkatan iklim investasi diperkirakan akan membuka jalan bagi 

partisipasi sektor swasta. Untuk 15 tahun berikut, Masterplan MP3EI merencanakan investasi sekitar 468 

miliar dolar AS. Investasi sektor swasta merupakan pendorong utama dan diperkirakan akan menyumbang 

51 persen dari jumlah tersebut. Badan usaha milik negara (BUMN) akan menyumbang 18 persen dengan 

berbagai tingkatan pemerintahan akan memberikan sebagian besar sisanya. Kontribusi sektor swasta sejauh 

ini masih terbatas dan Pemerintah Indonesia sadar bahwa dibutuhkan reformasi peraturan perundangan 

dan peningkatan iklim investasi untuk menarik partisipasi dari sektor swasta. Grup Bank Dunia siap untuk 

membantu Pemerintah dalam upaya ini. Karena pembiayaan perdagangan internasional telah menyusut 

pasca krisis keuangan global, IFC kini mengambil langkah untuk memberikan pembiayaan perdagangan 

bagi ekspor komoditas pertanian dari Indonesia. Peran lain yang dilakukan IFC adalah mendukung usaha 

sektor swasta Indonesia untuk bersaing pada pasar dunia, dengan pendirian pabrik-pabrik di pasar-pasar 

berkembang yang lain.

KOTAK 2:  HASIL KONEKTIVITAS, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pro-Pembangunan Pertumbuhan Konektivitas: Meningkatkan kinerja logistik Indonesia, 

meningkatkan akses kepada broadband dan menurunkan biaya ekspor dan impor

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

Investasi IFC di Jakarta International 

Container Terminal dan Wintermar

Usulan:

Konektivitas DPL I-III

Dalam pembicaraan:

Investasi korridor 5

Investasi IFC untuk mendukung 

sektor logistik

Fasilitasi perdagangan dan logistik

Catatan kebijakan atas logistik, reformasi 

peraturan perundangan dan pengelolaan 

keterbukaan

Pembagian pengetahuan melalui lokakarya 

dan kunjungan lapangan; melibatkan para 

pemikir lokal, universitas dan swasta untuk 

turut serta di dalam dialog kebijakan

Kajian Belanja Pemerintah pada Bidang Jalan 

dan Rel KA

ADB, AUSAID, Jepang 

(JICA), Belanda, Swiss 

(SECO), USAID

DAYA SAING

Pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor swasta merupakan hal yang vital bagi daya saing 

Indonesia untuk membuka lapangan kerja bagi penduduk yang semakin meningkat, untuk 

menangani perbedaan pendapatan antara kota-desa dan untuk memberikan layanan infrastruktur 

yang berkelanjutan untuk masyarakat yang semakin urban. Sasaran Indonesia  adalah meningkatkan 

lingkungan pengembangan sektor swasta dan mendorong percepatan pertumbuhan dan pengentasan 

kemiskinan, sementara juga memitigasi dampak perubahan iklim. Sementara prospek bagi investasi di 

Indonesia cukup cerah, dengan besarnya jumlah penduduk dan sumber daya alam; namun buruknya 

koordinasi pemerintahan, ketidakpastian kerangka hukum dan yudisial, rintangan infrastruktur dan tidak 

jelasnya kebijakan, peraturan dan prosedur investasi terus membebani iklim investasi.
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Grup Bank Dunia mendukung hasil pembangunan yang akan memperkuat kerangka kebijakan, 

lingkungan peraturan perundangan dan intervensi yang terkoordinasi bagi produktivitas, 

persaingan dan inovasi melalui pengembangan kebijakan operasi, layanan pengetahuan dan 

jasa pemberian laporan IFC. Membangun dari sinergi antara IFC dan Bank Dunia ini, kemitraan telah 

dibangun dengan lembaga-lembaga utama yang membentuk iklim investasi. Fasilitas Multi Donor untuk 

Iklim Investasi dan Perdagangan (Multi Donor Facility for Trade and Investment Climate/MDFTIC) mendukung 

pengembangan kapasitas kelembagaan dalam kolaborasi dengan pemerintah Belanda, Selandia Baru, Swiss 

dan Australia. Tambahan dukungan diberikan oleh IFC dalam peningkatan kapasitas pemerintah lokal untuk 

mendukung operasi usaha melalui Program Reformasi Peraturan Pembukaan Usaha (Business Entry Regulatory 

Reform Program). Peningkatan daya saing juga diperkirakan melalui keterlibatan lebih jauh dan mendukung 

perkuatan sektor keuangan.

Ekspor barang-barang mencerminkan 22 persen dari PDB nominal, dan perdagangan 

mencerminkan bagian yang signifi kan dari ekonomi Indonesia. Di luar ekspor migas, lebih dari 70 

persen ekspor Indonesia merupakan produk manufaktur dan sumber daya alam. Di dalam ekspor manufaktur 

Indonesia, hampir setengah adalah produk manufaktur yang berasal dari sumber daya alam, seperti minyak 

sawit, karet hasil proses dan mineral hasil proses. Walaupun pasar-pasar di UE dan AS tetap merupakan pasar 

yang penting, perdagangan Indonesia dengan pasar berkembang dan negara-negara sewilayah seperti 

China, India, Malaysia dan Korea Selatan semakin meningkat. Keragaman itu telah membantu menopang 

sektor ekspor selama penurunan ekonomi global yang kini berlangsung.

Indonesia telah mereformasi kebijakan perdagangannya sehingga lebih efektif dan responsif dalam 

mendorong pertumbuhan dan daya saing. Reformasi yang signifi kan telah dilakukan untuk meningkatkan 

fasilitasi pedagangan dan mendorong penyusunan kebijakan perdagangan yang lebih inklusif dan berdasarkan 

bukti. Sebagai negara anggota ASEAN dan proses G20, Indonesia telah menerima keterbukaan bagi perdagangan 

dan investasi, dan integrasi yang lebih besar dengan ekonomi global. Indonesia mengambil langkah yang berani 

dalam melaraskan struktur tarif impornya dan rata-rata tarif impor yang berlaku sekarang merupakan salah satu 

yang paling rendah antar ekonomi-ekonomi yang berkembang; tarif rata-rata sederhana adalah sekitar 5 persen. 

Indonesia juga mengembangkan proses untuk meningkatkan transparansi dalam meninjau kebijakan-kebijakan 

non-tarif yang mempengaruhi aliran perdagangan. Juga terdapat kemajuan dalam meningkatkan pengurusan 

dan transparansi bea cukai melalui National Single Window.

Upaya pemerintah belakangan ini untuk meningkatkan perusahaan dalam negeri pada rantai 

nilai melalui upaya kebijakan perdagangan telah membawa keprihatinan. Termasuk di dalamnya, 

misalnya, pembatasan impor hortikultura, larangan ekspor rotan, dan pajak ekspor dan peraturan divestasi 

yang baru di bidang pertambangan. Kebijakan pelarangan yang melibatkan rintangan non-tarif dapat menjadi 

kurang efektif dibanding insentif yang lebih umum untuk mendorong daya saing usaha yang lebih tinggi, 

dan memiliki risiko bila dianggap sebagai pendorong perlindungan kepentingan nasional yang berlebihan, 

sehingga mengganggu iklim investasi dan memperlemah kepercayaan investor dalam kepastian perkiraan 

pembuatan kebijakan di dalam lingkungan ekonomi global yang rapuh.

Dukungan Grup Bank Dunia termasuk layanan pengetahuan bagi peningkatan kapasitas kebijakan 

perdagangan, termasuk pengelolaan volatilitas harga impor bahan pangan, dan pendanaan 

perdagangan IFC untuk mendorong ekspor komoditas. Yang patut dicatat adalah dukungan 

berkelanjutan untuk kemajuan ketahanan pangan dengan layanan pengetahuan guna meningkatkan 

kapasitas teknis untuk memantau data harga bahan pangan, dan membangun instrumen berdasarkan pasar 

guna mengelola risiko kejutan harga bahan pangan (dibicarakan di bawah). IFC memberi tekanan kepada 

peningkatan perdagangan internasional dan konektivitas melalui sektor swasta, yang menjadi sangat penting 

karena krisis keuangan global terakhir sebagai akibat dari penurunan yang signifi kan pada aliran perdagangan 

dan investasi dunia. Dengan penyusutan pendanaan perdagangan internasional sejalan dengan krisis 

keuangan dunia, IFC bergerak masuk dalam memberikan pendanaan perdagangan bagi ekspor konektivitas 

yang berasal dari Indonesia.
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KOTAK 3:   HASIL DAYA SAING, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pro-Pembangunan Pertumbuhan Daya Saing: Peningkatan kerangka kebijakan, lingkungan 

peraturan perundangan, dan intervensi terkoordinasi bagi produktivitas, daya saing dan inovasi.

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Usulan:

DPL konektivitas I-III

Dukungan untuk meningkatkan 

lingkungan peraturan perundangan 

investasi

Layanan Pemberian laporan IFC 

– Program Iklim Investasi (Doing 

Business tingkat daerah; tata 

kelola perusahaan; infrastruktur 

keuangan), Perbankan Hijau, 

pengembangan pasar saha, 

Inovasi,Teknologi Penghasil Investasi 

dan Kewirausahaan

AusAID, Kanada (CIDA), Finlandia, 

Belanda, Selandia Baru, SECO, USAID

SEKTOR KEUANGAN

Fokus Pemerintah dalam mengelola dan memperkuat stabilitas sistem keuangan pada dekade 

yang lalu telah menunjukkan keberhasilan. Sektor keuangan Indonesia hanya mengalami pengaruh 

yang relatif kecil dari krisis yang masih berlangsung dan volatilitas pasar keuangan. Namun, sektor keuangan 

Indonesia tetap membutuhkan pendalaman, perluasan dan efi siensi yang berkelanjutan, agar dapat tetap 

mendukung daya saing dan sasaran-sasaran pertumbuhan. Jumlah pendanaan jangka panjang bagi 

perusahaan, infrastruktur dan UKM tetap sangat terbatas. Selain itu, kurang dari 50 persen dari jumlah 

penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan yang resmi.

Sektor keuangan Indonesia berukuran relatif kecil dibanding pasar berkembang lain yang sebanding. 

Aset-aset berada di bawah 70 persen dari PDB pada tahun 2011. Hal ini secara sebagian mencerminkan kerasnya 

krisis Asia, ketika lebih dari setengah aset dan hutang perbankan dihapuskan. Sejak saat itu, sektor keuangan 

berkembang dengan lambat, dan terus didominasi oleh sejumlah kecil bank besar, yang menguasai sekitar 80 

persen dari aset-aset sistem keuangan. Kredit dalam negeri ke sektor swasta mulai berangsur-angsur membaik, 

dari 25 persen pada tahun 2006 menjadi 28,8 persen pada tahun 2011. Kredit hipotek properti yang beredar 

terhadap PDB Indonesia hanya mencapai kurang dari 2 persen dari PDB, jauh dibawah pasar-pasar yang lebih 

maju seperti Korea Selatan (36 persen) dan Afrika Selatan (47 persen). Sektor pendanaan non-bank masih 

berukuran kecil. Kapitalisasi pasar saham juga tetap rendah walaupun meningkat, pada sekitar 48 persen dari 

PDB. Bersamaan dengan itu, teknologi-teknologi baru seperti telepon selular, dan internet, dapat mendukung 

perluasan akses terhadap pendanaan yang signifi kan terutama pada daerah-daerah pedesaan.

Keterlibatan Grup Bank Dunia mendukung hasil-hasil pembangunan yang akan menjaga 

kestabilan sektor keuangan, memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan akses. Dipicu oleh 

krisis keuangan dunia, hasil realisasi pembangunan yang mendukung penguatan sektor keuangan telah 

mendapat dukungan dari Bank Dunia melalui Program Penilaian Sektor Finansial (Financial Sector Assessment 

Program/FSAP), yang termasuk implementasi dari protokol manajemen krisis dan pembangunan kapasitas. 

Usulan DPL Modernisasi dan Reformasi Iklim Investasi dan Sektor Finansial (Financial Sector and Investment 

Climate Reform and Modernization DPL/FIRM) akan menekankan kepada peningkatan reformasi struktural dan 

kelembagaan yang khusus berkaitan dengan sektor swasta dan fi nansial. Reformasi sektor keuangan termasuk 

penguatan pelaporan keuangan dan standar dan praktik audit sejalan dengan tolok ukur global. Melalui suatu 

operasi Grup Bank Dunia, termasuk pinjaman IBRD dan pemerataan IFC, Fasilitas Keuangan Infrastruktur 
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Indonesia (Indonesia Infrastructure Finance Facility/IFF) diperkirakan akan meningkatkan ketersediaan 

pendanaan bagi infrastruktur. IFC kemudian merancang suatu program layanan pemberian laporan yang 

memfokuskan kepada pengembangan pasar modal bagi pendanaan infrastruktur. Selain itu, dengan bekerja 

sama dengan Kementerian Keuangan (Menkeu), IFC membantu mengembangkan peraturan, kebijakan dan 

prosedur sistem resi gudang nasional. IFC sedang mempertimbangkan proyek-proyek untuk memperkuat 

dan memperdalam pasar modal, baik untuk pemerataan dan kredit.

IFC dan Bank Dunia, melalui keterlibatan multi sektoral, mendukung penekanan Pemerintah yang 

kuat pada inklusi keuangan. Bagi suatu ekonomi yang sangat bergantung pada usaha mikro dan kecil, 

prioritas utama adalah meningkatkan alternatif pembiayaan kepada bagian yang paling lemah dari golongan 

penduduk yang tidak terjangkau oleh layanan, termasuk kaum perempuan, nasabah di pedesaan dan 

kaum yang sangat miskin. Penelitian pada Akses kepada Pembiayaan (Access to Finance) telah mendukung 

pengembangan layanan keuangan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang sebagian besar adalah 

perempuan, baik melalui program uji coba dan secara lebih luas menyebarkan kesadaran akan inklusi fi nansial 

dan bagian advokasi Indonesia dalam agenda G20. Dukungan Grup Bank Dunia bagi restrukturisasi dana 

pinjaman bergulir yang umumnya digunakan oleh perempuan untuk mendanai usaha mikro juga memberi 

kontribusi kepada kesetaraan gender. Selain itu, IFC menetapkan 75 juta dolar AS bagi fasilitas gender dan 

memberikan layanan pemberian laporan kepada Bank Danamon dan Bank Internasional Indonesia (BII) untuk 

mendukung akses untuk perempuan untuk mendanai UKM mereka. Intervensi lain termasuk mendukung 

peningkatan kesadaran tentang fi nansial.

IFC mencoba untuk mengembangkan akses terhadap keuangan secara signifi kan melalui 

sejumlah investasi dan jasa pemberian laporan. Program pasar keuangan IFC menekankan kepada: (i) 

pembangunan kapasitas lembaga keuangan, terutama bank-bank berukuran menengah, untuk melayani 

usaha mikro, kecil dan menengah dan keluarga berpenghasilan rendah secara lebih baik; (ii) mendukung 

bank-bank papan atas dengan potensi jangkauan yang signifi kan untuk menggunakan produk-produk 

untuk melayani segmen-segmen utama, seperti UMKM dan mereka dengan penghasilan menengah ke 

bawah secara lebih baik, dan untuk meningkatkan pembiayaan hipotek bagi fasilitas perumahan yang 

terjangkau; (iii) mendorong pemberian pinjaman yang berkelanjutan dengan penekanan yang kuat pada 

perubahan iklim dan usaha yang dimiliki oleh perempuan; dan (iv) memperkuat sistem keuangan Indonesia. 

Fokus IFC, di antara prioritas-prioritas yang lain, termasuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik 

(Corporate Governance) dan Standar Sosial dan Lingkungan Hidup. Sejalan dengan itu, IFC memberikan 

fasilitas hutang dan jasa pemberian laporan kepada bank-bank yang mencatat kapasitas distribusi yang 

kuat kepada sektor UMKM seperti BII. IFC juga membantu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) 

melalui fasilitas hutang dan pemerataan untuk mendukung  perluasan usahanya ke sektor pembiayaan 

mikro dan jasa pemberian laporan dalam Pembiayaan Pertanian. IFC juga terus mendukung Bank Andara, 

bank kulakan pembiayaan mikro Indonesia, dengan memberikan jasa pemberian laporan dan dukungan 

modal bagi pengembangan kapasitas distribusi bank dan meningkatkan kapasitasnya untuk membiayai 

perluasan pemberian kreditnya.

Melalui jasa pemberian laporannya, IFC membangun program lanjutan yang menekankan 

kepada kapasitas bank dan lembaga keuangan non-bank dalam memberikan produk dan jasa 

yang inovatif bagi segmen mikro dan yang umumnya tidak tersentuh oleh bank, seperti kredit 

perumahan mikro, asuransi mikro dan pembayaran eceran. IFC membantu lembaga-lembaga 

keuangan untuk mengembangkan layanan ke segmen pasar yang relatif tidak tersentuh oleh bank, seperti 

UKM yang melakukan investasi energi berkelanjutan dan kepada petani marginal yang miskin. Suatu proyek 

penelitian bersama Bank Sinar Harapan Bali sedang melakukan proyek uji coba model usaha berkelanjutan 

bagi sistem perbankan bergerak, yang dapat membawa manfaat kepada penduduk yang tidak tersentuh 

bank di daerah. Pada akhirnya, IFC membantu suatu bank terkemuka untuk mengembangkan suatu produk 

kredit bagi wirausahawati yang diluncurkan pada tanggal 22 Desember 2011- Hari Ibu di Indonesia.
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KOTAK 4: HASIL SEKTOR KEUANGAN, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Pro-Pertumbuhan Sektor Ekonomi: Menjaga keseimbangan sektor keuangan, 

memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan akses

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

IIFF

IFG

Investasi IFC di bank-bank 

dan LK non bank

Usulan:

FIRM DPL 

Investasi IFC di sektor 

asuransi

Dalam pembicaraan: 

Produk keuangan energi 

berkelanjutan IFC

Program Penilaian Sektor Finansial

Pasar Asuransi Mikro

Ulasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

TA bagi Lembaga Penjamin Simpanan

Lokakarya Pengikat Krisis

Peningkatan Akses kepada Jasa Keuangan di 

Indonesia

Dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Protokol Manajemen Krisis

Koperasi Simpan Pinjam

Akses UKM kepada Keuangan Islami

TA bagi Sekretariat Forum Stabilitas Sistem Keuangan

Jasa Laporan IFC

AusAID, CIDA, Finlandia, 

Belanda,  Selandia Baru, 

SECO, USAID

INFRASTRUKTUR

Lemahnya pembangunan infrastruktur tidak hanya merintangi pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

tetapi juga membawa pengaruh negatif kepada upaya-upaya untuk meningkatkan pemerataan dan 

mengentaskan kemiskinan. Sementara Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan rasio hutang terhadap 

PDB-nya, prioritas pinjamannya tetap mengarah kepada pembangunan energi dan infrastruktur. Investasi 

infrastruktur turun dengan tajam pasca krisis keuangan Asia dan belum sepenuhnya pulih. Rendahnya tingkat 

investasi berkaitan dengan fokus Pemerintah Indonesia terhadap konsolidasi fi skal dan menurunkan hutang 

pemerintah, dan juga turunnya belanja infrastruktur sektor swasta dan BUMN. Berbagai masalah menyulitkan 

perubahan arah tren ini. Rendahnya tarif kurang mendorong minat investasi swasta pada bidang listrik dan 

air. Masalah pembebasan tanah telah memperlambat proyek-proyek besar infrastruktur pemerintah di masa 

lalu. Akhirnya, sulitnya koordinasi proyek yang melintasi sejumlah yurisdiksi atau melibatkan sejumlah pelaku 

pemerintah pusat dan daerah seringkali menghalangi proyek-proyek infrastruktur untuk mencapai keberhasilan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk kembali mendorong investasi dalam infrastruktur, 

dengan meningkatkan investasi pemerintah dan mendorong keterlibatan sektor swasta melalui 

Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS). UU Pengadaan Tanah yang baru diterbitkan diperkirakan akan 

membantu mendorong investasi pemerintah. UU infrastruktur telah berubah, membongkar monopoli 

pemerintah dan membuka pintu bagi investasi pasar swasta. Untuk meningkatkan penggunaan KPS, 

Kemenkeu kini menjadi pemberi jaminan tunggal dan mempertimbangkan instrumen dana pendamping 

pemerintah (viability gap funding/VGF) yang akan memberikan hibah modal kepada KPS infrastruktur yang 

bersifat layak secara ekonomi tetapi marginal secara fi nansial.

Grup Bank Dunia akan memfokuskan dukungannya kepada hasil-hasil pembangunan yang akan 

meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan-jalan nasional, membebaskan hambatan infrastruktur 

tenaga listrik dan meningkatkan investasi swasta pada infrastruktur melalui KPS. Grup Bank Dunia 

diperkirakan akan melanjutkan dukungannya bagi investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur dengan 
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fokus kepada bidang energi, transportasi, pasokan air dan sanitasi, dan juga limbah padat, dan upaya untuk 

meningkatkan penggunaan KPS.1 Jaminan Proyek Investasi (Infrastructure Guarantee Project/IGP) yang baru 

disetujui membantu penetapan kerangka jaminan yang layak secara fi skal, kredibel dan transparan untuk 

mendukung transaksi-transaksi KPS. Bank Dunia membantu penetapan mekanisme dana pendamping 

(VGF) dan mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk perencanaan, struktur dan pengadaan KPS yang 

lebih baik. IFC memberikan laporan kepada Pemerintah dalam strukturisasi dan lelang proyek-proyek KPS, 

mendukung sektor swasta dengan pembiayaan dan jasa pelaporan, pemberian laporan, termasuk sebagai 

penasihat transaksi bagi Proyek Tenaga Listrik Jawa Tengah untuk meningkatkan akses listrik bagi 7,5 juta jiwa. 

MIGA juga menjajaki berbagai kemungkinan untuk bekerja dengan IGP.

Indonesia memiliki sumber daya energi yang cukup besar yang termasuk bahan bakar yang 

berasal dari fosil dan sumber daya energi terbarukan, termasuk cadangan panas bumi terbesar 

di dunia. Konsumsi produk-produk minyak dalam negeri menerima subsidi yang besar, yang mendorong 

pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan solar dan bahan bakar minyak lainnya. Indonesia 

telah menjadi negara eksportir minyak bersih sejak tahun 2003 dan masih belum mampu menurunkan 

kebergantungannya pada bahan bakar minyak, dengan pertumbuhan permintaan yang semakin meningkat 

dan sekitar setengah produksi gas yang kini diekspor.

Menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang menarik bagi investasi infrastruktur 

energi merupakan tantangan utama yang dihadapi Pemerintah dalam kaitannya dengan pesatnya 

peningkatan permintaan dalam negeri dan penurunan produksi dari lapangan gas dan minyak 

yang telah berumur. Hal ini membutuhkan rasionalisasi tarif energi dan fokus ulang subsidi energi. Mitigasi 

dampak dalam dan luar negeri dari dampak emisi pembakaran bahan bakar fosil merupakan tantangan yang 

besar, karena cepatnya urbanisasi dan peningkatan pendapatan terus meningkatkan permintaan. Sementara 

penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil akan meningkat, laju dan dampaknya terhadap lingkungan 

dapat dimoderasi dengan memperbesar produksi energi terbarukan dan menerapkan teknologi karbon-

rendah yang maju. Hal ini juga akan meningkatkan ketahanan energi dan membantu mengarahkan ekonomi 

ke jalur yang lebih produktif dan berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, 80 juta jiwa masih tidak memiliki akses 

ke tenaga listrik dan satu dari setiap dua keluarga masih bergantung pada bahan bakar padat untuk memasak.

Untuk mendorong investasi dalam bidang energi, Pemerintah Indonesia sedang menyempurnakan 

kerangka peraturan perundangan dan memperkuat penegakkan peraturan perundangan yang 

ada. Peraturan perundangan yang baru ditetapkan membawa pembaruan kerangka hukum bagi sektor energi, 

dengan penekanan kepada keberlanjutan ekonomi, ketahanan energi dan perlindungan alam. Pengembangan 

yang kini dilakukan oleh Pemerintah menargetkan 60 persen dari sumber daya terbarukan. Grup Bank Dunia 

memiliki keterlibatan yang penting dalam mendukung upaya-upaya peningkatan infrastruktur sistem tenaga 

listrik untuk memenuhi permintaan, meningkatkan keandalan dan kualitas, memperbesar energi terbarukan 

dan gas alam, membuka akses lebih besar kepada energi modern, dan meningkatkan efi siensi energi. 

Termasuk di dalamnya adalah Proyek Transmisi Tenaga Listrik, usulan lanjutan dari Proyek Pengembangan 

Transmisi Tenaga Listrik Kedua, dan Proyek Pembangkit Pompa Cisokan Atas. Operasi berikut yang potensial 

yang masih dibicarakan termasuk tambahan fasilitas pompa dan pembangkit listrik tenaga air berukuran 

menengah, energi terbarukan bagi pasokan listrik ke pulau-pulau perbatasan, dan efi siensi energi.

Sinergi antara Bank Dunia dan IFC akan mendukung peningkatan energi terbarukan, terutama 

panas bumi. Bank Dunia baru saja mengesahkan Proyek Energi Bersih Panas Bumi dan operasi tindak lanjut 

sedang dibicarakan. IFC memfokuskan pada peningkatan partisipasi sektor swasta dalam energi terbarukan 

dengan jasa pelaporan, pendanaan dan pemerataan. IFC telah memeriksa 17 lokasi panas bumi untuk 

kemungkinan penawaran (tender) sesuai dengan dampak pembangunan dan kemungkinan keberhasilan 

penerapan. Selain itu, IFC telah memberikan investasi pemerataan dalam Medco Power Indonesia untuk 

memiliki dan mengoperasikan sejumlah proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air dan gas, dan investasi 

pemerataan dan pinjaman lainnya  sedang dalam pertimbangan. MIGA juga dapat memberikan jaminan 

pada risiko-risiko non-komersial untuk mendukung energi terbarukan.

1 Dukungan kepada investasi pasokan air dan sanitasi, dan juga infrastruktur local berukuran kecil melalui program-program pembangunan yang didorong masyarakat, dibicarakan 

pada topik Pro-Kemiskinan.
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Jalan adalah sarana transportasi utama di Indonesia dengan bagian sekitar 70 persen dari ton-

km angkutan dan 82 persen km penumpang. Armada kendaraan telah meningkat dua kali lipat pada 

lima tahun terakhir dan diperkirakan akan bertumbuh dengan laju 10 persen per tahun pada dekade berikut. 

Kecepatan perjalanan melalui jalan tetap rendah, sekitar 40 km/jam pada jaringan jalan nasional. Jalan tol 

hanya mencapai 714 km, terutama di daerah perkotaan. Sementara laju pembangunan jalan baru masih 

rendah, kualitas jalan-jalan nasional telah meningkat dengan 86 persen berada dalam kondisi baik/cukup. 

Jalan-jalan daerah menghadapi dilema sebaliknya – sementara 100.000 km panjang jalan telah bertambah 

antara tahun 2001 dan 2009, 57 persen kini diperkirakan berada dalam kondisi buruk/rusak. Buruknya tingkat 

keselamatan pada jalan-jalan di Indonesia yang terlalu padat secara kronik semakin memburuk, dengan 

sekitar 50 korban jiwa yang tercatat setiap hari.

Grup Bank Dunia akan melanjutkan perannya dalam mendukung proyek-proyek yang 

diprioritaskan pada koridor regional terpilih, sementara peningkatan jalan-jalan nasional 

membutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk pembaruan jalan. Dua proyek jalan yang 

kini sedang diterapkan adalah Proyek Peningkatan Jalan Strategis dan Proyek Peningkatan Jalan Nasional 

Bagian Barat Indonesia (WINRIP). Proyek Pemeliharaan Aset Jalan (RAPP) yang diusulkan akan mendukung 

peningkatan dalam pelaksanaan, efektivitas dan penyampaian output, sementara meningkatkan kerangka 

untuk peningkatan kualitas belanja dengan menggunakan pencairan yang berdasarkan hasil-hasil. IFC 

mendukung pembiayaan jalan tol swasta dengan menawarkan permodalan jangka panjang dan membagi 

praktik terbaik. MIGA juga memiliki pengalaman global yang dapat diterapkan dalam mendukung investasi 

swasta pada jalan-jalan tol.

KOTAK 5: HASIL INFRASTRUKTUR, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Pro-Pertumbuhan Infrastruktur: Meningkatkan kuantitas dan efi siensi belanja 

pemerintah pusat dan daerah untuk infrastruktur, dan meningkatkan investasi swasta dalam 

infrastruktur

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

Infrastruktur Jalan Strategis

Jalan Indonesia Bagian Barat

Transmisi Listrik I

Pembangkit Pompa Cisokan Atas

Investasi Energi Bersih Panas Bumi

Dana Jaminan Infrastruktur

Fasilitas Pendanaan Infrastruktur

Investasi IFC di Jakarta International 

Container Terminal, Wintermar, Medco 

Power, Salamander Energy dan Saratoga II

Usulan:

Transmisi Listrik II

Pemeliharaan Aset Jalan

Konektivitas DPL I-III

Investasi IFC di telekomunikasi dan 

pembangkit listrik tenaga air (PLTA)

Dalam pembicaraan:

Energi Terbarukan untuk Listrik

PLTA Menengah

Efi siensi Energi

Pembangkit Pompa Mantenggeng

Panas Bumi II

Investasi IFC dalam energi panas bumi

Penilaian Industri Konstruksi Jalan

PER Jalan dan Rel KA

Tinjauan Pembangunan Perkotaan 

dan Regionalisasi

Jasa pelaporan untuk subsidi BBM 

dan listrik, dan tentang kerangka 

peraturan perundangan untuk 

sektor tenaga listrik

Jasa pelaporan KPS IFC

TA Kerangka dan Kebijakan KPS

TA Dana Pendampingan 

Pemerintah (Viability Gap Financing)

Kebijakan dan Pendanaan Rumah 

Sederhana

Jasa pelaporan IFC untuk memilih 

proyek panas bumi sebagai calon 

potensial KPS

Jasa pelaporan IFC untuk proyek-

proyek KPS (Proyek Air Umbulan, 

Jawa Tengah)

ADB, AfD, AusAID, Jerman 

(KfW), JICA
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PEMERINTAH DAERAH

Penyampaian layanan dan kapasitas sektor publik pada tingkat daerah tetap menjadi tantangan 

yang besar. Dengan maraknya desentralisasi pada tahun 2001, Indonesia bergeser dari salah satu negara yang 

paling tersentralisasi di dunia menjadi salah satu yang paling terdesentralisasi; tetapi proses transisinya masih 

jauh dari selesai. Tanggung jawab yang saling tumpang tindih tanpa kerangka desentralisasi yang terkoordinasi 

merintangi penyampaian layanan yang efektif, ditambah dengan lemahnya tanggung jawab dan transparansi 

pemerintah daerah. Tidak seperti sebagian besar negara terdesentralisasi, Indonesia tidak memindahkan kuasa 

penerimaan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, mendistorsi insentif dan menciptakan kebergantungan 

akan transer yang tidak sehat. Sementara itu, banyak pemerintah daerah yang menyalahgunakan otoritas 

pengumpulan pendapatan yang mereka miliki, sehingga merintangi pengembangan usaha, pertumbuhan dan 

pembukaan lapangan kerja. Transfer merupakan sebagian besar pendanaan, tetapi jarang digunakan sebagai 

instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Indonesia berada ditengah-tengah transisi struktural menuju tingkat urbanisasi yang lebih tinggi. 

Indonesia kini sudah lebih condong ke perkotaan dibanding pedesaan dan terus mengalami pertumbuhan 

daerah perkotaan yang sangat pesat. Sejumlah kota-kota besar Indonesia berkembang menjadi pusat 

metropolitan, dengan jumlah penduduk mulai dari lima juta jiwa, tetapi layanan infrastruktur tertinggal 

dengan peningkatan biaya ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Aglomerasi metropolitan yang besar 

menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tetapi juga semakin mengalami 

kemacetan lalu-lintas, polusi dan kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar dan perumahan. Kota-kota 

berukuran menengah mencatat pertumbuhan yang paling cepat dan membutuhkan peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan investasi infrastruktur untuk mengelola transisi urbanisasi.

Bank Dunia mendukung hasil-hasil pembangunan yang akan mendorong peningkatan fi dusia, 

manajemen sosial dan lingkungan hidup dan kinerja teknis dari pemerintah daerah terpilih dalam 

penyampaian layanan dasar, dan meningkatkan kapasitas lembaga setempat untuk memantau dan 

memeriksa belanja pemerintah daerah. Proyek pekerjaan Desentralisasi dan Pemerintah Daerah (DAK) yang 

dibiayai oleh Bank Dunia memiliki target transfer dengan penekanan awal kepada peningkatan tanggung jawab 

dan pelaporan dana hibah ke infrastruktur untuk proyek percontohan pemerintah daerah. Operasi tindak lanjut 

telah diusulkan, yang akan menguji coba instrumen P4R Bank Dunia. Jasa pengetahuan termasuk program 

Penyelarasan Kapasitas dan Analisis Belanja Pemerintah (Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization/

PEACH), yang melaksanakan tinjauan belanja pemerintah pada tingkat lokal. PER telah tuntas pada sepuluh 

propinsi yang bekerja dengan erat bersama lembaga-lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan 

setempat untuk meningkatkan kapasitas analitis dan kebijakan. PEACH telah menyertakan analisis gender di 

dalam PER-nya, yang menemukan masalah-masalah utama gender yang harus diperhatikan oleh pemerintah 

daerah. Bank Dunia tampaknya akan terus mendukung pemerintah propinsi secara selektif dalam pertukaran 

pengetahuan dan pembangunan kapasitas, dan juga pemantauan konfl ik sesuai kebutuhan, termasuk di daerah-

daerah yang rentan, seperti Aceh dan Papua. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pemerintah daerah 

termasuk pembagian tanggung jawab, dalam hal transfer, tentang sistem pemilihan dan peran desa, sedang 

berada dalam pertimbangan, yang membuka kesempatan untuk menangani potensi insentif dan pendanaan 

dan moda-moda untuk mendukung pemerintah daerah yang efektif.

Pembangunan perkotaan adalah bidang dukungan Bank Dunia yang sedang berkembang 

dengan sejumlah upaya telah dilaksanakan. Proyek Reformasi dan Pembangunan Sektor Perkotaan 

(Urban Sector Development and Reform Project/USDRP) bertujuan untuk mengubah perilaku tata kelola 

dengan menargetkan pemerintah daerah yang mendukung reformasi dan mendorong peningkatan 

akuntabilitas melalui partisipasi penduduk. Pada tingkat daerah sekitar, jasa pendanaan Bank Dunia yang 

lebih lanjut diperkirakan akan diberikan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Daerah 

Perkotaan ke-4 (PNPM Perkotaan IV) yang diusulkan. Proyek Mitigasi Banjir Jakarta yang Mendesak (Jakarta 

Urgent Flood Mitigation Project/JUFMP) yang sedang berlangsung hendak mendukung peningkatan sistem 

pengendalian banjir dan drainase perkotaan, dan keberlanjutan jangka panjang dari sarana pengelolaan 

banjir di Jakarta. Sebagai upaya awal untuk mendukung infrastruktur perkotaan utama secara langsung, 

Bank Dunia sedang menjajaki kemungkinan pemberian pinjaman bagi infrastruktur yang kompleks 
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untuk daerah perkotaan yang lebih besar yang membutuhkan jasa pelaporan dan pengadaan, dan juga 

dukungan pendanaan. Kota-kota berukuran menengah, di sisi lain, akan menjadi calon yang baik untuk 

dijangkau menurut pengaturan borongan. Selain itu, IFC mendorong peningkatan dengan prosedur 

yang lebih sederhana bagi pembentukan perusahaan-perusahaan baru dan perijinannya melalui Survei 

Nasional Usaha Daerah (Sub National Doing Business Survey/SNDB), dengan jumlah kota yang turut serta 

telah mencapai lebih dari 20 kota pada saat ini.

KOTAK 6: HASIL PEMERINTAH DAERAH, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Pro-Pertumbuhan Pemerintah Lokal: Peningkatan fi dusia, manajemen sosial dan 

lingkungan dan kinerja teknis dari pemerintah lokal terpilih dalam penyampaian layanan dasar, dan 

meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal untuk memantau dan menilai belanja pemerintah daerah

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

DAK I 

USDRP

JUFMP

PNPM Perkotaan III

Usulan:

DAK II 

PNPM Perkotaan IV

Dalam pembicaraan: Pembangunan 

Perkotaan dan  Metropolitan

Analisis Belanja Pemerintah PEACH

PEACH PFM Bantuan Teknis dan 

Pembangunan Kapasitas

Laporan Diagnostik Pembangunan Sulawesi

SNDB

ECO2 TA Kota-Kota dan Penilaian Pasar Tanah

TA Segmentasi Pasar Perumahan

Jasa pelaporan IFC untuk reformasi Doing 

Business Daerah

ADB, AfD, AusAID, 

CIDA, JICA

MANAJEMEN FISKAL DAN EKONOMI MAKRO

Dasar untuk peningkatan taraf laju pertumbuhan ekonomi adalah mengelola disiplin fi skal dan 

mendukung kepercayaan pasar dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus berlangsung, 

dan menyiapkan upaya-upaya mitigasi untuk menghadapi kejutan yang berasal dari luar negeri. 

Stabilitas ekonomi makro yang berasal dari manajemen krisis fi skal dan fundamental yang kuat telah 

mendorong pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan pada dekade yang lalu. Manajemen makro dan 

disiplin fi skal kemudian telah membantu Indonesia untuk menghadapi krisis keuangan global yang masih terus 

berkecamuk. Untuk memberikan kepercayaan kepada pasar keuangan pada waktu krisis berkecamuk, Bank 

Dunia bersama-sama dengan Pemerintah Australia dan Jepang dan Bank Pembangunan Asia, menyediakan 

pendanaan darurat sebesar 5,5 miliar dolar AS di bawah Fasilitas Dukungan Belanja Pemerintah DPL-DDO 

(tahun fi skal 2009, 2 miliar dolar AS) untuk mendukung upaya peningkatan kepercayaan dan program-

program mitigasi sosial, yang ditutup pada bulan Desember 2010. Selanjutnya, dengan peningkatan risiko 

yang berasal dari krisis zona Euro, suatu program lanjutan dengan mitra pembangunan yang sama sebesar 5,5 

miliar dolar AS dibentuk di bawah PERISAI (Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in 

Indonesia) DPL-DDO (tahun fi skal 2011, 2 miliar dolar AS).

Menjaga pertumbuhan dan mempertahankan stabilitas makro membutuhkan penyusunan 

kebijakan fi skal dan makro yang berdasarkan bukti dan berkualitas. Walau dengan kuatnya kinerja 

ekonomi Indonesia, masih terdapat tantangan-tantangan kebijakan fi skal dan makro yang cukup besar, misalnya 

dalam hal alokasi belanja (dengan subsidi mencakup hampir seperempat dari belanja pemerintah pusat pada 

RAPBN tahun 2013) dan efi siensinya. Bank Dunia akan terus melanjutkan dukungannya bagi Indonesia dalam 

meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam melakukan analisis dan perumusan kebijakan fi skal dan makro 

melalui program penguatan kelembagaan Dukungan Analisis Penguatan Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro 

(Support for Enhanced Macro Economic and Fiscal Policy Analysis institutional/SEMEFPA); program Dukungan 

Analitis dan Kapasitas untuk Meningkatkan Kebijakan Pendapatan dan Belanja, yang menyertakan analisis 

tinjauan belanja pemerintah (PER); dan bantuan teknis Kebijakan dan Pengaturan Pendapatan Sumber Daya.
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Tinjauan Kebijakan Pembangunan (DPR), yang disusun bersama-sama dengan CPS, akan 

memberikan dukungan analitis kepada program dan perpaduannya secara keseluruhan. DPR telah 

menemukan risiko-risiko jangka pendek dan tren global, regional dan domestik jangka panjang yang akan 

mempengaruhi Indonesia, tantangan utama dan kesempatan yang dibawanya dan pilihan kebijakan untuk 

menanganinya. DPR akan memberikan dukungan analitis bagi rencana pembangunan lima tahun Pemerintah 

yang baru dan menjadi dasar bagi dialog dengan pemerintah baru di tahun 2014. Ia akan menemukan risiko-

risiko jangka pendek dan tren global, regional dan domestik jangka panjang yang akan mempengaruhi 

Indonesia, tantangan utama dan kesempatan yang dibawanya dan pilihan kebijakan untuk menanganinya.

Bank Dunia akan berkontribusi kepada hasil-hasil pembangunan yang akan mendukung Indonesia 

untuk memperoleh pendanaan yang akan menjaga belanja pemerintah yang kritis dalam hal terjadi 

pengetatan kondisi keuangan, dan meningkatkan kerangka analitis untuk mendukung belanja 

pemerintah yang berkualitas. Selain PERISAI DPL-DDO, dan jasa pengetahuan yang disinggung sebelumnya, 

usulan Kelembagaan, Pengaturan Pajak, Sosial dan Investasi (INSTANSI) DPL dengan pembiayaan paralel dari 

Jepang dan ADB akan mendukung peningkatan alokasi anggaran bagi investasi sosial dan infrastruktur yang 

kritis, kebijakan penerimaan yang ditingkatkan dan manajemen keuangan publik secara umum.

KOTAK 7: HASIL MAKRO DAN FISKAL, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Pro-Pertumbuhan Makro dan Fiskal:  Peningkatan kemampuan Pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaannya dan menjaga belanja pemerintah yang kritis, dan penggunaan 

pemantauan dan evaluasi untuk memberi informasi alokasi anggaran.

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

PERISAI DPL DDO

Usulan:

INSTANSI DPLs I-III

SEMEFPA

DPR

Dukungan Analitis dan Kapasitas untuk Meningkatkan 

Kebijakan Pendapatan dan Belanja 

Prakarsa bagi forum penyusun kebijakan Analisis 

Belanja Pemerintah

Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian 

Indonesia (termasuk acara Diskusi Mitra Pembangunan 

dan peluncuran umum)

ADB, Australia (Treasury, 

AusAID) Jepang (JBIC)

MEMPERKUAT SEKTOR PUBLIK

Pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kinerja sektor publik telah menjadi dasar 

pemerintahan sekarang ini. Pencapaian dalam memperkuat manajemen keuangan pemerintah 

pada reformasi yang relatif berjangka pendek cukup mengagumkan. Yang paling penting termasuk 

sistem perbendaharaan dan anggaran yang otomatis; penerapan Neraca Perbendaharaan Tunggal; 

penetapan kapasitas peramalan kas pada Perbendaharaan; pengembangan standar-standar akuntansi 

untuk mendukung akuntansi akrual; penilaian aset-aset pemerintah dan peluncuran sistem informasi 

manajemen aset; penetapan suatu badan pengadaan yang baru; penggunaan kerangka pengendalian 

COSO dan penguatan audit eksternal; memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi; dan tahapan awal 

kerangka belanja jangka menengah dan peluncuran awal penganggaran berbasis kinerja. Sementara telah 

terdapat kemajuan, sejumlah tantangan masih tersisa, antara lain, orientasi kebijakan di dalam perumusan 

dan pelaksanaan anggaran harus diperkuat. Pokok-pokok proses usaha pada badan-badan pembelanja harus 

dirancang ulang. Kerangka kebijakan dan implementasi pengadaan Pemerintahan secara elektronik, termasuk 

pengembangan fungsi manajemen pengadaan yang permanen pada badan-badan pelaksanan, masih belum 

selesai. Pelaporan keuangan yang relevan dan andal harus diperkuat bersama-sama dengan sumber daya 

manusia bagi akuntansi dan pelaporan. Pelaksanaan COSO kerangka pengendalian harus dipercepat, fungsi 

audit internal diperkuat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memperkokoh dampak temuan-temuan 

auditnya dan kaitannya dengan peraturan perundangan. Akhirnya, evaluasi dan pemantauan harus bergerak 

maju menuju suatu sistem terintigrasi sebagai dasar penerapan kinerja bagi penganggaran berdasar kinerja.
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Pendekatan keterlibatan Bank Dunia untuk memperkuat sektor publik adalah dengan melanjutkan dukungan 

kepada hasil-hasil pembangunan yang akan memperkuat sektor publik dengan meningkatkan manajemen 

keuangan pemerintah. Bank Dunia mendukung upaya-upaya Kementerian Keuangan untuk memperkuat 

pengelolaan pajak dan meningkatkan sumber penerimaannya dengan menyertakan penerimaan bukan pajak 

dari sumber daya mineral. Usulan INSTANSI DPL akan memperkuat dan memperluas kepemilikan dan komitmen 

menuju titik-titik pencapaian reformasi. Pinjaman proyek memberikan dukungan teknis dan pendanaan melalui 

Proyek Administrasi Penerimaan dan Manajemen Keuangan Pemerintah (Government Financial Management and 

Revenue Administration Project/GFMRAP), Proyek Reformasi Administrasi Pajak Indonesia (Project for Indonesian Tax 

Administration Reform/PINTAR), Program Beasiswa untuk Proyek Penguatan Reformasi Kelembagaan (Scholarships 

Program for Strengthening Reforming Institutions Project/SPIRIT), dan Proyek Penguatan Statistika Indonesia 

(Strengthening Indonesia Statistic Project/STATCAP-CERDAS) yang masih berlangsung. Manajemen Keuangan 

Publik – Dana Perwalian Multi Donor juga mendukung kegiatan-kegiatan yang kritis, mengumpulkan bersama 

para mitra pembangunan utama, termasuk Komisi Eropa, Belanda dan Swiss.

KOTAK 8: HASIL SEKTOR PUBLIK, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Pro-Pertumbuhan Sektor Publik: Memperkuat sektor publik dengan meningkatkan 

manajemen keuangan pemerintah

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

GFMRAP

PINTAR

SPIRIT

STATCAP-CERDAS

Usulan:

INSTANSI DPL I-III 

Manajemen Keuangan Publik (PFM)

Nasihat TRE/CFRCR tentang manajemen paparan, 

produk lindung nilai (hedging) dan asuransi risiko, dan 

manajemen aset/kewajiban

Komisi Eropa (EC), Belanda, 

SECO

PRO-PEKERJAAN – Meningkatkan Keterampilan dan Teknologi, dan 
Meningkatkan Jaminan Sosial

Ekonomi Indonesia harus menciptakan lebih banyak pekerjaan yang lebih baik. Hal ini akan membutuhkan 

peningkatan upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan kualitas belanja 

pemerintah, peningkatan investasi sektor swasta dan perbaikan infrastruktur. Bagian populasi dengan umur 

“produktif” relatif terhadap yang berusia lebih lanjut di Indonesia berjumlah besar dan akan terus berlanjut hingga 

15 tahun ke depan. Keuntungan demografi s ini merupakan kesempatan untuk pertumbuhan dengan produktivitas 

yang tinggi selama tenaga muda dilengkapi dengan keterampilan yang tepat dan diberikan kesempatan yang sesuai. 

Walaupun dengan pertumbuhan yang kuat selama satu dekade, kesempatan kerja untuk jabatan dengan kualitas 

yang lebih baik masih tetap langka bagi penduduk berusia muda yang semakin urban; merintangi kemampuan 

kontribusi dari pertumbuhan untuk meredam ketidakmerataan yang semakin meningkat. Satu alasan adalah 

bahwa pergerakan pekerja keluar dari bidang pertanian dan jasa bagi kaum bawah terhenti setelah krisis Asia karena 

sektor manufaktur Indonesia tidak pernah pulih sepenuhnya. Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa penurunan 

manufaktur tradisional tidak dapat dicegah dan menunjuk kepada dua sumber utama yang dapat mendorong 

pemulihan: (i) angkatan buruh yang besar dan kesenjangan upah yang meningkat relatif terhadap China dan para 

produsen lainnya; dan (ii) potensi akses pasar dengan ekonomi skala produksi dengan pasar Indonesia yang besar 

dan meningkat dan semakin terpadunya pasar regional. Selain itu, sementara terdapat peningkatan jumlah yang 

signifi kan dari perempuan yang masuk ke pasar angkatan kerja dibanding laki-laki selama tujuh tahun terakhir, 

perempuan masih menghadapi lebih rendahnya tingkat partisipasi dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, 

dan sebagian besar bekerja sendiri dan menjadi pekerja keluarga tanpa penghasilan dan juga tenaga kerja Indonesia 

di luar negeri. Suatu unsur utama dari strategi itu adalah meningkatkan pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, 

yang akan membutuhkan peningkatan manajemen sistem pendidikan dan menyertakan kesetaraan kesempatan 
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melalui peningkatan akses terhadap pendidikan bagi kaum miskin. Juga dibutuhkan pembinaan pertumbuhan 

pada lembaga-lembaga litbang dengan membantu memberikan kebijakan yang mendukung. Selain itu, untuk 

memfasilitasi fl eksibilitas pasar tenaga kerja dan memberikan pekerjaan yang baik, Bank Dunia akan mendukung 

fokus Pemerintah dalam meningkatkan jaminan sosial.

Hasil Pro-Pekerjaan. Untuk topik ini, Grup Bank Dunia hendak mendukung hasil-hasil pembangunan yang 

akan meningkatkan pengaturan dan tata kelola sistem pendidikan secara keseluruhan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kinerja guru-guru, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam litbang, 

dan memfasilitasi transformasi kelembagaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan reformasi asuransi sosial. 

Ke depan dukungan Bank Dunia hanya akan melalui layanan pengetahuan. IFC sedang berupaya untuk 

mendukung perusahaan-perusahaan manufaktur yang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan berkualitas secara 

langsung, dan juga bantuan untuk membangun UKM melalui kaitan mata rantai pasokan. Keterlibatan IFC 

dalam memberikan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah juga dirancang untuk bermuara 

kepada penciptaan lapangan kerja.

PENDIDIKAN

Walau dengan peningkatan yang signifi kan pada sejumlah indikator kesehatan dan pendidikan 

pada beberapa tahun terakhir, Indonesia masih tertinggal di belakang negara-negera tetangga. 

Peringkat Indonesia pada Indeks Pembangunan Manusia masih rendah (nomor 124 dari 187 negara), hanya 

sedikit di atas Vietnam tetapi berada di bawah Thailand dan Malaysia. Indonesia berada pada jalur yang tepat 

dengan banyaknya sasaran Millennium Development Goal yang berkaitan dengan pembangunan manusia, 

terutama pendidikan. Akses terhadap pendidikan usia dini meningkat dengan pesat, namun jumlah anak 

berusia 4 hingga 6 tahun yang mendaftar ke sekolah masih hanya berjumlah 47 persen, yang secara khusus 

penting bagi anak-anak keluarga berpenghasilan rendah. Akses terhadap pendidikan dasar hampir mencapai 

tingkat yang universal dan kemampuan membaca hampir mencapai 100 persen, sementara kesetaraan 

gender dalam pendaftaran pendidikan dasar telah berhasil tercapai.

Foto: World Bank
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Indonesia telah membuat komitmen yang jelas terhadap pendidikan. UUD telah memandatkan 

setidaknya 20 persen dari APBN untuk pendidikan telah melipatgandakan belanja secara riil 

sejak tahun 2002. Hasil terbesar yang dapat dipetik dari peningkatan ini adalah akses dan pemerataan, 

tetapi akses terhadap pendidikan anak usia dini, tingkat menengah atas dan pendidikan yang lebih tinggi 

masih tetap rendah terutama bagi keluarga miskin. Kemajuan di dalam  akses dan pemerataan telah berjalan 

dengan cepat. Bagian dari anak berusia 15 tahun dari kuintil konsumsi yang paling miskin yang masih sekolah 

meningkat dari 60 ke 80 persen antara tahun 2006 dan 2010, tetapi kemudian turun dengan tajam. Pada 

pendidikan yang lebih tinggi, jumlah partisipasi telah meningkat dari 12 persen pada tahun 2000 menjadi 

26 persen, namun hanya kurang dari 4 persen dari anak berumur 19-22 tahun dari 40 persen penduduk yang 

miskin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Perbedaan gender bukanlah masalah di dalam akses, 

walau anak laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk putus sekolah pada semua tingkatan 

dibanding anak perempuan.

Bersama-sama dengan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesetaraan, masih terdapat 

tantangan besar dalam kualitas dan relevansi pendidikan. Hasil realisasi pendidikan dan bagian dari 

pelajar dengan prestasi yang baik tetaplah sangat rendah menurut standar internasional. Alokasi sumber daya 

yang buruk merupakan bagian yang penting dari masalah tersebut. Catatan Bank Dunia yang baru tentang 

Kajian Belanja Pendidikan Pemerintah (Education Public Expenditure Review) mencatat bahwa sebagian besar 

sumber daya tambahan untuk pendidikan dasar mengalir ke tunjangan sertifi kasi dan penerimaan guru. Rasio 

murid-guru yang terjadi masih rendah menurut standar internasional dan cukup jauh di bawah tingkat yang 

dibutuhkan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, distribusi angkatan pengajar sangatlah 

tidak efi sien dan tidak merata. Pada saat yang bersamaan, pendanaan pemerintah bagi pendidikan di atas 

tingkat dasar tidaklah lancar dan dibelanjakan dengan buruk. Terdapat sedikit insentif untuk mendorong 

pembelanjaan yang efi sien dan manajemen sumber daya manusia dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan 

pegawai negeri sipil.

Keterlibatan Bank Dunia bertujuan untuk mendukung hasil-hasil pembangunan yang akan 

meningkatkan kinerja guru-guru dan kapasitas sumber daya manusia di dalam penelitian & 

pengembangan (litbang). Bank Dunia sangatlah mendukung peningkatan di dalam akses, kesetaraan 

dan kualitas melalui pendanaan dan layanan pengetahuan. Bank Dunia memberikan layanan pengetahuan 

bagi program Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan insentif bagi kualitas guru, termasuk pemantauan 

dampak dan dukungan implementasi Pendidikan yang lebih baik melalui proyek peningkatan guru universal 

dan reformasi manajemen (Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading 

Project/BERMUTU) yang sedang berjalan. Belanda dan Komisi Eropa termasuk ke dalam sejumlah pihak dengan 

peran yang penting dalam mendukung pendidikan. Proyek BOS-KITA membantu mendanai program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) milik pemerintah yang memberdayakan pengelola sekolah dan masyarakat 

setempat melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah yang mencakup sekitar 42,5 juta pelajar. Dana 

Hibah Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity Trust Fund/BEC-TF) mendukung program-program 

dana hibah sekolah dari pemerintah setempat. Untuk pendidikan yang lebih tinggi, Proyek Pendidikan yang 

Lebih Tinggi (Higher Education Project/IMHERE) dan layanan pengetahuan akan terus memfokuskan dalam 

membantu Pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan secara efektif 

mendorong mekanisme pendukung bagi peningkatan kualitas, relevansi, efi siensi dan kesetaraan.

Dengan Pemerintah Indonesia telah menyatakan preferensinya untuk tidak lagi mencari 

pembiayaan eksternal bagi pendidikan, keterlibatan Bank Dunia akan berlanjut dengan pemberian 

dukungan melalui layanan pengetahuan, operasi yang telah berjalan dan penghubungan 

dengan kegiatan Bank Dunia lainnya.  Sebagai contoh, Proyek Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini 

(Early Childhood Education and Development Project/ECED), yang menargetkan kalangan masyarakat yang 

berpenghasilan lebih rendah melalui skema pengelolaan komunitas yang inovatif, hendak memperkuat 

hubungan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang juga di danai oleh Bank Dunia, 

untuk meningkatkan kegiatan yang difokuskan kepada kaum miskin dan lemah, termasuk pencegahan HIV-

AIDS, nutrisi dan sanitasi. Layanan pengetahuan akan tetap menjadi komponen utama dari dukungan Bank 

Dunia. Hasil-hasil dari evaluasi yang teliti akan dampak sertifi kasi guru dan pemberian ECED telah dan akan 

terus memberikan informasi kepada kebijakan pemerintah.
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Hasil-hasil penelitian masih tetap rendah dibanding negara-negara tetangga. Keseluruhan 

sumber daya yang ditetapkan untuk penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia tidaklah 

mencukupi, dan modal sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan keterampilan yang 

dibutuhkan bagi lapangan kerja baru sulit dijumpai. Alokasi anggaran pemerintah bagi keseluruhan 

kegiatan litbang sangatlah rendah, diperkirakan hanya berjumlah 0,05 persen dari PDB, jauh lebih rendah 

dibanding negara-negara tetangga. Pada institut-institut penelitian pemerintah, kurang dari 5 persen staf 

memiliki gelar Ph.D., dan hanya 15 persen memiliki gelar Magister/Master. Lembaga-lembaga penelitian 

pemerintah kini melakukan 96 persen fungsi litbang dan rendahnya kinerja mereka adalah faktor utama 

yang memperlambat tercapainya sistem inovasi yang efi sien. Peningkatan belanja pemerintah untuk litbang 

tidaklah cukup untuk menjamin keberhasilan, dan belanja pemerintah harus digunakan untuk mendorong 

investasi swasta.

Bank Dunia hendak mendorong terciptanya lingkungan kebijakan yang mendukung, dan 

meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia. Bank Dunia memberikan nasihat untuk meningkatkan kinerja lembaga litbang pemerintah dan 

kapasitas sumber daya manusia STI, termasuk bantuan teknis bagi reformasi kebijakan untuk menurunkan 

keterpecahan dan meningkatkan persaingan pendanaan untuk penelitian. Bank Dunia sudah terlibat dalam 

mendorong perluasan penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan dengan (Sustainable Management 

of Agricultural Research and Technology Dissemination Project/SMARTD) yang baru disetujui, dan Proyek Riset 

dan Inovasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Research and Innovation in Science &Technology Project/

RISET) yang sedang diusulkan akan mendukung peningkatan di dalam kapasitas sumber daya manusia. Suatu 

kerangka hasil dengan indikator yang peka akan gender telah disusun bagi SMARTD untuk mencatat dan 

menangani hal gender yang telah disinggung sebelumnya.

KOTAK 9: HASIL PENDIDIKAN, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Pro-Pekerjaan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kinerja guru-guru, dan 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam litbang

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

BOS-KITA II

BERMUTU

IMHERE

SMARTD

Investasi IFC pada 

Sekolah Bonavista

Usulan:

RISET

Dalam pembicaraan:

Pelatihan keterampilan 

untuk transformasi 

ekonomi

Investasi IFC dalam 

sektor swasta pemberi 

layanan pendidikan

Evaluasi dampak sertifi kasi guru

Peran politik dan pengambilan keputusan berdasar bukti: 

Kasus reformasi guru di Indonesia

PER pendidikan

Kajian program hibah sekolah Indonesia

Penilaian kapasitas pemerintah lokal

Penelitian video

Proyeksi dan penilaian permintaan keahlian yang akan 

dibutuhkan

Penelitian pendidikan yang lebih tinggi tentang modalitas 

pendanaan

Kaitan pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja

Penilaian infrastruktur

Akreditasi dan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi

TA pada dana pembangunan keterampilan

TA pada rencana pembangunan lima tahun 2015

Pendanaan pemerintah untuk sektor pengetahuan 

Indonesia 

Membangun kapasitas inovasi dalam energi bersih

AusAID, Belanda, 

USAID  
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JAMINAN SOSIAL

Suatu sistem jaminan sosial yang kuat, terutama asuransi sosial, adalah bagian yang penting 

dalam upaya apapun untuk meningkatkan fl eksibilitas pasar tenaga kerja dan meningkatkan 

kualitas pekerjaan. Sistem jaminan sosial yang ada bersifat terpecah-pecah dan cakupannya terbatas 

kepada kaum miskin, pegawai negeri dan militer, dan sekitar 25 persen dari pekerja sektor formal. 

Setiap bagian memiliki manfaat yang berbeda dan pengelola yang berlainan pula, dan pengaturan dan 

penegakkan sistem menjadi suatu tantangan. Sebagai akibatnya, hanya 12 persen penduduk memiliki 

akses terhadap pensiun, 60 persen penduduk memiliki jaminan asuransi kesehatan, dan manfaat dapat 

hilang ketika berganti pekerjaan.

Tujuan pemerintah adalah melembagakan suatu sistem nasional jaminan sosial yang menyeluruh 

yang mencakup seluruh penduduk Indonesia melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan 

UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU SJSN ditetapkan pada tahun 2004, tetapi implementasinya 

masih terbatas hingga baru-baru ini. Tujuan yang disebutkan pemerintah adalah menyelenggarakan program 

asuransi kesehatan yang menyeluruh pada tahun 2014 dan melindungi seluruh pekerja Indonesia di sektor 

formal dan non-formal pada tahun 2019.  Serupa dengan itu, pemerintah merencanakan untuk menetapkan 

program-program untuk pensiun, tabungan hari tua, tunjangan kematian dan kecelakaan kerja pada 

pertengahan tahun 2015 dan memperluas cakupan bagi seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019. Kunci 

keberhasilan adalah keterjangkauan program, keberlanjutan fi skal, administrasi program jaminan sosial yang 

efi sien, prosedur pengaturan yang tepat untuk memastikan bahwa aset-aset program dikelola secara tepat 

dan transparan untuk kepentingan terbaik para peserta, dan analisis untuk menjamin kaum perempuan, cacat 

dan kelompok lemah lainnya mendapat perlindungan yang mencukupi.

Bank Dunia akan terlibat di dalam kegiatan untuk mendukung pengubahan dari pengelola 

jaminan sosial yang ada menjadi lembaga nirlaba dan memperluas cakupan dan iurannya. Jaminan 

sosial muncul sebagai bidang keterlibatan Bank Dunia yang penting. Sebagai tanggapan terhadap permintaan 

pemerintah, Bank Dunia akan membagikan praktik terbaik internasional untuk memfasilitasi rancangan dan 

pendanaan program jaminan sosial dan transformasi kelembagaan yang tepat seperti yang dibutuhkan bagi 

upaya reformasi yang ambisius ini. Bank Dunia bekerja sama dengan erat dengan para mitra pembangunan 

untuk memberikan analisis yang mendalam untuk membantu penerapan program jaminan kesehatan 

universal ini dan empat program jaminan sosial lainnya, terutama program untuk pensiun dan tabungan hari 

tua. Hal ini akan menggunakan kekuatan dan keunggulan komparatif Bank Dunia dalam bidang manajemen 

perubahan kelembagaan, terutama dalam bidang-bidang struktur organisasi, sumber daya manusia dan 

sistem TI. Bank Dunia juga akan terus mendukung rancangan dan implementasi skema layanan pensiun 

pegawai negeri yang direformasi. AusAID, German International Aid Agency (GIZ), ADB dan World Health 

Organization (WHO) memberikan dukungan utama menerapkan program jaminan kesehatan universal. Bank 

Dunia memimpin penerapan program pensiun dan tabungan hari tua dengan dukungan dari AusAID, ILO dan 

GIZ. Terdapat masalah lintas pengelolaan yang dapat dibantu oleh Bank Dunia, seperti pengumpulan iuran 

dan nomor identifi kasi yang unit bagi sistem SJSN.

KOTAK 10: HASIL JAMINAN SOSIAL, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Jaminan Sosial Pro-Pekerjaan: Perubahan dari pengelola jaminan sosial yang ada 

menjadi lembaga nirlaba dan memperluas cakupan dan iuran

Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Peta jalan pensiun dan tabungan hari tua

Transformasi Jamsostek

Peningkatan keanggotaan, peningkatan pengumpulan iuran dan pengembangan 

sistem identifi kasi bagi program SJSN

ADB, AusAID, GIZ, ILO
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PRO RAKYAT MISKIN – Mendukung Komunitas, Melindungi yang 
Lemah dan Meningkatkan Realisasi Bidang Kesehatan

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat laju pengentasan kemiskinan dan meningkatkan 

ketahanan ekonomi bagi sebagian besar populasi yang lemah yang memiliki risiko untuk jatuh 

ke dalam kemiskinan. Upaya reformasi kebijakan ditujukan pada peningkatan efektivitas program-program 

pengentasan kemiskinan. Indonesia juga memfokuskan pada penanganan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan tingginya tingkat kelemahan dengan meningkatkan dan memperluas jaring pengaman. Pada waktu 

yang bersamaan, peningkatan ketidakmerataan merupakan masalah yang baru merebak dan Pemerintah 

menyelidiki strategi yang dapat mendukung lebih besarnya pembagian hasil pertumbuhan ekonomi dengan 

kaum miskin dan lemah. Bekerja bersama-sama dengan Pemerintah untuk memastikan kemajuan yang 

berkelanjutan menuju sasaran-sasaran pengentasan kemiskinan, dan mencapai pemerataan dan inklusivitas 

antar daerah, tetap menjadi prioritas utama Grup Bank Dunia dan hal itu berkaitan dengan sejumlah bidang-

bidang keterlibatan lainnya.

Hasil Pro rakyat miskin. Grup Bank Dunia hendak mendukung hasil-hasil pembangunan yang akan 

meningkatkan tanggapan terhadap kejutan, mendorong sistem penargetan nasional untuk secara lebih 

baik meraih rumah tangga miskin dan lemah, meningkatkan rancangan dan kinerja program-program 

pembangunan komunitas dan rumah tangga yang ditargetkan oleh Pemerintah, mendukung revitalisasi 

pertanian, meningkatkan realisasi bidang kesehatan dan nutrisi, terutama bagi kaum miskin, dengan 

mendukung akses yang ditingkatkan kepada fasilitas kesehatan berkualitas, termasuk layanan kesehatan 

persalinan dan anak, dan meningkatkan pengawasan HIV/AIDS yang ditingkatkan, dan juga peningkatan 

akses untuk air bersih dan sanitasi.

Foto: Matahati Productions
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PENARGETAN KEMISKINAN

Bank Dunia telah mendukung strategi kemiskinan dan penguatan kelembagaan pusat secara 

keseluruhan dengan pembentukkan Tim Nasional untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 

Pengawasan dan koordinasi program dan kebijakan pengentasan kemiskinan telah ditingkatkan ke 

tingkat kabinet, dengan tim yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Dengan tim tersebut, Bank Dunia telah 

mengkolaborasikan suatu agenda reformasi yang memfokuskan pada program-program yang berada di 

bawah pendekatan tiga bagian Pemerintah bagi pengentasan kemiskinan yang sedang berjalan: berbasis 

rumah tangga, didorong komunitas dan program-program yang membuka lapangan kerja. Program-program 

bantuan sosial berbasis rumah tangga memainkan peran yang penting di dalam strategi untuk mengentaskan 

kemiskinan. Pada tahun 2012 Bank Dunia menerbitkan tinjauan berjudul Melindungi Rumah Tangga Miskin 

dan Lemah di Indonesia (Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia) suatu kajian program dan 

belanja bantuan sosial rumah tangga yang menyeluruh, untuk memberikan bukti-bukti dasar bagi reformasi 

program dan kebijakan.

Bank Dunia mendukung hasil-hasil pembangunan yang akan meningkatkan kapasitas lokal untuk 

mendeteksi dan menanggapi kejutan-kejutan yang mengancam rumah tangga yang lemah, 

meningkatkan jumlah program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan catatan nasional 

atas rumah tangga miskin dan lemah dan meningkatkan partisipasi anak-anak dari keluarga 

miskin pada pendidikan anak usia dini dan program-program pembangunan. Hasil-hasil ini akan 

didukung oleh INSTANSI DPL dan layanan pengetahuan, yang melibatkan dana perwalian multi donor yang 

awalnya didukung oleh AusAID untuk mendukung program-program dan kebijakan pengentasan kemiskinan 

berdasarkan bukti, dan juga untuk membangun kapasitas analisis dari universitas-universitas dan kelompok 

pemikir setempat untuk penelitian dan penilaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Hal ini 

dicapai dengan: (i) memberikan analisis kemiskinan dan membangun kapasitas analisis untuk memberikan 

informasi bagi kebijakan, program dan strategi jaminan sosial dan kemiskinan; (ii) mendukung Pemerintah 

dalam merancang, menerapkan dan mengevaluasi program-program jaminan sosial dan kemiskinan utama; 

dan (iii) meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data yang dibutuhkan bagi analisis dan penyusunan kebijakan 

kemiskinan.

Dukungan akan memberikan perhatian khusus kepada masalah gender, dengan tujuan untuk 

meningkatkan akses perempuan kepada pengentasan kemiskinan dan program-program jaminan 

sosial, meningkatkan akses kepada pekerjaan yang berkualitas, dan meningkatkan perlindungan 

bagi pekerja perempuan termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Secara global, Bank Dunia 

telah menempatkan fokus yang lebih besar pada masalah-masalah yang berkaitan dengan gender yang 

melibatkan penyusunan Laporan Pembangunan Dunia tentang gender. Program ini akan menggunakan 

pengetahuan dunia dalam bidang ini untuk menemukan cara-cara untuk meningkatkan kesetaraan gender 

di Indonesia. 

PEMBANGUNAN KOMUNITAS

Bank Dunia sangat aktif dalam mendukung upaya tingkat komunitas untuk pengentasan 

kemiskinan melalui dukungannya kepada program utama Pemerintah Indonesia, Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  (PNPM-Mandiri) – program CDD terbesar di 

dunia. Bagian inti dari PNPM Mandiri kini mencakup 65.000 desa dengan anggaran tahunan yang hampir 

mencapai 1,7 miliar dolar AS. Tujuan keseluruhan PNPM adalah meningkatkan tata kelola dan mengentaskan 

kemiskinan dengan mendukung pengambilan keputusan komunitas dalam manajemen dan perencanaan 

pembangunan. Pemikiran utamanya adalah dengan adanya informasi yang memadai dan sejumlah bantuan 

teknis untuk meningkatkan rancangan, komunitas dapat mengusahakan sejumlah investasi yang hemat biaya 

dan berguna secara ekonomi yang akan meningkatkan produktivitas lokal dan memberi manfaat kepada 
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kaum miskin. Untuk mengubah pemikiran itu menjadi proyek yang operasional, dana PNPM digunakan 

untuk mendukung: (a) pembangunan kapasitas komunitas bagi pembentukan dan pelembagaan organisasi 

perwakilan yang dipilih yang bertanggung jawab kepada komunitas; (b) penyediaan hibah secara langsung 

dan transparan ke komunitas untuk membiayai sejumlah pilihan pengentasan kemiskinan yang terbuka; 

dan (c) meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk bermitra dengan organisasi komunitas. 

Program itu terus terlaksana dengan baik walau terdapat sejumlah tantangan penerapan yang dihadapi karena 

pesatnya perkembangan program itu menjadi cakupan nasional pada tahun 2008. Patut dicatat bahwa PNPM 

memiliki strategi dan rencana tindakan gender yang jelas yang, antara lain, bertujuan untuk memastikan 

adanya kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan.

Sejumlah penilaian kuantitatif yang telah memperoleh tinjauan sejawat telah menunjukkan 

dampak yang signifi kan dalam hal penurunan kemiskinan yang efektif dan diatribusikan. Temuan-

temuan utama menegaskan bahwa: (a) tunjangan sangat condong kepada kaum miskin: dua kuintil paling 

bawah dari populasi yang turut serta menerima bagian terbesar dari tunjangan proyek; (b) tunjangan 

memang signifi kan: belanja rumah tangga yang miskin meningkat sebesar rata-rata 11 persen sebagai 

akibat dari investasi proyek, yang memberi manfaat kepada sekitar 45 juta kaum miskin; (c) manfaat bersifat 

berkelanjutan; penilaian fi sik dari infrastruktur yang dibangun oleh PNPM (KDP) menemukan bahwa 85% 

dari infrastruktur yang dibangun oleh komunitas memiliki kondisi yang baik hingga sangat baik pada lima 

tahun setelah penyelesaian pembangunannya. Simulasi dampak menemukan bahwa setelah tiga tahun 

sebagian besar manfaat akan datang dari peningkatan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan investasi 

yang berhubungan dengan investasi yang dibuat oleh program, bukan dari hibah proyek; (d) manfaat dibagi 

bersama: komposisi buruh pada program-program PNPM mencapai rata-rata 40-70 persen, yang merupakan 

bagian yang tinggi dari pengukuran global. PNPM menciptakan pekerjaan yang dibayar hingga lebih dari 20 

juta hari kerja manusia.

Peningkatan PNPM yang sangat besar membawa tantangan kelembagaan yang besar bagi 

badan pelaksananya. Dukungan implementasi yang aktif kepada Pemerintah Indonesia telah membantu 

memitigasi risiko-risiko tata kelola dan fi dusia, dan membangun sistem manajemen yang lebih kokoh. 

Namun masih dibutuhkan perhatian yang berkelanjutan bagi transparansi, kualitas manajemen proyek dan 

pengawasan fi dusia yang kuat. Program reformasi yang menyeluruh sedang diterapkan untuk memperkuat 

pengaturan kelembagaan program.

Bank Dunia akan mendukung hasil pembangunan untuk meningkatkan tata kelola dan partisipasi 

lokal, terutama oleh perempuan, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. 

Pemerintah berada pada tahap akhir dari proses konsultasi dengan jajaran luas untuk menegaskan peta jalan 

bagi PNPM dengan sasaran untuk memadukan prinsip-prinsip operasi PNPM ke dalam operasi pemerintah 

yang umum. Upaya-upaya khusus ditujukan kepada pembangunan kapasitas lembaga-lembaga nasional, 

sehingga mereka dapat sepenuhnya mengambil alih fungsi-fungsi yang kini ditangani oleh Fasilitas 

Pendukung PNPM.

Selain pinjaman investasi, Bank Dunia mendukung program pengentasan kemiskinan berbasis 

komunitas Indonesia dengan mengelola fasilitas pendukung multi donor yang memberikan 

bantuan teknis dan input strategis ke PNPM. Fasilitas pendukung memfokuskan kepada kualitas 

penyampaian PNPM dan juga mendukung sejumlah operasi uji coba dan percontohan inovatif yang 

mencakup:

 PNPM-Generasi adalah program berbasis komunitas CCT yang menggunakan dana hibah berbasis 

komunitas untuk meningkatkan penggunaan layanan kesehatan dan pendidikan komunitas dan 

mendorong interaksi yang lebih dekat antara kelompok komunitas dan pemberi layanan garis depan.

 PNPM Hijau mendukung pembiayaan sub-proyek lingkungan dan bergerak menunju pemberian 

insentif terhadap hasil-hasil dan menangani proses pembangunan desa secara keseluruhan, dengan 

menempatkan penekanan khusus pada pemetaan sumber daya alam partisipatif dan perencanaan 

strategi pertumbuhan lingkungan setempat.



35FY2013-2015 Country Partnership Strategy for Indonesia

 
Strategi Kemitraan Negara

KOTAK 12: HASIL PEMBANGUNAN KOMUNITAS, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Komunitas Pro rakyat miskin:  Peningkatan tata kelola pemerintah tingkat lokal, 

peningkatan partisipasi perempuan, penambahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dan 

partisipasi dalam pembangunan dan pendidikan anak usia dini

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

PNPM Rural III

PNPM Urban III

Usulan:

PNPM Rural IV

PNPM Urban IV

Dalam pembicaraan:

PNPM Rural V

PNPM Urban  V

Dampak ekonomi PNPM 

Pedesaan

Sensus infrastruktur desa; 

manajemen komunitas insidensi 

tunjangan rumah tangga tingkat 

lokal kelembagaan III

Penelitian pinjaman dana 

bergulir; tinjauan Pemerintah

SIM terpadu untuk PNPM

TA untuk Pemerintah Daerah 

Aceh

Pekerjaan Analisis Papua

PNPM Pedesaan - Sentinel 

Villages

Tinjauan kemiskinan kota

ADB, AusAID, Kanada, Denmark, EC, Islamic 

Development Bank, JICA, Belanda, Inggris, 

USAID

 Pembangunan Kapasitas Pemerintah Daerah merupakan uji coba proses dan alat akuntabilitas sosial untuk 

meningkatkan daya tanggap pemerintah lokal dalam penyampaian layanan tingkat komunitas.

 PNPM Peduli: Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program PNPM-Peduli untuk semakin jauh 

mengoperasikan prinsip inklusi sosial dengan bekerja langsung melalui CSO untuk pencapaian dan 

penyampaian layanan.

Selain operasi-operasi uji coba tersebut, Fasilitas Pendukung PNPM turut mendukung suatu 

program analisis yang kokoh untuk mengukur dampak dan memberikan nasihat kebijakan 

berdasar bukti kepada Pemerintah. Bagian analisis itu semakin banyak diterapkan melalui lembaga-

lembaga nasional, sehingga membangun kapasitas mereka dan mendorong keberlanjutan jangka panjang 

dari agenda pembangunan sosial di Indonesia.

KETAHANAN PANGAN DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Pemerintah semakin memberi perhatian kepada ketahanan pangan dan dampak negatif gejolak 

harga bahan pangan terhadap tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Karena lebih dari tiga per empat 

kaum miskin adalah konsumen pangan bersih, lonjakan harga bahan pangan membawa dampak besar yang 

tidak proporsional kepada penduduk termiskin di Indonesia. Diperkirakan bahwa peningkatan harga beras 

sebesar 10 persen akan menyebabkan peningkatan sebesar 1,3 persen dalam tingkat kemiskinan. Kemiskinan 

dan pengangguran desa juga merupakan masalah kritis yang dihadapi Indonesia. sekitar 50 persen penduduk 

hidup di pedesaan dan umumnya hanya bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber nafkahnya.

Sementara pembangunan pertanian adalah kontributor utama bagi kinerja ekonomi dan sosial 

Indonesia dari akhir tahun 60an hingga 90an, sektor itu telah menurun pada lima belas tahun 

terakhir. Investasi pertanian selama ini juga tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan produktivitas dan 

faktor yang signifi kan di belakang penurunan kinerja sektor pertanian adalah penurunan jumlah dan kualitas 

investasi publik, seperti ditunjukkan pada Tinjauan Belanja Pertanian Pemerintah yang baru diterbitkan oleh Bank 

Dunia. Walaupun memiliki kekayaan sumber daya pertanian dan ekologi, Indonesia mengimpor buah-buahan 

dan sayur-mayur dari negara-negara tetangga, terutama karena kualitas dan masalah yang terus menghinggapi 

hasil produksinya sendiri, dan juga karena kurangnya daya saing dalam perdagangan komoditas.
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Bank Dunia diperkirakan akan mendukung hasil pembangunan yang akan memberikan akses 

dari petani ke pembeli dan perluasan berdasar pasar dan layanan pemasaran, dan meningkatkan 

ketahanan air untuk irigasi. Dialog ketahanan pangan telah membantu memfokuskan pada kebutuhan 

revitalisasi pertanian dan keterlibatan Bank Dunia yang lebih besar. Pada CPS yang lalu, rendahnya komitmen 

dan dukungan reformasi Pemerintah kepada sektor itu telah menurunkan peran Bank Dunia, dibanding 

periode-periode sebelumnya.

Dalam kolaborasi dengan donor-donor lainnya, dukungan Bank Dunia kepada masalah ketahanan 

pangan Pemerintah termasuk layanan pengetahuan. Bank Dunia, dengan dukungan dari mitra-mitra 

pembangunan, memfasilitasi dialog kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan mekanisme impor 

beras untuk menurunkan gejolak harga pada pasar dalam negeri. Bank Dunia mendukung Pemerintah 

untuk menetapkan sarana untuk memperkuat koordinasi kebijakan untuk menangani tantangan-tantangan 

ketahanan pangan secara terpadu, yang termasuk (i) revitalisasi produktivitas pertanian, (ii) mengelola gejolak 

harga dalam negeri, dan (iii) melindungi kaum miskin dan lemah. Suatu program bantuan teknis yang 

didanai oleh hibah dari Program Tanggap Krisis Pangan Dunia (Global Food Crisis Response Program/GFRP) 

membantu Pemerintah Indonesia untuk menentukan arah kebijakan yang akan datang sehingga dapat 

mencapai sasaran-sasaran yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Selain itu, bantuan teknis yang didanai 

dari Dana Multi-Donor bagi Perdagangan dan Industri (Multi-Donor Fund for Trade and Industry/MDFTIC) 

membantu Kementerian Perdagangan dalam merancang rencana aksi yang bertujuan untuk memperkuat 

daya saing, keberlanjutan dan nilai tambah dari rantai nilai coklat, kopi dan teh dan posisi strategisnya di pasar 

internasional.

Bank Dunia membantu Indonesia menerapkan reformasi kelembagaan pada sistem penelitian 

dan pengembangan pertanian untuk membangun sistem layanan pertanian berorientasi pasar 

yang didorong oleh permintaan, terutama bagi para petani kecil. Proyek Pemberdayaan Petani melalui 

Informasi dan Teknologi Pertanian (Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information 

Project/FEATI) membantu upaya-upaya untuk meningkatkan penyampaian layanan pendukung kepada 

para petani. Melengkapi FEATI dengan penekanan kepada penelitian adalah proyek yang baru disetujui, 

Proyek Pengelolaan Berkelanjutan Penyebaran Penelitian dan Teknologi Pertanian (Sustainable Management 

of Agricultural Research and Technology Dissemination Project/SMART-D), yang akan memperkuat kapasitas 

untuk membangun dan menyebarkan teknologi-teknologi praktik terbaik bagi peningkatan produktivitas, 

profi tabilitas dan keberlanjutan pertanian untuk melakukan penelitian pertanian, yang tertinggal di Indonesia 

dibanding sebagian besar kompetitornya. Sebagian besar penerima manfaat proyek itu adalah kaum 

perempuan. Pada SMART-D yang lalu, lebih dari 60 persen yang dilatih adalah perempuan.

Bank Dunia berkolaborasi dengan donor-donor lain mendukung Indonesia dalam meningkatkan 

ketahanan air bagi pertanian dengan reformasi kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan 

modernisasi pengelolaan irigasi. Program Sumber Daya Air dan Irigasi (Water Resources and Irrigation 

Sector Program/WISMP) yang mendapat dana dari Bank Dunia mendukung Pemerintah dalam penerapan 

agenda reformasinya, dengan memberikan lebih banyak partisipasi dan akuntabilitas pemangku kepentingan 

dalam manajemen sumber daya air dan irigasi. Kegiatan-kegiatan itu didukung oleh sarana pengaturan multi-

pemangku kepentingan yang baru, asosiasi pengguna air dan peningkatan sarana dan infrastruktur untuk 

meningkatkan ketahanan air, produktivitas pertanian dan mata rantai nilai. Melalui Program Peningkatan 

dan Keamanan Operasi Bendungan (Dam Operation Improvement and Safety Program/DOISP) efektivitas 

ketersediaan air dan penggunaan dalam penampungan ditingkatkan, sehingga menurunkan risiko dan 

menyesuaikan dengan perubahan iklim sehingga juga mendukung pasokan yang lebih andal ke pertanian 

dengan meningkatkan standar keamanan dan operasi dan dengan meningkatkan praktik manajemen resapan 

air yang berkelanjutan. Suatu dialog strategis yang berkelanjutan dengan pemerintah bertujuan untuk 

pembangunan Kebijakan Irigasi untuk periode tahun 2014-2025 dalam konteks ketahanan air bagi ketahanan 

pangan, mengantisipasi cepatnya perubahan di dalam ekonomi, semakin meningkatnya persaingan untuk 

sumber daya alam (terutama tanah dan air) dan transisi mendatang dari pertanian kecil yang hanya mencari 

nafkah menjadi pertanian komersial yang berkelanjutan.
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KOTAK 13: HASIL PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN PEDESAAN, INSTRUMEN DAN 

MITRA

Hasil Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pedesaan Pro rakyat miskin: Peningkatan aset oleh petani 

kepada pembeli dan perluasan berorientasi pasar dan layanan pemasaran, dan peningkatan ketahanan 

air untuk irigasi 

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

FEATI

SMARTD

WISMP II

DOISP

Investasi IFC pada perusahaan agribisnis 

sektor swasta (Wings Group, Ecogreen)

TA tentang Ketahanan Pangan

TA tentang Tanaman Minuman

Modernisasi manajemen irigasi

Pelatihan tentang manajemen risiko 

Penelitian atas konektivitas desa 

(menghubungkan kaum miskin dan daerah 

tertinggal untuk meningkatkan ketahanan 

pangan dan pendapatan pedesaan)

Layanan advisori IFC untuk agribisnis

ADB, AusAID, FAO, 

SECO

IFC terlibat di dalam sektor agribisnis untuk memberdayakan dan memperkuat komunitas, 

terutama petani miskin dan marginal. IFC telah mulai bekerja dengan lembaga keuangan swasta untuk 

mendukung perluasan mereka ke kredit pedesaan/pertanian, dan juga melanjutkan karyanya dengan 

membangun hubungan yang lebih kuat dengan petani dan meningkatkan keberlanjutan pasokan hasil 

pertanian mereka untuk sejumlah komoditas pertanian yang penting seperti kopi, kakao dan karet. Serupa 

di industri kelapa sawit, IFC hendak membangun skema pendanaan petani dengan akses terhadap bahan 

dan nasihat teknis, dan untuk meningkatkan pembagian manfaat antara komunitas dan perkebunan kelapa 

sawit. Pada industri kopi, IFC memberikan pelatihan bagi petani marginal untuk meningkatkan hasil panen 

dan praktik usaha mereka. IFC juga mencari kesempatan untuk memberikan pendanaan jangka panjang bagi 

mereka yang memiliki komitmen untuk memperkuat standar-standar dan praktik sosial dan lingkungan hidup 

mereka.

MENINGKATKAN REALISASI KESEHATAN

Indonesia telah berhasil meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan membuat kemajuan yang 

signifi kan dalam sejumlah hasil realisasi kesehatan penduduk pada beberapa dekade terakhir. 

Namun kaum miskin pada khususnya mencatat angka kematian persalinan yang sulit diturunkan, 

tingkat kekurangan gizi yang kronis, peningkatan infeksi HIV dan ketidaksetaraan akses terhadap 

layanan berkualitas. Rasio kematian persalinan Indonesia terakhir diperkirakan sebesar 220 per 100.000 

kelahiran hidup, lebih tinggi dari India dan Vietnam, walaupun terdapat tingkat layanan kesehatan pra-

persalinan dan jumlah bidan persalinan terampil yang relatif cukup tinggi, dan berada di bawah target 

Millennium Development Goal (MDG) sebesar 102 kematian akibat persalinan pada tahun 2015. Sementara 

Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meraih MDG yang berkaitan dengan gizi yang berhubungan 

dengan penurunan prevalensi anak balita dengan berat badan yang terlalu ringan, tinggi badan 36 persen 

anak-anak Indonesia berada di bawah standar tinggi badan untuk usia mereka dan diperkirakan bahwa 42 

persen dari rumah tangga pedesaan memiliki anak yang terhambat pertumbuhannya. Indonesia tidak berada 

pada jalur yang tepat untuk MDG yang berkaitan dengan HIV. Sekitar 25 persen penderita adalah perempuan 

dan pada propinsi Papua dan Papua Barat virus itu telah menjadi hal yang umum. Belanja pemerintah untuk 

kesehatan hanya mencapai 1,3 persen dari PDB di Indonesia, sangat kontras dibanding Thailand (2,9 persen) 

dan China (2,7 persen). Rasio dokter adalah 0,2 per 1.000, salah satu yang paling rendah di wilayahnya. Rasio 

itu jauh lebih rendah di daerah-daerah terpencil.
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Pemerintah Indonesia telah membuat lompatan yang signifi kan dalam komitmen untuk 

meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi semua orang dengan mencapai 

jaminan kesehatan universal (universal health coverage/UHC). Tingkat cakupan jaminan kesehatan 

rumah tangga penduduk telah meningkat pada dekade yang lalu tapi sekitar 40 persen dari populasi masih 

tetap tidak terlindung oleh jaminan apapun dan porsi biaya yang harus ditanggung sendiri masih cukup 

tinggi, sebesar 40 persen dari jumlah biaya kesehatan. Hampir 2,3 juta rumah tangga Indonesia tergelincir ke 

dalam kemiskinan setiap tahun karena besarnya belanja kesehatan.

Untuk mendukung sasaran Pemerintah, Bank Dunia hendak membantu mencapai hasil 

pembangunan dengan memperkuat kebijakan yang mengatur pendidikan profesi kesehatan dan 

meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi. Keterlibatan Bank Dunia dalam kesehatan akan semakin 

mengaitkan layanan pengetahuan dengan kegiatan-kegiatan pada bidang keterlibatan yang lain, seperti 

pendidikan (ECED), dan pembangunan komunitas (hambatan pertumbuhan).  Pada hambatan pertumbuhan, 

Bank Dunia membantu Pemerintah Indonesia dalam menyusun Proyek Kesehatan dan Nutrisi Berbasis 

Komunitas untuk Menurunkan Hambatan Pertumbuhan (Community-Based Health and Nutrition to Reduce 

Stunting Project), untuk mendukung komitmen utamanya kepada pergerakan Peningkatan Nutrisi (Scaling Up 

Nutrition/SUN) global, dengan pendanaan hibah dari Millennium Challenge Corporation (MCC) sejumlah 131,5 

juta dolar AS. Dukungan pengetahuan yang signifi kan juga akan diberikan sesuai dengan reformasi jaminan 

sosial, dengan penelitian harus dilakukan untuk mendukung kesiapan, dengan penilaian sisi penawaran, 

termasuk ketersediaan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan profesi kesehatan akan 

terus dituju dengan Proyek Pendidikan Profesi Kesehatan Berkualitas (Health Professional Education Quality 

Project/HPEQ), yang memperkuat kebijakan jaminan kualitas yang berkaitan dengan pendidikan medis. Bank 

Dunia akan terus memberikan dukungan untuk memperkuat pembangunan kebijakan dan program HIV 

nasional, termasuk analisis tentang aspek epidemiologis dan ekonomi dari HIV. Proyek HPEQ itu menargetkan, 

antara lain, meningkatkan kualitas bidan dan pemberi layanan kesehatan lainnya untuk berkontribusi kepada 

kemajuan dalam mencapai realisasi kesehatan utama. Hal yang sama juga berlaku untuk Proyek Kesehatan dan 

Nutrisi Berbasis Komunitas untuk Menurunkan Hambatan Pertumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan 

layanan kesehatan persalinan untuk jangka panjang. Keterlibatan IFC dengan perusahaan sektor swasta dalam 

sektor bahan pangan olahan hendak mencapai tingkat nutrisi yang sehat bagi rumah tangga berpenghasilan 

rendah dan menengah.

Akses kepada air bersih dan sanitasi juga merupakan faktor utama dalam kesehatan dan 

kesejahteraan penduduk Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan akses kepada air bersih relatif 

berhenti sejak tahun 2001 pada sekitar setengah dari jumlah penduduk. Bersama-sama dengan buruknya 

sanitasi, hal ini diperkirakan menyebabkan pengeluaran tahunan sebesar 6,3 miliar dolar AS untuk biaya 

kesehatan, hilangnya produktivitas, kematian prematur, kerusakan sumber daya air dan perikanan, penurunan 

nilai tanah dan kunjungan wisata. Bersama-sama dengan cepatnya urbanisasi, rendahnya investasi telah 

menyebabkan penurunan aktual dalam cakupan perkotaan dari 60 persen menjadi sekitar 50 persen pada 

tahun 2009. Akses terhadap fasilitas sanitasi berada di kisaran 54 persen, lebih rendah secara signifi kan 

dibanding negara-negara tetangga, seperti Filipina dan Vietnam. Sekitar 60 juta penduduk Indonesia masih 

membuang hajatnya tidak pada tempat yang khusus. Sistem pembuangan kotoran sangat minim, dengan 

hanya 2 persen daerah perkotaan memiliki akses ke sistem yang terpusat. Dari seluruh limbah padat yang 

dihasilkan oleh penduduk perkotaan Indonesia yang berjumlah 110 juta jiwa, hanya sekitar 40 persen 

berakhir pada tempat pembuangan akhir (TPA), yang sebagian besar merupakan TPA terbuka. Di daerah 

pedesaan, sementara jumlah skema air ledeng yang dikelola oleh masyarakat telah meningkat, cakupannya 

masih kurang dari 20 persen jumlah penduduk dan tidak ada sistem resmi pengumpulan limbah padat 

yang sesungguhnya.

Grup Bank Dunia hendak mendukung hasil pembangunan yang akan meningkatkan cakupan air 

dan sanitasi pada daerah perkotaan dan pedesaan. Keterlibatan yang dilakukan termasuk sejumlah 

kegiatan untuk mendukung prakarsa sektor itu. Bank Dunia mendanai Proyek Pasokan Air dan Sanitasi 

Perkotaan (Urban Water Supply and Sanitation Project/UWSSP), yang membantu tiga perusahaan daerah air 
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minum (PDAM) untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan pasokan air ke lebih dari 90.000 

rumah tangga. IFC mendukung Pemerintah Indonesia dalam penawaran tender Proyek Air Umbulan, yang 

akan memasok air berkualitas baik ke sekitar 3 juta penduduk di Jawa Timur, dengan menggerakkan 100 juta 

dolar AS dalam bentuk investasi swasta. Kegiatan yang didanai oleh hibah, seperti Program Air dan Sanitasi 

(Water and Sanitation Program/WSP), memberikan dukungan bagi kegiatan pembangunan kelembagaan 

untuk memperkuat kebijakan nasional, dan juga kapasitas daerah. Proyek percontohan Kemitraan Global 

untuk Bantuan berbasis Output (Global Partnership on Output-based Aid/GPOBA) di Jakarta dan Surabaya 

untuk menghubungkan penduduk miskin perkotaan ke layanan air dan sanitasi telah ditingkatkan dengan 

pendanaan dari donor-donor lain, yang menghasilkan lebih dari 70.000 sambungan untuk rumah tangga 

miskin pada 35 kota. Program Pembangunan Sektor Sanitasi Indonesia (Indonesia Sanitation Sector Development 

Program/ISSDP), yang diterapkan pada enam kota percontohan di bawah WSP, memprakarsai pengembangan 

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Nasional.

Untuk memfasilitasi peningkatan layanan pasokan air dan sanitasi perkotaan, Bank Dunia telah 

mendanai Program Air dan Sanitasi Perkotaan (Rural Water and Sanitation Program/PAMSIMAS), 

yang merupakan program andalan yang beroperasi di 5.000 desa dan menggunakan pendanaan 

dari donor untuk memperluas cakupan ke lebih banyak desa di bagian timur Indonesia. Pada tahun 

2015, program ini diperkirakan akan memberikan pasokan air ledeng kepada 7 juta penduduk perkotaan 

di Indonesia dan sekitar 3,4 juta tempat sanitasi yang telah ditingkatkan. Selain itu, proyek Sanitasi Total 

dan Pemasaran Sanitasi (Total Sanitation and Sanitation Marketing/TSSM) yang didanai oleh hibah di Jawa 

Timur, diterapkan oleh WSP dengan penekanan kepada pemberian bantuan teknis kepada 29 pemerintah 

kabupaten/kota untuk mendukung investasi mereka di dalam bidang sanitasi. Melalui proyek ini, 1,4 juta 

jiwa telah menerima akses terhadap sanitasi yang telah ditingkatkan. Sebagian besar program yang telah 

disinggung tersebut telah sadar akan masalah gender dan dilengkapi dengan rencana aksi gender, dan juga 

kerangka hasil dan/atau strategi dengan indikator pemisahan jenis kelamin di mana relevan.

KOTAK 14: MENINGKATKAN HASIL KESEHATAN, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Realisasi Pembangunan Peningkatan Kesehatan Pro rakyat miskin: Memperkuat kebijakan yang 

mengatur pendidikan tenaga kesehatan profesional dan meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi  

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

Kualitas pendidikan tenaga profesional 

kesehatan

Proyek pasokan air dan sanitasi perkotaan 

(PAMSIMAS I dan II) proyek rekonstruksi 

pemukiman komunitas Aceh

Water and Sanitation Program; WASAP Pasokan 

air & sanitasi perkotaan

Fasilitas hibah untuk pengelolaan air

Mitigasi banjir yang mendesak di Jakarta

Proyek air OBA Jakarta, Proyek air OBA Surabaya

Usulan:

PAMSIMAS (AF)

Peningkatan limbah padat pada regional dan 

kota metropolitan

Dalam pembicaraan:

Fasilitas pendanaan air dan sanitasi

Investasi IFC dalam perusahaan kesehatan 

sektor swasta

Investasi IFC dalam perusahaan air dan sanitasi

Dialog dan analisis kebijakan tentang 

cakupan kesehatan universal (UHC)

Ketersediaan dan kesiapan sisi 

penawaran

Sumber daya kesehatan manusia

Survei HIV/AIDS

Analisis ekonomi HIV/AIDS

Beban ganda malnutrisi

Sanitasi total dan pemasaran sanitasi

TA manajemen limbah cair perkotaan

Program pendanaan air dan sanitasi

Politik ekonomi tarif air

Penilaian struktur bagi fasilitas 

pendanaan air

TA proyek air Lampung

Layanan advisori IFC bagi proyek air 

Umbulan

AusAID, Belanda, 

Singapura 

Cooperation Enterprise 

(SCE), UNAIDS, 

UNICEF, USAID/MCC, 

WHO
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Grup Bank Dunia tetap mendukung prakarsa Pemerintah Indonesia dengan bergeser ke 

pendekatan yang lebih terpadu dan terprogram menuju sektor pasokan air dan sanitasi, 

pengelolaan limbah padat dan drainase dan pengendalian banjir perkotaan. Bagi daerah-daerah 

perkotaan, Bank Dunia telah mulai bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk potensi pengembangan 

Fasilitas Pendanaan Air dan Sanitasi Indonesia (Indonesian Water and Sanitation Financing Facility/IWSFF) 

dengan pembangunan kapasitas, bantuan teknis dan kesempatan investasi yang ditargetkan kepada 

sejumlah besar PDAM. Bersamaan dengan itu, Bank Dunia akan melanjutkan pertimbangan untuk 

mendukung proyek-proyek spesifi k pasokan air dan sanitasi, dengan pendekatan baru dan intensif TA 

(seperti pada usulan transaksi KPS Lampung) atau besar dan rumit secara terknis. Serupa dengan itu, 

Bank Dunia telah mulai bekerja bersama Pemerintah Indonesia dalam potensi pengembangan program 

investasi limbah padat nasional. IFC tetap membuka pintu untuk membantu Pemerintah Indonesia 

dengan layanan advisori transaksi bagi proyek-proyek yang memobilisasi sumber daya sektor swasta, 

dan akan mempertimbangkan pemberian pendanaan jangka panjang untuk operasi sektor swasta yang 

berkelanjutan. MIGA masih tetap terbuka untuk mendukung investasi swasta di sektor ini.

PRO-LINGKUNGAN – Memastikan Pembangunan Berkelanjutan dan 
Meningkatkan Ketahanan Bencana

Indonesia dianugerahi dengan kekayaan dan keindahan alam dan merupakan pusat 

keanekaragaman hayati darat dan laut dunia. Namun kekayaan alam ini terancam deforestasi, 

penggunaan bahan bakar fosil yang tidak efi sien, praktik kelautan yang tidak berkelanjutan, 

polusi udara dan air, dan asap kabut dari kebakaran hutan dan gambut. Keanekaragaman hutan 

juga terancam oleh kejahatan margasatwa, dengan sejumlah spesies terkenal seperti harimau dan orangutan 

yang terancam punah. Bersamaan dengan itu, perusahaan kayu, bubur kayu dan kelapa sawit berkontribusi 

miliaran dolar kepada roda ekonomi, membuka lapangan kerja dan kesempatan, walau hanya sebagian 

yang dapat berkelanjutan. Hal ini mencerminkan pilihan-pilihan pembangunan yang rumit yang harus 

bergeser ke jalur manajemen hutan yang lebih berkelanjutan. Pendanaan iklim dan premi keanekaragaman 

hayati menawarkan sejumlah potensi untuk menyalurkan lebih banyak sumber daya bagi perlindungan dan 

pengamanan keanekaragaman hayati tersebut. Namun perubahan potensi-potensi itu menjadi peningkatan 

di lapangan masih menjadi tantangan dalam hal kebijakan, pengaturan dan penerapan.

Foto: Matahati Productions
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Hasil-hasil Pro-Lingkungan. Keterlibatan Grup Bank Dunia diperkirakan akan mendukung hasil 

pembangunan yang menyertakan dukungan terhadap implementasi strategi REDD+ Indonesia, perlindungan 

kepada sumber daya terumbu karang dan kelautan, dan meningkatkan upaya adaptasi dan penurunan risiko 

bencana dan iklim. Dukungan akan diberikan melalui layanan pengetahuan dan pendanaan hibah secara 

umum, bersama-sama dengan investasi IFC.

PERTUMBUHAN LINGKUNGAN

Perubahan iklim dikenali sebagai tantangan utama terhadap pembangunan Indonesia, terutama 

bagi kaum miskin yang juga terpengaruh secara tidak proporsional. Indonesia sangat lemah terhadap 

dampak perubahan iklim – peningkatan permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan 

ketidakpastian. Pada saat yang bersamaan, emisi gas rumah kaca Indonesia cukup signifi kan secara global. 

Perubahan penggunaan lahan, konversi hutan dan gambut, dan kebakaran adalah sumber-sumber utama 

emisi, dengan kontribusi lebih dari dua per tiga dari jumlah emisi secara rata-rata setahun.

Rencana induk/masterplan pembangunan ekonomi jangka panjang kini menitikberatkan 

bagaimana “pertumbuhan lingkungan” masuk ke dalam kebutuhan pembangunan berkelanjutan. 

Namun cakupan tantangan itu sangatlah besar dan keberhasilan akan membutuhkan tindakan lintas 

kepentingan ekonomi dan mandat hukum dari bidang kehutanan, pertanian, pertambangan, peruntukkan 

lahan dan pemerintah lokal. Pilihan-pilihan dengan manfaat jangka panjang masih akan memiliki biaya 

jangka pendek yang harus ditanggung. Para pendukung di dalam dan di luar pemerintah harus memiliki latar 

belakang ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kebijakan yang mereka usulkan.

Setelah menjadi tuan rumah untuk COP 13 di Bali, Indonesia telah memberikan prioritas kepada 

tindakan-tindakan perubahan iklim, dengan komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 

26 persen pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan rencana aksi nasional dan 

membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim dengan tingkat setara kabinet. Indonesia menggunakan 

sejumlah pilihan pendanaan iklim internasional, tetapi harus memadukan kesempatan-kesempatan itu ke 

dalam agenda pembangunan. Indonesia telah mencapai kata sepakat dengan Norwegia tentang prakarsa 

1 miliar dolar AS yang berbasis kinerja, terkait politik untuk mempercepat tindakan pada REDD+.  Australia, 

Inggris, Jepang, AS, Jerman dan para mitra pembangunan lainnya juga memberikan kontribusi hingga 

ratusan juta dolar.

Keterlibatan Grup Bank Dunia diperkirakan akan mendukung hasil-hasil pembangunan yang akan 

membantu penerapan strategi REDD+ Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi sumber 

daya terumbu karang dan kelautan. Bantuan teknis dari Bank Dunia telah diminta untuk membantu 

merancang arsitektur kelembagaan dan mekanisme pendanaan untuk penerapan REDD+, dan juga membantu 

Indonesia untuk menyiapkan aliran iklim keuangan yang lebih besar. Pada tahun fi skal 2015 diperkirakan 

bahwa Fasilitas Pendukung REDD+ telah terbentuk dengan Bank Dunia bertindak sebagai penasihat, dan 

bukan pada peran tradisionalnya sebagai pengelola dana perwalian. Bank Dunia juga akan siap untuk 

menerapkan pembayaran berbasis kinerja atau karbon menurut Dana Karbon FCPF, pendanaan Norwegia 

Tahap 3, atau melalui kemitraan bilateral. IFC telah mendukung praktik kehutanan berkelanjutan melalui 

layanan advisori. Pada salah satu proyek tersebut, IFC akan membantu sebuah perusahaan sektor swasta di 

Kalimantan untuk melakukan penilaian karbon hutan, yang memungkinkan perusahaan untuk membangun 

potensi aliran penerimaan REDD+ dari operasi kehutanan berkelanjutannya. IFC telah memberikan dana 

kepada Bio-Carbon, suatu dana ekuitas yang ditetapkan untuk mengambil alih dan meningkatkan operasi 

kehutanan berkelanjutan.

Gerakan menuju pemikiran ekonomi yang ramah lingkungan menciptakan kesempatan strategis 

untuk membangun dan menyampaikan nasihat kebijakan, bantuan teknis dan pembangunan 

kapasitas yang lebih terpadu kepada badan-badan utama pemerintah. Penyertaan upaya iklim 

kepada rencana pembangunan dan anggaran nasional akan mengaitkan kebijakan dan pendekatan itu ke 

tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk jangka waktu yang panjang. Pemerintah Indonesia 

telah meminta bantuan Bank Dunia untuk menyusun suatu Fasilitas Pendukung Pembangunan Lingkungan 
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untuk memberikan bantuan dan analisis teknis terhadap masalah kebijakan dan kebutuhan pendanaan 

bagi prakarsa ekonomi lingkungan yang lebih luas. Sesuai bagiannya, IFC menjalankan peran sebagai 

katalisator dalam keterlibatan sektor swasta ke dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui 

pekerjaan advisori dan analisis. IFC mencari investasi pada proyek panas bumi dan efi siensi energi, termasuk 

menggerakkan dukungan pendanaan bagi proyek-proyek yang tepat; membantu meningkatkan hasil realisasi 

sosial dan lingkungan seperti kelapa sawit; dan mendukung praktik kehutanan yang berkelanjutan untuk 

memungkinkan Indonesia untuk turut serta di dalam pasar karbon dunia. IFC memberikan layanan advisori 

dan pendanaan untuk membangun proyek-proyek keuangan energi berkelanjutan pada sektor UKM. IFC 

bekerja bersama kota-kota besar, untuk memperkenalkan aturan gedung hemat energi yang mengharuskan 

sektor swasta untuk membangun gedung-gedung dengan penggunaan energi dan air yang efi sien. 

Aturan demikian pertama kali diterbitkan oleh Gubernur Jakarta pada bulan April 2010. WBI mendukung 

pembangunan kapasitas dalam pasar karbon dan pembakaran gas.

Pelestarian keanekaragaman hayati juga merupakan bagian dari agenda pro-lingkungan yang 

mana Bank Dunia memiliki sejumlah investasi strategis. Pendanaan bersama dari Fasilitas Lingkungan 

Global (Global Environment Facility/GEF) diperkirakan akan mendukung program yang berjalan untuk 

manajemen dan rehabilitasi terumbu karang (COREMAP), suatu komitmen selama 15 tahun untuk tata kelola 

dan dukungan pengaturan pada tingkat desa, kabupaten/kota dan nasional. Proyek Hutan dan Lingkungan 

Aceh (Aceh Forest and Environment Project/AFEP), yang mendekati penyelesaian, mendukung daerah hutan 

yang berkesinambungan di Sumatra. Keterlibatan lebih lanjut akan mendukung Pemerintah Indonesia dan 

para mitra LSM dalam memberikan akses dana hibah atau pendanaan lunak bagi kegiatan pelestarian dan 

lingkungan, termasuk pembangunan proyek keanekaragaman hayati yang didanai oleh GEF untuk melindungi 

harimau dan habitatnya di Sumatra.

KOTAK 15: KEMITRAAN BARU UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN LINGKUNGAN

Dalam suatu kemitraan pengetahuan yang inovatif, Bank Dunia memberikan dukungan nasihat dan 

analisis kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu menetapkan dan mengelola dana 1 miliar 

dolar AS bagi REDD+ (Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan/Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation). Indonesia kini merupakan penghasil gas rumah kaca 

nomor tiga terbesar di dunia, dengan sebagian besar emisi yang berasal dari deforestasi. Suatu badan 

REDD+ yang baru dan Dana untuk REDD+ di Indonesia akan mendukung Pemerintah Indonesia 

untuk menyalurkan sumber daya ke kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan Strategi Nasional tahun 

2012 untuk menurunkan emisi. Norwegia telah menetapkan dana 1 miliar dolar AS kepada program 

bertahap yang berkaitan dengan kemampuan Pemerintah untuk mengatur dan mendistribusikan 

sumber daya REDD. Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Global dan Program Investasi Hutan, bersama 

dengan Swiss, juga mendukung pendekatan ini.

 

Dukungan advisori REDD+ ini juga merupakan contoh yang baik dari potensi peran baru bagi Bank 

Dunia untuk membantu negara-negara berpenghasilan menengah dalam memberikan keahlian 

pengetahuan dan keahlian berdasarkan praktik terbaik dunia. Dukungan itu juga merupakan 

perubahan dari pola yang umum sebelumnya dalam pengelolaan dana hibah oleh Bank Dunia dan 

bukan oleh Pemerintah yang menjadi wali amanat. Model ini, jika berhasil, dapat menjadi pendekatan 

bagi banyak negara yang mau dan mampu secara kelembagaan untuk membangun kelembagaan 

lokal untuk menangani pendanaan iklim. Untuk melaksanakan peran advisorinya, Bank Dunia 

telah mengumpulkan “tim virtual” lintas sektor untuk membawa pengetahuan dan keahlian dunia 

tentang praktik terbaik internasional dan juga pengaturan teknis dan kelembagaan, guna membantu 

membangun instrumen pendanaan milik Indonesia untuk REDD+. Pendekatan ini membantu 

memberikan kepercayaan kepada Pemerintah dan para donor bahwa dana itu akan digunakan sebaik 

mungkin.
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KOTAK 16: HASIL PERTUMBUHAN LINGKUNGAN, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Pro-Lingkungan: Penerapan strategi REDD+ Indonesia dan meningkatkan 

perlindungan bagi sumber daya terumbu karang dan kelautan 

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

Proyek penutupan HCFC (Protokol 

Montreal)

Investasi panas bumi (GEF)

Pelestarian Halmahera

COREMAP II (GEF)

Investasi IFC di Medco Power

Usulan:

Chiller Energy Effi  ciency (GEF)

COREMAP III (GEF)

Keanekaragaman hayati Sumatra 

(GEF) 

Dalam pembicaraan:

Investasi IFC dalam sektor panas 

bumi dan pembangkit listrik tenaga 

air

Fasilitas kemitraan karbon hutan (FCPF), 

Program investasi hutan (FIP)

Dana perwalian hutan dan iklim Indonesia

TA untuk REDD/FREDDI

AAA mengenai Pembagian Manfaat

TA pendorong deforestasi

Fasilitas pendukung pertumbuhan 

lingkungan

Kemitraan DP untuk kesiapan pasar

Pendanaan karbon

Layanan advisori IFC untuk kelapa sawit dan 

kehutanan berkelanjutan

Layanan advisori IFC dalam perbankan 

lingkungan, aturan gedung ramah 

lingkungan dan pendanaan energi 

berkelanjutan dan juga dalam sektor energi 

panas bumi

AusAID, AfD, CIDA, 

Denmark, Jerman (GIZ), 

Finlandia, JICA, Belanda, 

Selandia Baru, Norwegia, 

SECO, USAID

MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA

Indonesia terletak pada salah satu daerah yang paling rawan bencana alam di dunia. Menurut 

data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 30 tahun terakhir terdapat rata-

rata 289 bencana alam yang signifi kan setiap tahun, dengan rata-rata korban sebanyak 8.000 jiwa 

per tahun. Pemerintah Indonesia mengeluarkan rata-rata 300 juta hingga 500 juta dolar AS per tahun untuk 

pembangunan kembali pasca bencana, dengan belanja untuk bencana alam besar mencapai 6,4 persen dari 

PDB. Setelah tsunami Samudra Indonesia, Pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari 7 miliar dolar 

AS untuk pembangunan kembali di Aceh dan Nias. Hampir 2 miliar dolar AS dihabiskan setelah meletusnya 

Gunung Merapi di Yogyakarta.

Setelah kerusakan besar yang disebabkan oleh tsunami Samudra Indonesia tahun 2004, 

Pemerintah Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifi kan dalam persiapan menghadapi 

bencana alam yang akan datang. Suatu pendekatan menyeluruh terhadap Manajemen Risiko Bencana 

(Disaster Risk Management/DRM) telah diluncurkan, yang menyertakan pencegahan dan persiapan, tanggap 

darurat dan pemulihan pasca bencana. Namun Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk 

kurang memadainya investasi dalam pencegahan dan penurunan risiko, termasuk tidak adanya sistem 

untuk mengidentifi kasi risiko dan mengelola rekonstruksi. Selain itu BNPB tidak menerima kepercayaan 

dari badan-badan negara untuk melakukan koordinasi dan kelembagaan DRM lokal belum teruji. Penelitian 

terakhir dari Bank Dunia menunjukkan bahwa terdapat kapasitas fi skal yang mencukupi dan kerangka hukum 

yang mendukung bagi sistem DRM yang memadai, tetapi penerapan peraturan dan peningkatan kapasitas 

operasi tetaplah sangat baik. Terdapat banyak ruang peningkatan dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk 

penanganan dampak bencana yang berbeda-beda kepada perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak 

laki-laki. Menuju ke depan, Bank Dunia akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dengan memfasilitasi 

penggunaan pendekatan manajemen risiko bencana yang telah menunjukkan pengaruh terhadap 

perempuan termasuk penyertaannya di dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil-hasil pembangunan yang akan didukung oleh Bank Dunia termasuk upaya-upaya untuk 

mengidentifi kasi dan meningkatkan upaya penurunan dan adaptasi risiko iklim dan bencana, 

termasuk pelembagaan rekonstruksi pemukiman berbasis komunitas. Dasar bagi keterlibatan Bank Dunia 

di dalam pembangunan sistem DRM Indonesia berada pada kemampuannya untuk menggerakkan keterlibatan 
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dan instrumen pendanaan yang ada, dan aksesnya kepada praktik terbaik internasional yang akan menjadi landasan 

untuk mendukung pembangunan Indonesia yang memiliki ketahanan terhadap pengaruh iklim dan bencana. 

Dengan dukungan dari Fasilitas Global untuk Penurunan dan Pemulihan Bencana (Global Facility for Disaster 

Reduction and Recovery/GFDRR), Bank Dunia memberikan bantuan teknis untuk mengidentifi kasi risiko, memadukan 

penurunan risiko ke dalam proyek-proyek investasi, dan mengidentifi kasi pilihan-pilihan untuk pendanaan risiko 

bencana. Komponen kontingensi bencana telah disertakan di dalam sejumlah proyek yang didanai oleh Bank Dunia. 

Bank Dunia juga mendukung mekanisme berjalan untuk dukungan multi donor dalam pemulihan pasca bencana 

melalui dana perwalian dengan kontribusi awal sebesar 2 juta dolar Selandia Baru dari pendanaan Pemerintah 

Selandia Baru. Hal ini dapat mencerminkan pergeseran besar dari fokus terhadap pemulihan ke pendekatan yang 

menekankan kepada persiapan. Juga terdapat sejumlah pembicaraan tentang penggunaan instrumen pendanaan 

kontingensi seperti Pilihan Penarikan Tunda Bencana (Catastrophe Deferred Drawdown Option/Cat-DDO). Sejalan 

dengan itu, keterlibatan Bank Dunia dalam rehabilitasi pemukiman, infrastruktur dan pendidikan dan kesehatan 

yang membentuk dasar dari investasi reaktif akan semakin ditargetkan untuk secara sepenuhnya memadukan 

upaya-upaya ketahanan bencana. Bank Dunia juga akan melakukan penilaian cepat terhadap gender dan DRM di 

dalam PNPM Pedesaan, yang akan memberikan informasi kepada prakarsa menurut CPS ini. Pada beberapa tahun 

terakhir, IFC mendukung proyek-proyek seperti Proyek Udang Aceh dan advisori Investasi Reformasi Iklim. IFC akan 

terus membangun proyek-proyek untuk rekonstruksi bencana tsunami.

KOTAK 17:  HASIL KETAHANAN BENCANA, INSTRUMEN DAN MITRA

Hasil Pembangunan Ketahanan Bencana Pro-Lingkungan: Identifi kasi dan peningkatan upaya adaptasi dan 

penurunan risiko iklim dan bencana, termasuk pelembagaan rekonstruksi pemukiman berbasis komunitas

Pendanaan/Hibah Pengetahuan dan Pengadaan Mitra Pembangunan

Berjalan:

Dana Multi Donor untuk Aceh dan Nias 

Dana rekonstruksi Jawa

Dukungan PNPM  untuk pemulihan 

bencana di Aceh/Nias, Yogyakarta dan 

Jawa Tengah

Dalam pembicaraan: CAT DDO 

Penilaian risiko nasional GFDRR

Modul pembangunan kapasitas pendanaan 

risiko bencana Indonesia untuk Penilaian 

kebutuhan pasca bencana dan Pemulihan 

pasca bencana

Layanan advisori IFC untuk peluncuran produk 

Asuransi Indeks Global

AusAID,  JICA, 

Selandia Baru

KETERLIBATAN LINTAS SEKTOR - Gender dan Pengaturan

GENDER

Gender adalah topik lintas sektor utama dalam kerangka strategis CPS. Pendekatan gender di dalam 

CPS terlihat pada sejumlah prakarsa yang baru diselesaikan, yang termasuk kegiatan internal penghitungan 

kegiatan yang berkaitan dengan gender di Bank Dunia dan diskusi tentang bagaimana masalah gender dapat 

ditangani secara lebih efektif (catatan pada “Pengarusutamaan gender di Grup Bank Dunia di Indonesia”) dan 

Strategi Gender Negara dan Rencana Aksi dan Kerangka Hasil yang berkaitan yang disusun bertepatan dengan 

CPS ini (lihat Lampiran 4). Menggunakan kerangka analisis WDR (dengan fokus kepada dukungan, kesempatan, 

suara dan lembaga), kegiatan penghitungan itu menunjukkan bahwa pada tingkat nasional, kerangka peraturan 

dan perencanaan mengakui kesetaraan gender sebagai prioritas nasional. Seperti disinggung di atas, hal gender 

telah menerima pengarusutamaan yang baik pada Perencanaan Pemerintah Pusat (Rencana Lima Tahun); 

Indonesia memiliki Kementarian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengkoordinasikan 

upaya pengarusutamaan lintas pemerintah dan memberikan dukungan kepada badan-badan pelaksana; dan 

Kementerian Keuangan telah menggunakan peraturan perundangan praktik terbaik seperti mengharuskan 

permintaan anggaran dari kementerian teknis untuk disusun dengan sudut pandang gender. Pada saat yang 

bersamaan, sebagian implementasi masih bersifat lemah karena data dan analisis pemisahan gender belum 

tersedia. Selain itu, pada tingkat daerah, perhatian kepada kesetaraan gender tidaklah merata dan implementasi 

seringkali terhalang oleh lemahnya kapasitas pelaksanaan dan pelaporan.
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Walaupun kemajuan telah terlihat, kesenjangan gender tetap bertahan. Kesetaraan gender di dalam 

penerimaan murid telah tercapai pada seluruh tingkat pendidikan, tetapi kesenjangan gender masih tetap 

bertahan. Seperti telah dicatat, tingkat kematian persalinan tetap relatif tinggi untuk tingkat pendapatan 

Indonesia, dan suara wanita di ranah publik masih tetap relatif lemah; Sementara partisipasi angkatan kerja 

perempuan di Indonesia meningkat dari sekitar 45 persen pada tahun 1980 menjadi sekitar 55 persen 

pada tahun 2008, angka tersebut masih di bawah rata-rata 70 persen di wilayahnya. Walau tidak terdapat 

perbedaan antara konsumsi perempuan dan laki-laki berdasarkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan pada 

rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih rendah dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki, 

secara keseluruhan laju pengentasan kemiskinan lebih lambat bagi keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Perempuan masih menerima penghasilan di bawah laki-laki pada seluruh sektor, lebih banyak 

bekerja di sektor informal dan merupakan mayoritas dari tenaga kerja luar negeri yang tidak 

terampil. Perbedaan upah gender pada sektor jasa, industri dan pertanian di Indonesia termasuk di antara 

yang paling besar di wilayahnya. Variasi sosial-ekonomi yang penting di Indonesia adalah perempuan 

berpendidikan di kota memiliki tingkat pengembalian dibanding laki-laki dengan pendidikan yang setara, 

sementara perempuan yang lebih tidak terdidik pada bagian bawa distribusi upah menghadapi perbedaan 

upah yang paling besar. Survei perusahaan juga menunjukkan bahwa di dalam perusahaan yang sama, 

perempuan lebih mungkin menjadi pekerja sementara dibanding laki-laki. Perusahaan yang dimiliki dan 

dikelola oleh perempuan cenderung memiliki kapitalisasi yang lebih rendah dan berada pada bidang 

dengan tingkat remunerasi yang lebih rendah. Selain itu, perempuan Indonesia secara tidak proporsional 

lebih dikecualikan dari jasa keuangan formal dibanding laki-laki. Survey Bank Dunia tentang Akses terhadap 

Pendanaan (The World Bank Access to Finance Survey) tahun 2010 dan Survei Pekerja Migran (Migrant Worker 

Survey) menemukan bahwa perempuan cenderung tidak meminjam, dan ketika mereka meminjam, mereka 

lebih cenderung untuk meminjam secara tidak resmi. Perempuan juga lebih sedikit masuk ke bidang asuransi 

jiwa, asuransi harta atau asuransi kesehatan swasta, dibanding laki-laki.

Grup Bank Dunia telah bekerja dengan aktif dengan Pemerintah dalam program-program untuk 

membantu menyingkirkan rintangan kesetaraan gender. Kegiatan-kegiatan utama termasuk (i) 

konsultasi dengan para mitra pembangunan, LSM, akademika, lembaga kebijakan dan pemerintah tentang 

kesetaraan gender, dan cara kontribusi terbaik Bank Dunia dapat berkontribusi; (ii) kolaborasi dengan mitra 

pembangunan lain dalam menghasilkan serangkaian catatan kebijakan, yang secara bersama-sama menjadi 

penilaian gender negara; (iii) pengembangan hubungan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; (iv) menjadi tuan rumah untuk acara konsultasi WDR tahun 2012 dan menyelesaikan 

studi kasus Indonesia; (v) pencatatan persediaan kegiatan yang berkaitan dengan gender lintas program 

negara dan (vi) menyusun strategi gender negara Indonesia.

PENGATURAN DAN ANTI-KORUPSI

Pada dekade yang lalu, Pemerintah Indonesia telah mencatat keberhasilan langkah menuju 

peningkatan akuntabilitas publik. Pemerintah dan reformasi anti korupsi telah ditetapkan dalam program-

program pemerintah selanjutnya. Kebebasan pers telah ditingkatkan; kewenangan telah diberikan kepada 

daerah; pemeriksaan dan periksa ulang antara pihak eksekutif, legislatif dan yudisial semakin diperkuat; peran 

angkatan bersenjata didefi nisikan ulang; pemilihan langsung kepada Presiden dan kepala daerah lain telah 

dimandatkan; dan kerangka kelembagaan, seperti pembentukkan Komisi Anti Korupsi (KPK) telah dilakukan. 

Masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong perubahan tersebut. Indonesia juga telah mencatat 

penetapan UU fi skal dan pengaturan ulang kementerian ekonomi utama, yang mana memiliki dukungan 

Grup Bank Dunia, yang dirancang untuk meningkatkan sistem manajemen keuangan dan anggaran 

(termasuk pengadaan publik, peraturan usaha, audit dan pemantauan dan evaluasi). Namun masalah lama 

tetap bertahan. Lembaga-lembaga pemerintah pusat berjuang keras untuk mencapai koordinasi yang 

efektif, sementara insentif birokrasi tidak searah dan kapasitasnya lambat. Pada sektor swasta para pemain 

yang telah ada menjaga kekuatan pasar dan menggunakannya untuk mempengaruhi proses politik. Selain 

itu, tantangan-tantangan baru sedang meningkat; politik uang yang meningkat, sementara desentralisasi 

telah meningkatkan masalah koordinasi dan reformasi pada yudikasi, kantor polisi dan jaksa agung mencatat 

kemajuan yang lambat.  



46 FY2013-2015 Country Partnership Strategy for Indonesia

Pendekatan pengaturan (governance) dan anti-korupsi di dalam Strategi Kemitraan Negara (Country 

Partnership Strategy/CPS) dipimpin oleh Tim Pengaturan dan Anti Korupsi (Indonesia Governance and 

Anti-Corruption/IGAC), yang terdiri dari pemimpin keterlibatan dari seluruh sektor dan sekertariat 

GAC Indonesia. Tim IGAC akan bertanggung jawab untuk menyusun dan memandu pendekatan strategis 

yang secara efektif memadukan pengaturan di dalam karya Grup Bank Dunia di Indonesia.

Mekanisme akuntabilitas internasional menjadi faktor yang meningkat di dalam pengaturan 

(governance) di Indonesia. Kepemimpinan Kemitraan Pengaturan Terbuka, yang diambil dari Prakarsa 

Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI), Penurunan Emisi melalui 

Deforestasi dan Degradasi (Reducing Emissions through Deforestation and Degradation/REDD+), dan juga Konvensi 

PBB Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption/UNCAC) merupakan langkah-langkah yang signifi kan dalam 

meningkatkan transparansi komitmen Pemerintah Indonesia untuk tata kelola yang baik dan peningkatan fokus 

pada pemantauan. Bank Dunia akan mendukung upaya-upaya itu sebagai bagian dari keterlibatan pengaturan 

kami karena mereka memberikan dukungan yang sangat diperlukan untuk lembaga dan komunitas lokal.

Program pengaturan negara diorganisasikan pada empat pilar: 1) meningkatkan transparansi 

dan efi siensi manajemen keuangan pemerintah, 2) meningkatkan efi siensi penyampaian layanan 

masyarakat, 3) memperkuat pemeriksaan dan periksa ulang, dan 4) mendukung persaingan 

yang terbuka dan transparan. Fokus lintas sektor ini akan digunakan untuk meningkatkan koordinasi dan 

memberikan fokus strategis. Di dalam manajemen keuangan publik fokusnya adalah pada sistem perpajakan 

dan anggaran yang efektif dan transparan (SPIRIT, SPAN, PINTAR). Keterlibatan pada peningkatan penyampaian 

layanan masyarakat memfokuskan kepada peningkatan sistem (termasuk pengadaan) dan mekanisme umpan 

balik dari penduduk (DAK, PNPM, BOS). Pada bidang pemeriksaan dan periksa ulang, tim GAC bermitra dengan 

lembaga-lembaga Indonesia yang memimpin pemberantasan korupsi (seperti KPK) dan terlibat dengan para 

CSO untuk memperkuat upaya tersebut. Untuk mendukung persaingan yang terbuka dan transparan, Bank 

Dunia memfokuskan kepada sumber daya, termasuk melalui EITI dan REDD+, dukungan untuk kerangka 

peraturan perundangan dan reformasi pada sektor keuangan.

Pendekatan pengaturan Bank Dunia akan menggunakan Kemitraan Pemerintahan Terbuka 

(Open Government Partnership/OGP) Pemerintah Indonesia sebagai landasan. OGP akan menjadi 

alat pengaturan yang ampuh untuk mendukung transparansi, meningkatkan partisipasi warga negara, 

meningkatkan penyampaian layanan, menurunkan korupsi dan menggunakan teknologi-teknologi baru 

untuk membuat pemerintah agar menjadi lebih terbuka, efektif dan bertanggung jawab. Pada bulan 

September 2012 Indonesia menjadi salah satu ketua bersama dari prakarsa ini. Keterlibatan Bank Dunia pada 

PFM dan peningkatan statistika dirancang dengan data sebagai barang publik, sementara pembangunan 

yang didorong oleh komunitas, pembangunan daerah, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, memiliki 

unsur-unsur tanggung jawab sosial yang besar. Bank Dunia akan menggerakkan keterlibatan yang berjalan 

untuk menciptakan ruang bagi partisipasi warga negara melalui Kemitraan Global untuk Akuntabilitas Sosial 

(Global Partnership for Social Accountability/GPSA) yang baru diumumkan.

IFC mendukung peningkatan standar pengaturan (governance) pada operasi sektor swasta di 

Indonesia. Untuk sasaran ini, IFC meluncurkan suatu prakarsa layanan advisori pengaturan perusahaan yang 

baru di Indonesia pada tahun 2012. Strateginya adalah bekerja dengan badan-badan peraturan perundangan 

guna membentuk model praktik pengaturan perusahaan untuk perusahaan-perusahaan sektor swasta demi 

meningkatkan kinerja mereka, dan juga untuk menjadi tuan rumah acara-acara yang menyoroti praktik 

pengaturan perusahaan yang ditingkatkan.

Sebagai pengamanan terhadap risiko korupsi di dalam operasi Bank Dunia sendiri, dibutuhkan 

rencana aksi anti korupsi.  Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005, ACAP bersifat wajib di dalam 

rancangan dan implementasi proyek. Pada akhir tahun 2011, komponen tradisional ACAP (akses terhadap 

informasi, mitigasi kolusi, mitigasi fraud, partisipasi pengawasan pihak eksternal, penanganan keluhan, dan 

sangsi/perbaikan) berkembang secara bertahap. Penekanan yang lebih besar terutama diberikan kepada 

peningkatan pengawasan dan pelaporan; peningkatan penanganan keluhan masyarakat dengan upaya 

program Bank Dunia menjadi dasar untuk prakarsa-prakarsa kementerian (seperti setelah proyek selesai).
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CPS ini adalah merupakan kelanjutan dari keterlibatan jangka panjang Bank Dunia di dalam 

pembangunan Indonesia. CPS ini menekankan pada dan konsisten dengan agenda Pemerintah. Program 

Indonesia diatur pada serangkaian bidang keterlibatan dan disampaikan melalui gabungan produk 

pengetahuan dan pinjaman yang umumnya didukung dengan kolaborasi yang erat dengan para mitra 

pembangunan.

Pendanaan

Jasa pendanaan IBRD bagi program-program prioritas masyarakat diperkirakan akan mencapai 

jumlah rata-rata sebesar 1,1 miliar dolar AS per tahun selama masa CPS, sesuai dengan kinerja 

ekonomi makro, momentum reformasi utama dan kualitas implementasi program, dan kapasitas 

pinjaman IBRD.  Pemberian pinjaman akan semakin menurun dalam perbandingannya dengan PDB 

Indonesia dan jumlah keseluruhan kebutuhan pendanaannya. Jumlah pinjaman sesungguhnya untuk suatu 

tahun tertentu akan ditentukan oleh permintaan peminjam dan bervariasi tergantung jumlah paparan, tetapi 

akan tetap berada di bawah batas peminjam tunggal. Keseluruhan paparan akan ditentukan tidak hanya 

melalui tingkat pemberian pinjaman (komitmen) tetapi juga laju pencairan, pilihan tentang manajemen 

paparan, keputusan tentang kemungkinan peningkatan pendanaan kontingensi yang diberikan oleh PERISAI 

DPL DDO sebesar 2 miliar dolar AS, dan kemungkinan penyesuaian kepada volume pinjaman dari usulan 

operasi berdasar kebijakan tanpa mempengaruhi integritas dan tujuan dari CPS.

IFC akan melanjutkan strateginya untuk membantu Indonesia menurunkan dampak perubahan 

iklim, menciptakan pekerjaan berkualitas tinggi, meningkatkan pendapatan pedesaan dan 

mendorong urbanisasi yang terkendali. Termasuk di dalam strategi itu adalah program-program untuk 

memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi penduduk yang kurang mendapat pelayanan, menetapkan 

manufaktur yang efi sien secara sumber daya dan kompetitif secara global, meningkatkan akses terhadap 

infrastruktur, terutama pada daerah-daerah perbatasan, memperkuat rantai pasokan berbasis komoditas, seperti 

agribisnis dan kehutanan, dan meningkatkan iklim investasi. Pada bidang-bidang itu, IFC akan mencari investasi 

VI. Penyampaian Program Grup Bank Dunia
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sebesar 300 hingga 500 juta dolar AS per tahun dengan layanan advisori sebesar 23 hingga 25 juta dolar AS per 

tahun. Dukungan layanan advisori IFC untuk transaksi KPS akan terus berlanjut sesuai kebutuhan.

MIGA telah mulai meningkatkan kegiatan-kegiatannya untuk mendukung Indonesia. Pendekatan 

MIGA terhadap operasi di Indonesia akan konsisten dengan fokus strategi globalnya, yang menekankan 

kepada ekonomi yang rapuh dan terpengaruh oleh konfl ik; transaksi Selatan-Selatan; negara-negara IDA; dan 

proyek-proyek infrastruktur dan industri ekstraktif. Saat ini terdapat dua proyek yang aktif di Indonesia, dengan 

jaminan yang berjumlah 257 juta dolar AS, pada bidang tenaga listrik dan pertambangan. Operasi Nikel Teluk 

Weda mendukung investasi ekstraktif yang rumit yang secara cermat menangani keprihatinan sosial dan 

lingkungan. Selain itu, proyek itu merupakan upaya yang inovatif untuk melibatkan operasi pertambangan 

hulu pada tahap eksplorasi guna mendukung manfaat sosial dan pengaman lingkungan yang lebih baik.

Kolaborasi dengan Mitra Pembangunan

Keterlibatan Bank Dunia akan diperkaya dengan kolaborasi yang erat dengan para mitra 

pembangunan. Penyampaian hasil-hasil bagi negara yang besar dan beraneka ragam seperti Indonesia 

mengharuskan kerja sama dengan sejumlah besar donor multilateral dan bilateral, dan juga berbagai LSM. 

Termasuk pendanaan bersama pinjaman investasi dan kebijakan, termasuk partisipasi yang aktif dalam dialog 

kebijakan, dan juga program-program hibah yang didanai donor, yang berjalan bersamaan dengan operasi-

operasi yang didanai oleh Bank Dunia. Sesungguhnya kolaborasi demikian telah memperkuat keterlibatan 

Bank Dunia lintas CPS. Sebagian besar DPL menggunakan pendanaan bersama, dan juga sejumlah operasi dan 

sebagian besar ESW dan TA didukung oleh dana hibah. Sebagai komponen yang kritis dari model usaha CPS, 

penggunaan dana perwalian secara strategis meningkatkan jangkauan tujuan-tujuan CPS terutama karena 

sebagian besar dana itu bersifat multi-tahun dan dengan demikian memberikan, pada waktunya, sumber 

pendanaan yang lebih stabil dibanding anggaran Bank Dunia sendiri. Kolaborasi itu berbeda lintas bidang 

keterlibatan dan bergantung kepada sifat dari hubungan donor dengan kebutuhan Pemerintah. Selain itu, 

Bank Dunia tetap mendukung Komitmen Jakarta, yang memberikan prinsip-prinsip khusus negara Indonesia 

untuk meningkatkan penyelarasan dukungan keuangan dan advisori sesuai dengan Deklarasi Paris.

KOTAK 18: DANA PERWALIAN: LANDASAN UNTUK HASIL-HASIL DAN INOVASI

Suatu ciri dari program Indonesia adalah sejauh mana pendanaan bagi program-program, proyek, pengetahuan 

dan inovasi telah didanai melalui sumber-sumber yang tidak biasa. Australia, Belanda, KE, AS, Inggris dan 

Kanada telah menjadi kontributor yang murah hati bagi pembangunan Indonesia dalam hal ini. Dukungan 

donor, umumnya melalui dana perwalian khusus bagi suatu negara, telah memungkinkan Bank Dunia untuk 

menggerakkan proyek-proyek dan program-program yang didanai oleh IBRD dan meningkatkan cakupan untuk 

menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, Bank Dunia juga bertindak sebagai landasan untuk para donor dan 

Pemerintah Indonesia untuk bekerja bersama untuk mendukung pendekatan-pendekatan eksperimental lintas 

bidang-bidang keterlibatannya. Termasuk di dalamnya adalah pendekatan terbaru untuk pemantauan kemiskinan, 

cara-cara baru untuk bekerja bersama CSO untuk menjangkau kelompok marginal, dan percobaan dengan 

teknologi dan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung infrastruktur pedesaan dan sekolah.

  

Pada saat yang bersamaan Indonesia juga berkembang, termasuk dalam cara penggunaan dan pengaturan dana 

perwalian. Di mana Bank Dunia umumnya bertindak sebagai “Wali Amanat,” Pemerintah Indonesia semakin tertarik 

untuk mengelola pembiayaan dana perwalian itu sendiri, tetapi meminta bantuan keahlian teknis di dalam persyaratan 

dan implementasi fi dusia. Para donor juga mencari model pengaturan yang berkembang tetapi tanpa menghilangkan 

pengawasan fi dusia Bank Dunia yang memberikan keyakinan bahwa dana-dana akan dibelanjakan dengan semestinya. 

Diskusi yang berjalan dengan Pemerintah Indonesia, para donor dan Bank Dunia tentang REDD+, MCC yang didanai 

oleh AS (untuk MDG), dan kesiapan menghadapi bencana menunjukkan bahwa struktur yang inovatif dan peran baru 

untuk Bank Dunia memang dimungkinkan. REDD+ yang berhasil (lihat Kotak 15) dapat menetapkan arah bagi banyak 

intervensi Bank Dunia lain di Indonesia dan di tempat lain. Bekerja untuk mencapai strategi jangka panjang Pemerintah 

untuk keberlanjutan PNPM/PSF berarti bahwa struktur dan kepegawaian PSF, salah satu program dana perwalian 

terbesar di Indonesia, akan berkembang pada beberapa tahun ke depan dengan peran Bank Dunia yang semakin lama 

semakin mengecil. Pelajaran dari keberhasilan MDF Aceh dan Nias juga membantu memberikan pelajaran berharga 

dan informasi kepada Pemerintah Indonesia dan pemerintahan di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi bencana 

dibanding baru bereaksi setelah bencana terjadi. (Lihat Lampiran 7 tentang Dana Perwalian)
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Manajemen Portofolio

Eratnya penyelarasan Strategi Kemitraan dan program-program dan prioritas Pemerintah 

dan manajemen yang lebih proaktif dan terkoordinasi, termasuk untuk dana perwalian, telah 

mendukung kinerja portofolio. Bagian dari masalah proyek, yang biasanya merupakan satu per empat 

dari operasi, telah diturunkan ke sekitar 15 persen pada beberapa tahun terakhir, dan sekarang memiliki 

perbandingan yang menggembirakan terhadap kinerja para peminjam besar berpenghasilan menengah 

IBRD lainnya. Proyek-proyek yang beresiko cenderung lebih kecil, sehingga volume komitmen yang beresiko 

hanya kurang dari 10 persen. Keberlanjutan dukungan yang kuat akan diberikan untuk memastikan kepatuhan 

dengan kebijakan fi dusia dan pengamanan Bank Dunia. Pelajaran-pelajaran dari proyek yang berjalan akan 

membantu proyek-proyek baru untuk memastikan pencairan yang memadai, lebih baiknya hasil di lapangan, 

dan pengawasan fi dusia.

Kinerja dana perwalian juga mendapat dukungan dari pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk 

pengalokasian dan pengelolaannya. Seluruh dana perwalian kini diperiksa untuk memastikan bahwa 

mereka selaras dengan prioritas negara dan terpadu di dalam perencanan pembiayaan dan sumber daya 

manusia secara keseluruhan. Proses pengendalian kualitas serupa dengan yang dilakukan untuk operasi-

operasi Bank Dunia. Dana perwalian yang lebih besar menjadi lebih efektif dengan penyertaannya ke dalam 

tinjauan umum portofolio dan manajemen operasi Bank Dunia. (Lihat Lampiran 6).

Bank Dunia menanggapi permintaan standar kinerja yang lebih tinggi di dalam penyusunan 

proyek dan manajemen portofolionya. Indonesia memiliki akses terhadap sejumlah sumber yang 

semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan bantuan pendanaan dan teknisnya, dan Bank Dunia harus 

terus-menerus memperbaiki dirinya agar tetap relevan. Sebagai tanggapannya, Bank Dunia menargetkan 

waktu tanggap yang lebih cepat dalam penyusunan dan penerapan proyek-proyek, fl eksibilitas yang lebih 

tinggi dalam program pinjamannya, penyederhanaan prosedur-prosedur Grup Bank Dunia, penyelarasan 

yang lebih besar dengan sistem kenegaraan Indonesia, dan penyesuaian yang lebih kuat akan produk analisis 

dan advisori terhadap kebutuhan dan jangka waktu Pemerintah. Sebagai bagian dari  penggunaan sistem 

pengadaan nasional, Bank Dunia akan menyelidiki prakarsa-prakarsa yang membawa hasil cepat (quick win) 

termasuk pengadaan dini dan pemantauan rencana pengadaan berbasis web.

Berbagi Solusi Pembangunan Global

Indonesia telah mengambil peran yang semakin besar dalam mendukung Kerja Sama Selatan-

Selatan melalui pertukaran pengetahuan sejawat. Perkembangan terakhir pada bulan Juli 2012, 

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi “Kepemimpinan Nasional Negara Berkembang 

Sebagai Simpul Jaringan Pengetahuan” yang dihadiri oleh lebih dari 300 peserta senior dari 46 negara. 

Indonesia juga memegang peran utama dalam mendorong penyertaan “pembagian pengetahuan” 

sebagai salah satu dari sembilan pilar di dalam Konsensus Pembangunan G20. Selain itu, Indonesia telah 

menetapkan kontribusi sebesar 1,5 juta dolar AS kepada fasilitas Pertukaran Pengetahuan Selatan-Selatan 

Bank Dunia.

Kepemimpinan Indonesia di dalam jaringan pengetahuan Selatan-Selatan semakin jelas 

ditunjukkan dengan perannya yang kuat sebagai pemberi dan penerima “cara” pembangunan 

pengetahuan, seringkali dalam kolaborasi dengan para donor atau negara-negara peserta. 

Indonesia telah membagikan keahliannya di dalam bidang pertanian, pendanaan mikro, pengelolaan bencana 

dan pembangunan yang didorong komunitas dengan negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin dan 

Karibia. Badan-badan dan lembaga Indonesia telah menerima pengetahuan melalui pertukaran antar-sejawat 

pada bidang pertanian, pembangunan perkotaan, dan bidang-bidang lain. Selain itu, Pemerintah telah turut 

serta di dalam prakarsa multi-arah yang beragam, termasuk dialog regional tentang efektivitas bantuan dan 

kerja sama segi tiga dengan negara-negara ASEAN. JICA menjadi mitra yang penting dalam pendanaan dan 

dukungan agenda Selatan-Selatan negara Indonesia.
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Kerangka Manajemen Hasil

CPS hendak mendorong kegiatan Grup Bank Dunia di dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung 

program pembangunan dan reformasi Pemerintah. Sementara pendekatan ini akan mempersulit 

pengukuran dampak langsung dari kegiatan Grup Bank Dunia, tetapi akan memperkuat tujuan untuk 

mendukung upaya Indonesia untuk transformasi kelembagaan dan kebijakan. Penambahan kerangka hasil 

kemudian dirancang untuk mencerminkan fl eksibilitas yang melekat pada pendekatan CPS: variasi pada 

keterlibatan yang berbeda-beda di dalam kerangka yang menunjukkan tahapan kematangan yang berlain-

lainan, dengan sejumlah mitra dan program jauh lebih maju dengan sasaran yang terdefi nisi dan terukur 

dengan jelas, sementara yang lain masih berada pada tahap yang relatif awal. Kerangka hasil akan dipantau 

dan diperbaharui secara berkala. Dialog dengan BAPPENAS mengenai hasil-hasil program akan diperluas 

dengan menyertakan mitra utama lain termasuk Kemenkeu. Penilaian-penilaian ini akan menjadi pedoman 

bagi koreksi arah apapun yang dibutuhkan dan disertakan ke dalam Laporan Kemajuan CPS yang akan 

disajikan kepada Dewan pada tahun fi skal 2014.

Pengelolaan Risiko

Indonesia masih tetap rentan terhadap kejutan ekonomi. Kinerja pertumbuhan Indonesia kokoh 

menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia yang belakangan terjadi, dengan fundamental ekonomi yang 

tetap kuat dan Pemerintah berada pada posisi yang baik untuk menghadapi risiko-risiko ekonomi dibanding 

yang lalu. Namun, masih terdapat risiko kejutan ekonomi yang berasal dari luar negeri. Pertumbuhan Indonesia 

pada tiga tahun terakhir telah didorong oleh kinerja ekspornya. Perlambatan pertumbuhan dan perdagangan 

global akan berakibat pada penurunan pertumbuhan Indonesia karena ekspor langsung kepada pasar-pasar 

yang terkena dampak akan menurun, ekspor tidak langsung (komunitas) kepada wilayah negara-negara 

tersebut turun dan pasar internasional tetap bergejolak. Bergantung kepada besar dan lamanya perlambatan 

itu, pengaruhnya juga dapat  memperlambat penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Risiko potensial lainnya 

dapat datang dari pembalikkan arah secara tiba-tiba dari aset-aset keuangan yang berada pada pasar saham 

dan obligasi Indonesia, yang akan mengakibatkan gejolak kurs tukar valuta dan infl asi. Peningkatan harga 

bahan pangan akan membawa dampak yang secara khusus merugikan kaum miskin.

Bencana alam dapat menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang signifi kan. Indonesia tetap 

rentan terhadap sejumlah besar bencana alam yang mengganggu, termasuk gempa bumi, letusan gunung 

berapi dan banjir. Pengalaman Indonesia telah memberi kontribusi kepada persiapan menghadapi bencana 

yang lebih besar dengan berjalannya waktu; dan kini sedang mempertimbangkan suatu CAT-DDO untuk 

membantu mengelola pengeluaran bila bencana alam terjadi.

Perkiraan ekonomi yang nyaman dapat menyebabkan rasa puas diri dan membatasi jangkauan 

reformasi. Terutama menjelang pemilihan umum tahun 2014 para partai politik dapat menjadi lebih enggan 

untuk mengejar reformasi yang sulit yang mungkin tidak disukai oleh masyarakat. Kepentingan-kepentingan 

terselubung dapat berlindung terhadap tekanan kompetitif di balik kedok nasionalisme ekonomi. Bersamaan 

dengan itu, pemilihan umum juga akan menekan para pemimpin politik untuk memberikan hasil-hasil, 

terutama dalam bidang seperti pembangunan infrastruktur, reformasi tata kelola (governance) dan iklim 

investasi. Selama transisi menuju pemerintahan yang baru, Bank Dunia akan menggunakan DPR dan catatan 

keterlibatan sektor sebagai dasar melakukan dialog.

Tanpa mengecualikan proses menuju perdamaian yang berlangsung di Aceh dan penjagaan 

stabilitas politik di seluruh nusantara, ketegangan-ketegangan dapat timbul kembali dan 

kesenjangan wilayah dapat diikuti dengan konfl ik daerah. Sementara mereka tidak dapat dibandingkan 

dengan negara-negara yang rapuh dan terpengaruh oleh konfl ik, tahun yang lalu telah mencatat peningkatan 

jumlah kekerasan dan ketidaktoleranan, terutama di Jawa, yang menyoroti pentingnya sikap pemerintah yang 

jelas dalam menegakkan hukum dan melindungi kaum minoritas.
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Kapasitas untuk menyusun dan menerapkan reformasi kelembagaan yang rumit, terutama di 

tingkat daerah, dapat menemui rintangan dengan kurangnya koordinasi dan sulit berubahnya 

perilaku organisasi. Untuk membantu menangani sejumlah risiko penerapan tersebut, CPS ini dirancang 

dalam kaitannya dengan pembangunan kelembagaan yang menawarkan layanan pengadaan, bantuan 

teknis dan dukungan analisis Bank Dunia kepada rancangan dan implementasi upaya reformasi Pemerintah 

Indonesia.

Risiko tata kelola (governance) dan korupsi tetap signifi kan. Melalui dukungannya kepada 

program-program yang dipimpin oleh pemerintah, mungkin terdapat risiko terhadap reputasi 

Bank Dunia, seperti yang juga dihadapi oleh IFC dan MIGA melalui pemilihan mitra-mitra usaha 

mereka. Untuk memitigasi risiko ini, Grup Bank Dunia hanya akan terlibat bila ia memiliki keyakinan terhadap 

mitra kerjanya, bila pihak berwenang telah memberi komitmen untuk melakukan reformasi, bila terdapat upaya 

pemerangan korupsi yang efektif, dan bila Bank Dunia dapat membangun kemitraan jangka panjang. Sebagai 

bagian dari keterlibatannya, Grup Bank Dunia mendukung upaya-upaya untuk memperkuat akuntabilitas dan 

membangun kapasitas fi dusia pada mitra-mitranya. Untuk portofolio Bank Dunia sendiri, rencana aksi tata 

kelola dan anti korupsi dan pengawasan melekat tetaplah penting, termasuk bagi kegiatan-kegiatan dana 

perwalian 
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Lampiran

Foto: Poriaman Sitanggang
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Lampiran 1:

Matriks Hasil CPS FY13-15 Indonesia

Tujuan Jangka 

Panjang Indonesia
Masalah dan Kendala

Kelompok Bank 

Dunia akan 

Berkontribusi pada 

Hasil Pembangunan 

Berikut

Tonggak 

Pembangunan 

Indikatif Jangka 

Menengah

Mode Keterlibatan 

Kelompok Bank Dunia

PRO-PERTUMBUHAN – Mendorong Kesejahteraan

Konektivitas
Mempercepat 

pertumbuhan dan 

meningkatkan 

kesetaraan melalui 

konektivitas domestik 

Kurangnya koordinasi 

kebijakan dalam pelaksanaan 

reformasi kebijakan terkait 

agenda konektivitas

Hambatan peraturan yang 

menyulitkan penyediaan 

layanan konektivitas yang 

lebih baik

Inefi siensi penggunaan 

keuangan publik dan praktik 

manajemen untuk penyediaan 

infrastruktur konektivitas 

Partisipasi sektor swasta yang 

belum dimanfaatkan untuk 

agenda pertumbuhan dan 

konektivitas

1. Peningkatan peringkat 

Indeks Kinerja Logistik 

Indonesia.

Posisi awal: pada 2012 

Indonesia berada di 

peringkat 59 

2. Peningkatan akses 

layanan internet 

broadband untuk 

penduduk Indonesia.

Posisi awal:  5 persen 

pada 2011

Target:  30 persen pada 

2015

3. Penurunan biaya dan 

waktu untuk mengekspor 

dan mengimpor, sesuai 

hasil Doing Business 

Survey 

Posisi awal:  2012: Ekspor: 

17 hari, US$644 per 

kontainer; Impor: 27 hari, 

US$660 per kontainer

-  Diperkenalkannya 

sejumlah indikator 

logistik domestik 

untuk memantau 

kemajuan dalam 

reformasi kebijakan 

logistik.

-  Berfungsinya 

Kelompok Kerja 

Konektivitas 

(Connectivity Working 

Group) dan Tim 

Logistik Nasional 

(National Logistics 

Team) secara efektif.

-  Perbaikan layanan 

dalam pengapalan 

kargo domestik.

-  Peningkatan 

partisipasi sektor 

swasta dalam 

layanan logistik dan 

telekomunikasi/TI

Pembiayaan: DPL konektivitas, 

investasi IFC pada proyek sektor 

swasta untuk meningkatkan 

konektivitas (misalnya di 

bidang logistik, telekomunikasi, 

infrastruktur keuangan)

Pengetahuan: pekerjaan 

analisis dan konsultasi yang 

didanai AUSAID dan MDFTIC 

(Belanda, Swiss, dan USAID); 

ESW mengenai logistik dan 

pemfasilitasian perdagangan; 

catatan kebijakan mengenai 

logistik, reformasi peraturan, 

pengelolaan keterbukaan; 

pemfasilitasian berbagi 

pengetahuan melalui lokakarya 

dan kunjungan lapangan; 

pelibatanthink-tank, universitas, 

dan organisasi sektor swasta 

setempat untuk berpartisipasi 

dalam dialog kebijakan; Kajian 

Kebijakan Pembangunan 

(Development Policy Review) 
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Tujuan Jangka 

Panjang Indonesia
Masalah dan Kendala

Kelompok Bank 

Dunia akan 

Berkontribusi pada 

Hasil Pembangunan 

Berikut

Tonggak 

Pembangunan 

Indikatif Jangka 

Menengah

Mode Keterlibatan 

Kelompok Bank Dunia

Daya Saing
Meningkatkan daya 

saing melalui perbaikan 

lingkungan, termasuk 

pasar yang terbuka, 

bersaing, berkelanjutan, 

dan inklusif bagi bisnis 

untuk berkembang 

dan meningkatkan 

produktivitas 

Hambatan dan ketertinggalan 

dalam logistik perdagangan 

berdampak buruk bagi 

profi tabilitas dan mengganggu 

produktivitas perusahaan; 

lingkungan peraturan yang 

rumit menghambat investasi 

sektor swasta; prosedur yang 

menghabiskan waktu dan 

mahal untuk mendirikan 

perusahaan dan pengurusan 

impor; lemahnya koordinasi 

di antara berbagai lembaga 

pemerintah untuk kebijakan 

investasi; tekanan untuk 

mengambil langkah 

proteksionis demi melindungi 

kepentingan domestik; 

perusahaan sektor swasta 

menjalankan proyek yang tidak 

akan mampu bersaing dari 

segi biaya dengan pesaing 

global di pasar sasarannya; 

pilihan kebijakan yang diambil 

tanpa analisis memadai akan 

alternatifnya serta biaya dan 

manfaatnya; infrastruktur 

yang tidak memadai dan 

rezim insentif hanya memiliki 

kemampuan terbatas dan 

belum dapat mendorong 

inovasi di sektor swasta.

1. Penerapan kerangka 

kebijakan untuk 

meningkatkan daya 

saing melalui logistik 

perdagangan yang 

lebih baik, Posisi awal: 

Skor pada Indikator 

Kinerja Logistik (LPI) 

2012 sebesar 2,85 untuk 

kompetensi mutu 

logistik dan 2,53 untuk 

manajemen perbatasan, 

Target: Perbaikan skor 

LPI 2014 menjadi 3,00 

untuk kompetensi 

logistik dan 2,7 untuk 

manajemen perbatasan,  

National Single Window 

berperan sebagai 

referensi tunggal untuk 

perdagangan lintas-batas 

dan diperkenalkannya 

single sign-on untuk 

semua lembaga yang 

berpartisipasi

2.  Perbaikan lingkungan 

peraturan, koordinasi 

antarlembaga, dan 

proses konsultasi dalam 

lingkungan bisnis yang 

mempengaruhi daya 

saing sektor swasta 

Indonesia, memfasilitasi 

inovasi, investasi, serta 

berbagai layanannya. 

Posisi awal: 50 hari untuk 

mendirikan perusahaan; 

570 hari untuk upaya 

penegakan kontrak; 

lemahnya proses 

konsultasi sebelum 

penerbitan peraturan; 

kebijakan investasi yang 

tidak terkoordinasi; 

penanganan pertanyaan 

investor yang lemah  

Target: 30 hari untuk 

mendirikan perusahaan; 

kurang dari 500 

hari untuk upaya 

penegakan kontrak; 

kebijakan investasi 

yang terkoordinasi dan 

perbaikan transparansi 

dalam pembuatan 

peraturan; perbaikan 

kinerja penanganan 

pertanyaan investor

-   Pelaksanaan Cetak 

Biru Logistik Nasional 

secara terkoordinasi

-   Pengembangan 

Prosedur Operasi 

Standar (SOP) dan 

peningkatan kapasitas 

Unit Hubungan 

Investor pada 

Badan Koordinasi 

Penanaman Modal 

untuk menangani 

pertanyaan investor

-  Pengembangan 

kerangka hukum 

untuk merampingkan 

prosedur saat ini 

dan mengurangi 

keterlambatan dalam 

penyelesaian klaim 

kecil (small claim 

resolution) 

-  Diterimanya rencana 

pelaksanaan reformasi 

untuk mengurangi 

biaya mendirikan 

usaha

-  Penguatan koordinasi 

antarlembaga dan 

konsultasi publik 

terkait proses 

peraturan bisnis. 

-  IFC mendukung 

perusahaan dengan 

struktur biaya yang 

dapat bersaing di 

pasar ekspor atau 

dapat bersaing 

dengan produk impor 

di pasar domestik

DPL konektivitas; DPL 

Reformasi dan Modernisasi 

Sektor Keuangan dan 

Iklim Investasi (FIRM); IFC 

mendukung perusahaan 

dengan struktur biaya yang 

dapat bersaing di pasar ekspor 

atau dapat bersaing dengan 

produk impor di pasar domestik

Pengetahuan: AAA yang 

didukung MDFTIC untuk 

mendorong reformasi 

kebijakan dalam logistik dan 

pemfasilitasian perdagangan, 

penguatan agenda reformasi 

untuk memperbaiki lingkungan 

peraturan usaha;  Layanan 

Konsultasi IFC – Program Iklim 

Investasi (Doing Business tingkat 

daerah; tata kelola perusahaan; 

infrastruktur keuangan), Inovasi, 

Teknologi yang Menghasilkan 

Investasi, dan Kewirausahaan; 

Laporan dan dialog kebijakan 

mengenai sektor manufaktur 

Indonesia; Laporan dan 

dialog kebijakan mengenai 

pengelolaan keterbukaan; 

Kajian Kebijakan Pembangunan 

(Development Policy Review)
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Sektor Keuangan
Mendorong 

pembangunan sektor 

keuangan yang 

stabil, efi sien, dan 

inklusif di Indonesia 

demi mendukung 

pertumbuhan ekonomi 

yang lebih cepat, 

mengurangi kemiskinan, 

memperkuat daya 

saing ekonomi secara 

berkelanjutan.

Intermediasi bank telah 

membaik, namun masih 

rendah jika dibandingkan 

dengan ukuran ekonomi 

Indonesia; Pinjaman bank 

perlu ditingkatkan lagi untuk 

menunjang pertumbuhan 

ekonomi 

Aset Lembaga Keuangan Non-

Bank (NBFI) perlu tumbuh lebih 

lanjut untuk meningkatkan 

efi siensi dan mengurangi risiko 

pada sektor keuangan dan 

menciptakan sumber daya/

simpanan keuangan domestik 

untuk jangka panjang

Masalah berkepanjangan 

mengenai terbatasnya akses 

keuangan kelompok yang 

kurang terlayani (UMKM dan 

rumah tangga)

Otoritas Jasa Keuangan, 

sebuah lembaga baru di 

Indonesia, harus berfungsi 

secara efektif sebagai otoritas 

sektor keuangan terpadu; 

periode transisinya harus 

dikelola dengan benar

Kerangka jaring pengaman 

keuangan dan dasar hukum 

untuk manajemen krisis 

keuangan perlu diperkuat;

Keterbatasan kapasitas 

pembiayaan infrastruktur 

daerah 

1.  Mempertahankan 

stabilitas sektor 

keuangan, memperdalam 

sektor keuangan dan 

memperkuat sektor 

swasta melalui: perbaikan 

kerangka peraturan dan 

pengawasan; menjaga 

sektor perbankan tetap 

dalam keadaan baik.

Posisi awal: Rasio 

keuangan utama bank, 

yaitu Rasio Kecukupan 

Modal (CAR), Rasio Kredit 

Macet (NPL), Margin 

Bunga Bersih (NIM) 

dalam keadaan baik, dan 

Rasio Pinjaman Terhadap 

Simpanan (LDR) sebesar 

75% (Des 2011);

Target: Indikator 

keuangan perbankan 

tetap dalam keadaan baik 

dengan LDR minimum 

80%;

 

2.  Bertumbuhnya pasar 

modal dan lembaga 

keuangan non-bank, 

serta akses yang lebih 

baik ke layanan keuangan 

formal bagi UMKM dan 

kalangan yang kurang 

terlayani

Posisi awal:  41% rumah 

tangga memiliki akses ke 

rekening bank; pinjaman 

bank kepada UKM 

mencapai 50% (2011), 

penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) mencapai 

IDR 63 triliun (2011)

Target: Pinjaman bank ke 

UKM terus tumbuh dan 

dapat dipertahankan 

pada taraf 50% dari 

keseluruhan pinjaman 

bank; proporsi rumah 

tangga yang memiliki 

rekening tabungan 

meningkat

-  Rasio keuangan bank 

tetap terjaga baik: 

CAR lebih tinggi 

dari 8%, NPL tidak 

melebihi 5%

-  Pinjaman bank naik 

hingga dua kali 

tingkat pertumbuhan 

PDB tahunan; LDR 

minimum 80%

-  Lembaga keuangan 

non-bank terus 

tumbuh dan 

mempertahankan 

porsi 20% dari aset 

keuangan; nilai dana 

yang diperoleh dari 

pasar modal dan 

obligasi meningkat 

setiap tahun

-   Penyaluran KUR terus 

meningkat setiap 

tahun; peningkatan 

jumlah pemilik 

rekening Tabunganku 

(produk rekening 

tabungan sederhana)

-   Beroperasinya OJK 

dan berfungsinya 

Forum Koordinasi 

Stabilitas Sistem 

Keuangan.

-  Fasilitas Pembiayaan 

Infrastruktur (IFF) 

memberikan 

pembiayaan jangka 

panjang untuk proyek 

infrastruktur

Pembiayaan: DPL FIRM; 

investasi IFC pada bank, 

perusahaan asuransi, lembaga 

keuangan non-bank, dan dana 

investasi swasta. Perluasan 

dukungan ke bank ukuran 

menengah yang kebanyakan 

melayani pasar UKM.

Pengetahuan: Dialog 

Kebijakan Sektor Keuangan; 

Program Kajian Sektor 

Keuangan (FSAP); Pasar 

Asuransi Mikro; Kajian 

tentang Kredit Usaha Rakyat 

(KUR); Lembaga Penjaminan 

Simpanan (LPS); Perbaikan 

akses Layanan Keuangan di 

Indonesia - Pemberdayaan 

Pekerja Migran Perempuan; 

dukungan bagi pembentukan 

OJK; Kantor Kebijakan Fiskal 

mengenai pengembangan 

protokol manajemen krisis; 

Koperasi Simpan Pinjam; 

Akses UKM ke Keuangan 

Syariah; Peningkatan kapasitas 

Sekretariat Forum Stabilitas 

Sistem Keuangan; Layanan 

Konsultasi IFC – Program 

Akses Keuangan di bidang 

perbankan UKM (perempuan 

pengusaha), perbankan mobile, 

dan pembiayaan mikro untuk 

perumahan, dan juga Program 

Iklim Investasi termasuk 

dukungan yang masih berjalan 

untuk Biro Kredit dan daftar 

Agunan Bergerak.
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Infrastruktur
Meningkatkan taraf 

dan efi siensi investasi 

publik dan swasta dalam 

infrastruktur untuk 

memenuhi kebutuhan 

dan memperkuat daya 

saing.

Kurangnya investasi 

infrastruktur, yang kalah cepat 

dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi; investasi infrastruktur 

turun dari sekitar 6% PDB pada 

1997 menjadi 2% pada 2000, 

tetapi membaik ke sekitar 4% 

PDB pada 2011.

Kebutuhan infrastruktur 

Indonesia sangat besar dan 

tidak mungkin hanya didukung 

dari investasi publik saja

1.  Peningkatan km efektif 

jalan nasional yang 

dipelihara dan dibangun. 

Posisi awal: 1500 km 

dipelihara dan 3000 km 

dibangun (2005-2009)

Target: Meningkat hingga 

25% setiap tahun (2011-

2015)

2.  Mengurangi hambatan 

infrastruktur kelistrikan 

untuk memenuhi 

kebutuhan dan 

meningkatkan akses 

Target: Mengurangi 

lamanya pemadaman 

listrik per pelanggan dari 

5 jam/tahun menjadi 2 

jam/tahun (2012-2015).

3.  Meningkatkan investasi 

swasta pada infrastruktur 

melalui kerangka 

Kemitraan Publik Swasta 

(KPS/PPP)

-   Diperkenalkannya 

kerangka insentif PLN 

untuk meningkatkan 

efi siensi dan 

mengurangi 

kebutuhan subsidi

-  Dibentuknya dan 

beroperasinya 

Mekanisme Dana 

Pendamping 

Pemerintah (Viability 

Gap Funding)

-   Peningkatan 

kapasitas gardu 

transmisi listrik hingga 

14% 

-  Setidaknya satu 

transaksi KPS untuk 

proyek air baku  

Pembiayaan: Transportasi 

Kawasan Timur Indonesia 

Kedua; Infrastruktur Jalan 

Strategis; Proyek Perbaikan 

Jalan Kawasan Barat Indonesia; 

Pemeliharaan Aset Jalan; DPL 

Konektivitas; Pembangunan 

Transmisi I&II, Energi Terbarukan 

untuk Listrik; PLTA ukuran 

Menengah; Fasilitas Pembiayaan 

Infrastruktur; Investasi Energi 

Bersih Panas Bumi; Dana 

Jaminan Infrastruktur; Investasi 

oleh IFC pada listrik terbarukan/

bersih, air dan sanitasi, 

pelabuhan, perkapalan dan 

logistik, telekomunikasi, minyak 

dan gas

Pengetahuan: Kajian Industri 

Konstruksi Jalan; PER Jalan dan 

Rel KA; Layanan konsultasi 

mengenai layanan dan subsidi 

energi; Kerangka dan Kebijakan 

KPS; Dana Pendamping 

Pemerintah; Kebijakan dan 

Pembiayaan Perumahan untuk 

Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah; Pasokan Listrik Panas 

Bumi; Layanan Konsultasi 

IFC untuk penstrukturan dan 

penawaran proyek Kemitraan 

Publik Swasta.

Pemerintah 

Daerah
Memperkuat lembaga 

pemerintah daerah 

untuk memperbaiki 

akuntabilitas serta 

meningkatkan taraf dan 

dampak pengeluaran 

publik pada 

penyampaian layanan, 

dan mendukung daerah 

metropolitan serta 

kota berukuran sedang 

untuk meningkatkan 

infrastruktur 

Kurangnya koordinasi dan 

kepemimpinan pada agenda 

desentralisasi di tingkat pusat; 

peran yang terbatas dan tidak 

jelas bagi provinsi

Kerangka desentralisasi fi skal 

yang tidak memberikan 

insentif yang sesuai untuk 

peningkatan belanja dan 

pengeluaran yang lebih 

bermutu

Lemahnya kapasitas 

pemerintah daerah untuk 

mengelola aset dan 

penyampaian layanan

Kerangka yang tidak memadai 

dan pembiayaan yang kurang 

untuk program infrastrukur 

multi-tahun skala besar

Kurangnya koordinasi dalam 

perencanaan, manajemen, 

dan investasi pada tingkat 

metropolitan dan regional 

dalam aglomerasi perkotaan 

yang lebih besar

1. Perbaikan manajemen 

fi dusia, sosial, dan 

lingkungan, dan juga 

kinerja teknis Pemerintah 

Daerah dalam 

penyampaian layanan 

dasar yang dibiayai 

dengan DAK.

2. Peningkatan kapasitas 

lembaga penelitian, 

media, dan Organisasi 

Masyarakat Madani untuk 

menilai dan memantau 

PFM tingkat daerah 

(PEACH): peningkatan 

kapasitas lembaga lokal 

untuk menganalisis dan 

memantau pengeluaran 

publik dan manajemen 

keuangan publik (PFM), 

serta untuk menuntut 

kinerja pemerintah 

daerah yang lebih baik di 

bidang tersebut

-  Penguatan dan 

perluasan komponen 

transparansi dan 

akuntabilitas PEACH

-  PEACH diperluas ke 

provinsi yang lain

-   Pendekatan 

penyaluran berbasis 

keluaran yang 

dirintis di bawah 

Pengembalian 

(Reimbursement) 

LGDP/DAK.

-  Sudah siapnya 

kerangka pembiayaan 

dan bantuan teknis 

pemerintah untuk 

ikut terlibat di daerah 

metropolitan

Pembiayaan:  Proyek 

Pemerintah Daerah dan 

Desentralisasi (DAK) I&II; Proyek 

Pembangunan dan Reformasi 

Sektor Perkotaan (USDRP) 

Pengetahuan: Laporan 

mengenai Aglomerasi 

Perkotaan; PER PEACH; 

kegiatan Bantuan Teknis dan 

Peningkatan Kapasitas untuk 

PFM PEACH; Laporan Diagnostik 

Pembangunan Sulawesi; 

Lokakarya Tingkat Daerah 

mengenai Penganggaran dan 

Perencanaan yang Peka Gender

Layanan Konsultasi IFC untuk 

reformasi Doing Business Tingkat 

Daerah
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Manajemen 

Makroekonomi 

dan Fiskal

Memperkuat kapasitas 

pemerintah pusat 

untuk melaksanakan 

pembiayaan darurat, 

manajemen krisis, serta 

pembuatan kebijakan 

makro dan fi skal 

bermutu yang berbasis 

bukti 

Posisi pembiayaan fi skal 

Indonesia masih rentan 

terhadap perubahan sentimen 

investor. 

Walaupun kinerja ekonomi 

Indonesia belakangan ini 

terhitung kuat, masih ada 

tantangan berat dalam 

kebijakan fi skal dan makro 

dalam hal alokasi pengeluaran 

(dengan subsidi yang 

mencapai hampir seperempat 

anggaran belanja pemerintah 

pusat pada RAPBN 2013) dan 

efi siensinya

1. Peningkatan kemampuan 

Pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan 

pembiayaannya dan 

mempertahankan 

pengeluaran publik 

yang kritis, seperti 

yang diukur melalui 

akses berkelanjutan 

ke pasar, serta tingkat 

pemeliharaan dan 

pengeluaran modal.

2. Alokasi anggaran yang 

didasarkan pada masukan 

dari pemantauan dan 

evaluasi. Peningkatan 

jumlah kementerian 

dan lembaga terkait 

yang menyampaikan 

laporan melalui BRISA 

(sistem pemantauan dan 

evaluasi) dari posisi awal 

nol pada FY11.

-  Indonesia menjaga 

akses berkelanjutan 

ke pembiayaan dari 

pasar (memenuhi 

target dalam Rencana 

Pembiayaan 2012)

-  Jika terjadi krisis, 

Pemerintah dapat 

menggunakan 

ketentuan dalam 

UU APBN untuk 

merevisi pengeluaran 

dan/atau sumber 

pembiayaan 

dengan proses 

persetujuan DPR yang 

disederhanakan

-  Pengembangan dan 

penggunaan alat 

prakiraan jangka 

menengah yang 

memadukan proyek 

makro dan fi skal

-  Perbaikan mekanisme 

untuk kajian berbasis 

kebijakan dan 

realokasi pengeluaran 

anggaran

Pembiayaan: Program 

for Economic Resilience, 

Investment and Social 

Assistance in Indonesia 

(PERISAI); DPL INSTANSI; 

STATCAP-CERDAS

Pengetahuan: Kajian Kebijakan 

Pembangunan; program 

penguatan kelembagaan 

berupa Dukungan bagi 

Peningkatan Analisis Kebijakan 

Makro dan Fiskal; Dukungan 

Analisis dan Kapasitas untuk 

Memperbaiki Kebijakan 

Pengeluaran dan Pendapatan, 

termasuk analisis kajian 

pengeluaran publik; bantuan 

teknis untuk kebijakan dan 

administrasi pendapatan 

dari sumber daya; laporan 

Triwulanan Ekonomi Indonesia

Penguatan 

Sektor Publik

Memperkuat 

lembaga dan sistem 

pemerintah pusat 

untuk memperbaiki 

manajemen dan tata 

kelola keuangan publik 

guna meningkatkan 

dampak pembangunan 

dari pengeluaran 

anggaran yang menjadi 

prioritas. 

Sistem anggaran didasarkan 

pada masukan, terlalu 

terperinci, tidak fl eksibel, serta 

bersifat tahunan, keadaan yang 

menghambat pelaksanaan 

proyek multi-tahun

Kendali pada proses 

eksekusi anggaran biasanya 

tidak memadai dan dapat 

mengancam hasil yang telah 

diperoleh dari perbaikan di 

bidang PFM yang lain

Sistem pengadaan publik 

belum memadai, begitu 

pula dengan kapasitas 

praktisi pengadaan; berbagai 

praktik kolusi dan korupsi 

dalam proses penawaran 

masih terus terjadi, sehingga 

menyebabkan kebocoran dan 

kerugian dalam sistem

Meningkatnya kebutuhan akan 

mutu yang lebih baik, ketepatan 

waktu, dan kecepatan tanggap 

ketersediaan data, terkendala 

oleh buruknya infrastruktur 

TIK dan manajemen data serta 

proses bisnis yang tidak efi sien

1. Penguatan perspektif 

multi-tahun dalam 

perencanaan fi skal, 

kebijakan pengeluaran, 

dan penganggaran Posisi 

awal: Peringkat C+ untuk 

PEFA PI-12 pada 2011  

Target:  peningkatan 

peringkat PEFA PI-12 

menjadi setidaknya B+ 

pada 2015

2. Jumlah kementerian 

terkait yang menerima 

opini wajar tanpa syarat 

pada laporan keuangan 

tahunannya:

Posisi awal: 63% dari 

laporan keuangan 

berbagai Kementerian 

dan Lembaga. 

Target:  85% dari laporan 

keuangan berbagai 

Kementerian dan 

Lembaga untuk FY2013

3. Pelaksanaan Sistem 

Informasi Manajemen 

Keuangan yang baru 

di seluruh Kantor 

Perbendaharaan Daerah 

(177 lokasi) 

 

-   Peningkatan korelasi 

antara perkiraan ke 

depan dan anggaran 

tahunan.

-   Terbentuknya asosiasi 

profesi auditor 

internal dan siapnya 

draf (a) kode etik 

dan (b) standar audit 

internal

-  Diterbitkannya 

peraturan baru 

untuk mengadopsi 

kebijakan akunting 

berbasis akrual dan 

bagan akun.

-   Sistem tunggal 

informasi manajemen 

keuangan publik 

untuk pemerintah 

nasional memberikan 

informasi yang andal 

dan tepat waktu 

pada setiap tahapan 

eksekusi anggaran, 

termasuk komitmen, 

sudah siap untuk 

beralih ke akunting 

akrual pada 2015

Pembiayaan: DPL INSTANSI; 

Proyek Manajemen dan 

Administrasi Pendapatan 

(GFMRAP); Proyek untuk 

Reformasi Administrasi 

Pajak Indonesia (PINTAR); 

Program Beasiswa untuk 

Proyek Penguatan Reformasi 

Kelembagaan (SPIRIT); 

STATCAP-CERDAS

Pengetahuan: Manajemen 

Keuangan Publik (PFM) Dana 

Perwalian Multi Donor (PFM 

MDTF); 
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PRO-PEKERJAAN – Meningkatkan Keterampilan dan Teknologi, serta Meningkatkan Perlindungan Sosial

Pendidikan
Memberikan pendidikan 

bermutu kepada semua 

penduduk Indonesia dan 

menghasilkan angkatan 

kerja yang cerdas dan 

mampu bersaing.  

Meningkatkan penelitian 

dan pengembangan, 

sains dan teknologi

Meskipun pengeluaran 

pendidikan meningkat tinggi, 

mutu pendidikan masih 

rendah

Kompetensi guru yang rendah 

Inefi siensi alokasi pengeluaran 

publik untuk pendidikan 

Lemahnya manajemen 

pendidikan pada tingkat 

kabupaten/kota dan sekolah di 

bawah kerangka desentralisasi 

yang tidak lengkap

Lemahnya kaitan antara sektor 

pendidikan dan pasar tenaga 

kerja, termasuk ketidaksesuaian 

keterampilan dan lemahnya 

pelatihan berbasis perusahaan

Indonesia memiliki peringkat 

yang buruk dalam indeks 

daya saing dan ekonomi 

pengetahuan

Keluaran Penelitian dan 

Pengembangan (R&D) masih 

rendah jika dibandingkan 

dengan negara lain yang 

sekawasan

1.  Peningkatan mutu 

pendidikan dan kinerja 

guru; Peningkatan jumlah 

guru pendidikan dasar 

yang memenuhi mandat 

kualifi kasi akademik 

menurut Undang-

Undang Keguruan

Posisi awal (2010): 41% 

dari guru di SD dan SMP 

bergelar S1 atau lebih 

tinggi.              

Target: 70% dari guru di 

SD dan SMP bergelar S1 

atau lebih tinggi. 

2.  Peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia 

di sektor publik untuk 

Litbang/R&D.

Target:  Pemegang 

gelar Master atau PhD 

di lembaga penelitian 

publik (LPNK) meningkat 

dari 15% menjadi 17%; 

Kajian kelembagaan 

LPNK telah diselesaikan 

dan jadwal untuk 

reformasinya telah 

ditentukan 

-   Meningkatnya jumlah 

program pelatihan 

guru pra-pelayanan 

yang terakreditasi

-   Pelaksanaan ke 

seluruh Indonesia 

berbagai kebijakan, 

rencana, dan 

prosedur yang 

telah direvisi 

untuk pendidikan 

berkelanjutan dan 

pengembangan karir 

bagi guru 

- Pengembangan 

dana pelatihan 

keterampilan yang 

didukung oleh 

pemerintah sektor 

swasta

-   Dikembangnya 

pedoman untuk 

kinerja tingkat 

kabupaten/kota dan 

hibah sekolah yang 

berbasis kesetaraan

-   Revisi standar 

kepegawaian untuk 

sekolah pendidikan 

dasar

-  Penguatan kapasitas 

manajemen RISTEK 

untuk meningkatkan 

mutu dan relevansi 

pendanaan 

konsorsium strategis 

industri-penelitian

-  Dirancangnya sistem 

pendanaan penelitian 

kompetitif yang baru 

untuk RISTEK

Pembiayaan: BOS-KITA II, 

BERMUTU; Pendidikan Tinggi 

Indonesia untuk Relevansi 

dan Efi siensi (IMHERE); 

Proyek Penelitian dan Inovasi 

dalam Sains dan Teknologi 

(RISET); Proyek Manajemen 

Berkelanjutan Penelitian dan 

Penyebaran Teknologi Pertanian 

(SMARTD)

Pengetahuan: Teacher Reform 

in Indonesia: The Role of 

Politics and  Evidence-Based 

Policymaking; PER Pendidikan; 

Kajian Program Hibah Sekolah 

di Indonesia; Survei Penilaian 

Kapasitas Tata Kelola Daerah; 

Studi Video Survei; Proyeksi dan 

kajian kebutuhan keterampilan; 

Studi pendidikan tinggi 

mengenai cara pendanaan dan 

kaitan dengan pasar tenaga 

kerja; Kajian infrastruktur, 

Akreditasi dan pemastian 

mutu, serta kesetaraan dan 

akses ke pendidikan tinggi; 

Bantuan Teknis untuk dana 

pengembangan keahlian; 

Dukungan bagi pembangunan 

lima tahun 2015; Penguatan 

Pembiayaan Publik pada 

Sektor Pengetahuan Indonesia; 

Meningkatkan Kapasitas Inovasi 

di Bidang Energi Bersih di 

Indonesia.



60 FY2013-2015 Country Partnership Strategy for Indonesia

Tujuan Jangka 

Panjang Indonesia
Masalah dan Kendala

Kelompok Bank 

Dunia akan 

Berkontribusi pada 

Hasil Pembangunan 

Berikut

Tonggak 

Pembangunan 

Indikatif Jangka 

Menengah

Mode Keterlibatan 

Kelompok Bank Dunia

Asuransi Sosial
Memberikan cakupan 

universal asuransi 

sosial guna melindungi 

pekerja dan kelompok 

miskin dari peristiwa 

hidup negatif atau 

guncangan eksternal 

melalui lima program 

asuransi sosial nasional 

yang dijabarkan dalam 

Undang-Undang 

Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) dan 

Undang-Undang Badan 

Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial (BPJS), 

dengan cakupan seluruh 

pekerja sektor formal 

maupun informal.  

Hanya 50% dari penduduk 

Indonesia yang saat ini 

memiliki asuransi kesehatan 

dan hanya sekitar 12% dari 

populasi yang punya pensiun, 

jaminan hari tua, jaminan 

kematian, atau asuransi 

kecelakaan kerja. 

Kerumitan dalam memastikan 

keberlanjutan fi skal termasuk 

menginvestasikan aset 

program dengan tepat 

Perlunya segera 

mentransformasikan struktur 

hukum dan proses bisnis 

administratornya

Kerumitan dalam memperluas 

keanggotaan dan 

mengumpulkan kontribusi 

dari sektor formal dan informal, 

serta melacak kontribusi 

tersebut dengan benar seiring 

berjalannya waktu

Kurangnya kapasitas dan 

pengalaman pemerintah 

dalam mengelola risiko 

program Asuransi Sosial.

1. Konversi Jamsostek 

menjadi lembaga 

non-profi t yang dapat 

mengurusi program 

pensiun dan jaminan hari 

tua SJSN

2. Memperluas 

keanggotaan dan 

memperbaiki 

pengumpulan kontribusi 

dari sektor formal dan 

informal.

-  Diselesaikannya 

peta langkah yang 

mencakup program 

pensiun dan jaminan 

hari tua SJSN 

-   Finalisasi strategi 

desain dan 

pembiayaan, 

termasuk kebijakan 

investasi, untuk 

program pensiun dan 

jaminan hari tua SJSN 

-   Diselesaikannya 

transformasi hukum 

dan organisasi 

Jamsostek menjadi 

BPJS Ketenagakerjaan 

-   Diselesaikannya 

perluasan 

keanggotaan 

dan strategi 

pengumpulan 

kontribusi 

-  BPJS Ketenagakerjaan 

memulai administrasi 

program manfaat 

PT Jamsostek saat 

ini bagi kelompok 

tercakup saat ini 

Pengetahuan:   Layanan 

konsultasi ke Bappenas, Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 

Kementerian Tenaga Kerja, 

Kementerian Keuangan, dan 

lain-lain

Peta langkah pensiun dan 

jaminan hari tua

Makalah strategi dan latar 

belakang mengenai berbagai 

aspek dalam perancangan, 

pembiayaan, dan administrasi 

program pensiun dan jaminan 

hari tua, termasuk transformasi 

kelembagaan Jamsostek, 

perluasan keanggotaan, dan 

pengumpulan kontribusi

Makalah latar belakang 

mengenai pengalaman 

internasional dalam berbagai 

aspek pelaksanaan SJSN

Pemodelan komputer dan 

analisis berbagai alternatif dan 

biaya rancangan program; 

Pengembangan Catatan 

Kebijakan mengenai berbagai 

aspek SJSN 

PRO-KELOMPOK MISKIN – Mengangkat Masyarakat, Melindungi yang Rentan, 

dan Memperbaiki Hasil Kesehatan

Penargetan 

Kemiskinan   
Mengurangi 

kemiskinan mutlak dan 

meningkatkan distribusi 

penghasilan melalui 

perlindungan sosial 

yang didasarkan pada 

keluarga, pemberdayaan 

masyarakat, dan 

perluasan peluang 

ekonomi bagi penduduk 

berpenghasilan rendah.  

Dari kemiskinan 12% 

pada 2012, Pemerintah 

menargetkannya turun 

di bawah 10% pada 

2014.

Sekitar 110 juta orang masih 

hidup dengan kurang dari 

US$2 per hari (perkiraan 

Bank Dunia); sejumlah besar 

kemiskinan perkotaan dan 

pedesaan terjadi karena 

kurangnya penghasilan dan 

tidak memadainya peluang 

untuk memperoleh pekerjaan 

yang produktif; kurangnya 

penyampaian layanan 

bermutu kepada kelompok 

miskin; akses ke pendidikan 

anak usia dini masih rendah, 

terutama bagi kelompok 

miskin; ketimpangan regional 

yang lebar (terutama di 

provinsi daerah timur); 

kelompok miskin rentan 

terhadap guncangan seperti 

kenaikan harga pangan dan 

bencana alam

1. Sistem pemantauan 

guncangan nasional 

sudah dikembangkan 

dan dijalankan.

2. Unit manajemen 

program kemiskinan 

menggunakan daftar 

nasional rumah tangga 

miskin dan rentan 

untuk mengidentifi kasi 

penerima manfaat.

Target: 4 program pada 

2015 

3. Peningkatan partisipasi 

pada layanan Pendidikan 

Anak Usia Dini, terutama 

bagi kelompok miskin

Posisi awal (2010): 

47% dari anak usia 4-6 

tahun terdaftar untuk 

Pendidikan Anak Usia 

Dini 

Target: 75%

-   Dikembangkannya 

rancangan dan 

protokol untuk 

sistem pemantauan 

guncangan 

-  Kesepakatan berbagi 

data sudah siap

-  Memorandum of 

Understanding 

(MoU) sudah siap 

dengan lembaga 

pelaksana yang setuju 

menggunakan daftar 

nasional 

-  Disetujuinya strategi 

perluasan untuk 

Program Keluarga 

Harapan (PKH)

Jumlah rumah 

tangga miskin yang 

menerima PKH 

meningkat dari posisi 

awal 720.000 rumah 

tangga pada 2010

Pembiayaan:  DPL INSTANSI; 

ECED STATCAP-CERDAS

Pengetahuan:  AAA 

untuk mendukung proyek 

pemantauan dan tanggapan 

terhadap guncangan rumah 

tangga; integrasi proram 

pengurangan kemiskinan; 

reformasi bantuan sosial; 

Simulasi Dampak Ekonomi 

oleh PNPM Perdesaan; Sensus 

Infrastruktur Desa; Insidensi 

Manfaat Rumah Tangga



61FY2013-2015 Country Partnership Strategy for Indonesia

Tujuan Jangka 

Panjang Indonesia
Masalah dan Kendala

Kelompok Bank 

Dunia akan 

Berkontribusi pada 

Hasil Pembangunan 

Berikut

Tonggak 

Pembangunan 

Indikatif Jangka 

Menengah

Mode Keterlibatan 

Kelompok Bank Dunia

Pembangunan 

Masyarakat

Perbaikan tata 

kelola tingkat lokal 

(kecamatan dan desa), 

mutu penyampaian 

layanan dan keadaan 

sosio-ekonomi di 

daerah pedesaan 

melalui pelaksanaan 

program pengurangan 

kemiskinan dan 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

lebih luas, serta 

penyediaan sumber 

daya investasi guna 

mendukung usulan 

yang dikembangkan 

oleh masyarakat, dengan 

menggunakan proses 

perencanaan partisipatif.

Meningkatkan akses 

ke layanan kesehatan 

dan pendidikan bagi 

kelompok miskin

Pembangunan Masyarakat 

melalui program PNPM 

telah diperluas sehingga 

menjangkau lebih dari 60.000 

desa.  Evaluasi dampak 

memperlihatkan bahwa PNPM 

cukup efektif, tetapi diperlukan 

konsolidasi manajemen 

program dan peningkatan 

partisipasi, terutama 

perempuan dan kelompok 

marginal.

1.  2,5 juta anggota 

masyarakat berpartisipasi 

langsung dalam 

pertemuan; 80% 

penerima manfaat 

merasa bahwa 

investasi proyek 

sudah mencerminkan 

kebutuhan mereka; 

>50% kelompok 

masyarakat yang 

paling miskin terlibat 

dalam perencanaan 

dan pertemuan 

pengambilan keputusan; 

35% desa memberi 

masukan mengenai 

layanan kesehatan dan 

pendidikan)

2.  Perempuan terlibat aktif 

dalam pengambilan 

keputusan (target: 

jumlah perempuan 

mencapai 50% dalam 

pertemuan perencanaan/

pengambilan keputusan; 

jumlah perempuan 

mencapai 30% dalam tim 

pengawasan masyarakat)   

3.  Peningkatan akses 

ke dan pemanfaatan 

layanan kesehatan 

dan pendidikan oleh 

masyarakat di daerah 

yang menjadi target. 

Target: >80% ibu hamil 

menerima 4 kunjungan 

perawatan pra-kelahiran; 

80% balita ditimbang 

setiap bulan; 50% ibu 

hamil mengikuti sesi 

konseling nutrisi; 50% 

pengasuh anak di bawah 

usia 2 tahun mengikuti 

sesi konseling nutrisi; 

angka pendaftaran SMP 

mencapai 70%

-  Organisasi Masyarakat 

Madani terlibat dalam 

peningkatan akses 

ke layanan, mata 

pencaharian, dan 

hak-hak kelompok 

marginal (target: 90 

Organisasi Masyarakat 

Madani)

-   Meningkatkan 

penyediaan layanan 

PAUD menyeluruh 

dan terpadu bagi 

kelompok miskin

Pembiayaan:  PNPM 

Perdesaan II-IV; PSF MDTF; JSDF; 

KDP Sulawesi; Keadilan bagi 

Kelompok Miskin; CPDA

Pengetahuan:  Simulasi 

Dampak Ekonomi PNPM 

Perdesaan; Sensus Infrastruktur 

Desa; Insidensi Manfaat Rumah 

Tangga; Lembaga Tingkat Lokal 

III; Manajemen Masyarakat 

atas Portofolio Pembangunan; 

Studi tentang Dana Pinjaman 

Bergulir; Kajian Tata Kelola; SIM 

Terpadu untuk PNPM; Bantuan 

Teknis ke Pokja Pengendali, 

Bappenas, KPDT; Bantuan 

Teknis ke Pemerintah Daerah 

Aceh; pekerjaan analisis Papua; 

Sentinel PNPM Perdesaan 
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Ketahanan 

Pangan dan 

Pembangunan 

Pedesaan
Meningkatkan 

ketahanan pangan dan 

meneruskan revitalisasi 

pertanian demi 

swasembada�pangan, 

meningkatkan daya 

saing produk pertanian, 

meningkatkan taraf 

penghasilan petani, dan 

melindungi lingkungan 

serta sumber daya alam

Mengurangi 

ketergantungan 

pada impor untuk 

makanan pokok 

sambil mendiversifi kasi 

konsumsi pangan

Meningkatkan 

penghasilan pemilik 

lahan kecil dan 

memperluas peluang 

bagi kegiatan 

penghasilan non-tani.

Kebijakan untuk mencapai 

swasembada beras membatasi 

jumlah sumber daya yang 

tersedia untuk diversifi kasi 

lahan tani dan sistem 

pengembangan pertanian.

Akses terbatas ke layanan 

teknologi dan pemasaran 

karena lemahnya kapasitas 

R&D pemerintah daerah dan 

nasional, serta lemahnya 

layanan ekstensifi kasi, 

menghalangi bangkitnya 

usaha agribisnis yang layak dan 

diversifi kasi lahan tani.  

Komoditas diekspor hanya 

dengan nilai tambah domestik 

yang terbatas, sementara 

masalah mutu, posisi pasar, 

dan daya saing dalam rantai 

nilai masih terus terjadi. 

Mekanisme untuk mendorong 

perbaikan penyediaan layanan 

dan perencanaan dalam irigasi 

dan manajemen sumber daya 

air masih belum berjalan.

1.  Klien yang 

termodernisasi serta 

layanan pemasaran 

berorientasi pasar dan 

layanan ekstensifi kasi 

yang dapat diakses 

pemilik lahan kecil. 

Posisi awal: kurang dari 

10% petani mengakses 

teknologi dan informasi 

pasar melalui TIK.

2.  Peningkatan nilai 

tambah dalam ekspor 

pertanian dari pemilik 

lahan kecil (misalnya kopi, 

cokelat, dan teh) disertai 

dengan produktivitas 

yang lebih tinggi dan 

sistem pemasaran yang 

lebih efi sien.  Posisi awal: 

Kerangka peraturan dan 

kebijakan untuk rantai 

nilai komoditas hasil 

produksi pemilik lahan 

kecil yang dapat diekspor, 

saat ini masih lemah 

dengan kapasitas sistem 

pendukung yang rendah.

3. Perbaikan sumber daya 

air dan irigasi serta 

mekanisme perencanaan 

dan koordinasi, sudah 

terbentuk.

Target:  Ketahanan air 

membaik di setidaknya 

50 kabupaten/kota yang 

banyak menggunakan 

irigasi. 

-  10% dari staf peneliti 

dan manajemen 

IAARD menjalani 

pelatihan tingkat 

lanjut pada lembaga 

asing terakreditasi

-  Kementerian 

Perdagangan 

meluncurkan 

Rencana Aksi 

untuk peningkatan 

keberlanjutan dan 

daya saing setidaknya 

satu jenis tanaman 

untuk bahan 

minuman yang 

diproduksi pemilik 

lahan kecil (misalnya 

kopi, cokelat, atau 

teh)

-  Pemerintah 

menerbitkan 

kebijakan irigasi 

berorientasi layanan 

dan menentukan 

konsep bagi 

modernisasi 

manajemen irigasi.

Pembiayaan:  Pemberdayaan 

Petani melalui Teknologi 

dan Informasi Pertanian 

(FEATI); Proyek Manajemen 

Berkelanjutan Penelitian dan 

Penyebaran Teknologi Pertanian 

(SMART-D); Manajemen 

Sumber Daya Air dan Sektor 

Irigasi; Perbaikan Operasional 

Bendungan; investasi IFC 

pada perusahaan agribisnis 

dengan tujuan meningkatkan 

ketahanan pangan atau 

memberikan mata pencaharian 

berkelanjutan bagi petani 

miskin

Pengetahuan:   Bantuan 

Teknis mengenai Ketahanan 

Pangan kepada Kementerian 

Pertanian; Bantuan Teknis 

kepada Kementerian 

Pekerjaan Umum mengenai 

modernisasi manajemen dan 

pengembangan kebijakan 

irigasi Layanan konsultasi 

IFC mengenai minyak 

kelapa sawit berkelanjutan 

untuk meningkatkan mata 

pencaharian berkelanjutan bagi 

petani plasma
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Hasil Kesehatan  
Perbaikan hasil 

kesehatan penduduk 

Indonesia, termasuk 

perbaikan pada angka 

harapan hidup dan 

pengurangan kematian 

ibu dan kekurangan gizi 

untuk memenuhi target 

MDG pada 2015

Akses ke air bersih dan 

sanitasi merupakan 

faktor utama dalam 

kesehatan dan 

kesejahteraan penduduk 

Indonesia, sehingga 

memperluas aksesnya 

merupakan prioritas

Pengeluaran biaya sendiri yang 

tinggi untuk kesehatan.  

Tingkat distribusi dan 

pasokan layanan kesehatan 

yang rendah dan bervariasi, 

terutama di daerah miskin dan 

pedesaan.

Meningkatnya epidemi HIV/

AIDS, terutama di provinsi 

tertentu

Penurunan angka kematian 

ibu yang lambat, meskipun 

pendamping kelahiran 

berkeahlian relatif tinggi dan 

persalinan dilakukan di fasilitas 

kesehatan

Tingkat kekurangan gizi kronis 

dan kekerdilan

Akses ke air bersih mengalami 

stagnasi sejak 2001 bagi 

setidaknya 50% penduduk 

Indonesia, terutama bagi 

penduduk perkotaan dari 

yang sebelumnya 60 persen 

menjadi sekitar 50% pada 2009

Akses ke fasilitas sanitasi jauh 

lebih rendah jika dibandingkan 

dengan negara lain yang 

setara dan sekawasan

1. Kebijakan pemastian 

mutu yang mengatur 

pendidikan profesional 

kesehatan dengan 

pembentukan Lembaga 

Akreditasi Nasional 

yang independen, serta 

Lembaga Nasional untuk 

Kompetensi; akreditasi 

7 sekolah profesional 

kesehatan. 

2. 7 juta orang 

mendapatkan pasokan air 

ledeng dan 3,4 juta orang 

mendapatkan sanitasi 

yang lebih baik melalui 

PAMSIMAS

 

-  Analisis menyeluruh 

mengenai 

ketersediaan dan 

kesiapan sisi pasokan. 

-   Diselesaikannya studi 

mengenai kebijakan 

sumber daya manusia 

untuk kesehatan 

(HRH)

-  Analisis kebijakan 

Jampersal/

Jamkesmas untuk 

mencapai Cakupan 

Kesehatan Universal 

dalam hal perawatan 

kesehatan ibu.

-  Survei Biologi dan 

Perilaku Terpadu 

Kedua (IBBS) di kedua 

provinsi di Papua.

-   Analisis ekonomi 

program HIV/AIDS

-   Analisis determinan 

multisektor mengenai 

beban ganda akibat 

kekurangan gizi 

(DBM).

-   Fasilitas pembiayaan 

telah dibentuk untuk 

mendukung bantuan 

teknis dan investasi 

PDAM

-   Perluasan 

pendekatan program 

promosi sanitasi dan 

sanitasi menyeluruh 

(TSSM) menjadi 

program nasional 

dengan target 20.000 

desa

Pembiayaan:  Mutu 

Pendidikan Profesional 

Kesehatan; Perbaikan Limbah 

Padat di Tingkat Regional dan 

Kota Metropolitan; Investasi 

Air dan Sanitasi Indonesia; 

PAMSIMAS; TF Pasokan Air & 

Sanitasi Perkotaan; GPOBA 

Jakarta dan Surabaya; WASAP; 

Investasi IFC di perusahaan air 

dan sanitasi sektor swasta

Pengetahuan: Dialog 

kebijakan mengenai cakupan 

kesehatan universal; kajian 

ketersediaan dan kesiapan sisi 

pasokan; studi HRH; survei IBBS 

HIV/AIDS; analisis ekonomi HIV/

AIDS; analisis DBM.

Promosi Sanitasi dan Sanitasi 

Menyeluruh, Manajemen 

Air Limbah Perkotaan; saran 

kebijakan air Surabaya; WASAP; 

Program Pembiayaan Air 

dan Sanitasi; Ekonomi Politik 

Tarif Air; Kajian untuk Fasilitas 

Pembiayaan Air; Bantuan 

Teknis proyek air Lampung.  

Layanan konsultasi IFC untuk 

penstrukturan proyek KPS 

sektor air
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PRO-LINGKUNGAN – Memastikan Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana

Lingkungan, 

Sumber Daya 

Alam, dan 

Perubahan Iklim
Pelestarian dan 

pemanfaatan 

lingkungan alam 

yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan serta 

meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, 

disertai dengan kendali 

dan manajemen risiko 

bencana demi bersiap 

untuk dampak yang 

diperkirakan akan terjadi 

akibat perubahan iklim.

Emisi gas rumah kaca 

berkurang 26% pada 

2020. 

Mempromosikan 

sumber energi 

terbarukan sebagai 

bagian dari strategi 

pembangunan 

berkelanjutan 

Penggundulan hutan, 

pembakaran lahan gambut, 

hilangnya habitat; emisi yang 

cukup besar secara global; 

perubahan pemanfaatan 

hutan dan lahan.

Otoritas pemanfaatan lahan 

yang terkotak-kotak, tumpang 

tindih, dan terdesentralisasi 

menghambat kemampuan 

untuk mengelola hutan dan 

lahan gambut

Perubahan iklim: ancaman 

terhadap pembangunan, 

terutama bagi kelompok 

miskin; kerentanan dalam 

pertanian, manajemen 

air, kesehatan, kesiapan, 

ketahanan

Potensi energi terbarukan yang 

besar relatif belum tersentuh 

karena perlunya memperbaiki 

penetapan harga dan insentif 

iklim investasi

Sektor listrik merupakan 

sumber emisi yang 

pertumbuhannya paling 

cepat, terutama karena 

pembangkitan listrik dengan 

batu bara

Kurangnya koordinasi 

kebijakan dan insentif untuk 

perbaikan lingkungan dan 

mitigasi perubahan iklim; 

lemahnya insentif ekonomi; 

distorsi kebijakan

Terbatasnya insentif 

bagi perusahaan untuk 

mengembangkan hutan 

tanaman dan program 

mitigasi perubahan iklim di 

lahan terdegradasi dan untuk 

menerapkan praktik terbaik 

karena tingginya biaya dan 

risiko, sekaligus juga kurangnya 

pengetahuan dan pengalaman 

dalam memadukan mitigasi 

perubahan iklim berbasis 

hutan dengan investasi 

kehutanan komersial

1. Dana untuk REDD 

telah dibentuk dengan 

kapasitas hukum, 

teknis, dan manajemen 

untuk menunjang dan 

membiayai Strategi 

Nasional REDD+ 

Indonesia 

2. Tahap III COREMAP 

menyediakan dukungan 

lebih luas bagi 

perlindungan koral dan 

laut. 

-   Didirikannya 

Fasilitas Pendukung 

Pertumbuhan Lestasi

-   Peningkatan 

pembiayaan untuk 

keanekaragaman 

hayati di darat

-   Investasi panas 

bumi sudah dalam 

pelaksanaan

Pembiayaan:  Proyek Efi siensi 

Energi Chiller, Rencana 

Penghentian Penggunaan 

HCFC; Proyek investasi panas 

bumi; Proyek Konservasi 

Halmahera; COREMAP III, 

Konservasi Habitat Sumatera 

dengan GEF; Investasi IFC dalam 

energi bersih, Pembiayaan 

Energi Berkelanjutan – baik 

secara langsung oleh IFC 

atau melalui perantara; dan 

proyek kehutanan/agribisnis 

berkelanjutan 

Pengetahuan: Dialog kebijakan 

dan bantuan teknis mengenai 

persoalan ekonomi yang lestari 

lingkungan; Fasilitas Pendukung 

Pertumbuhan Lestari; AAA 

mengenai manajemen 

perikanan dan nilai ekosistem 

koral/laut; Fasilitas Kemitraan 

Karbon Hutan; Program Investasi 

Hutan, Dana Amanah Hutan dan 

Iklim Indonesia; AAA mengenai 

Berbagi Manfaat, Pendorong 

Penggundulan Hutan; 

Dukungan bagi UKP4 mengenai 

REDD/REDDI; dukung program 

bagi Lembaga dan Mekanisme 

Pembiayaan REDD; Masukan 

bagi Kemitraan Berjalan untuk 

Kesiapan Pasar, daftar proyek 

GEF V; dialog kebijakan dan 

Bantuan Teknis; Pembiayaan 

karbon, Penyadaran dan 

Peningkatan Kapasitas untuk 

pengendalian gas dari Tempat 

Pembuangan Akhir dan Polutan 

Organik Persisten; Dukungan 

GTI; AAA mengenai tanah, 

pemetaan, penguasaan lahan, 

dan Hak tanah adat 

Penjangkauan ke Masyarakat 

Madani & Masyarakat Adat, 

Hibah JSDF kepada Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN); Peningkatan Kapasitas 

berbagai Organisasi Masyarakat 

Madani; 

Layanan konsultasi IFC di 

bidang pengembangan energi 

bersih, pembiayaan energi 

berkelanjutan, perbankan yang 

memedulikan lingkungan, usaha 

kehutanan/agribisnis yang 

berkelanjutan, pembangunan 

yang menjaga kelestarian, dll.
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Tujuan Jangka 

Panjang Indonesia
Masalah dan Kendala

Kelompok Bank 

Dunia akan 

Berkontribusi pada 

Hasil Pembangunan 

Berikut

Tonggak 

Pembangunan 

Indikatif Jangka 

Menengah

Mode Keterlibatan 

Kelompok Bank Dunia

Manajemen 

Risiko Bencana

Meningkatkan 

kemampuan untuk 

memperkuat 

kesiapsiagaan 

menghadapi risiko 

bencana, langkah 

mitigasi, dan pemulihan 

pascabencana 

serta kecepatan 

tanggap rekonstruksi 

untuk memperkuat 

keberlanjutan

Duplikasi upaya karena adanya 

berbagai mitra pembangunan 

dalam Pengurangan Risiko 

Bencana (DRR); struktur 

Lembaga Manajemen Bencana 

yang baru mungkin tidak 

memiliki kemampuan untuk 

mengarusutamakan DRR

1.  Menciptakan contoh 

berbasis bukti akan 

langkah adaptasi dan 

pengurangan risiko 

bencana dan iklim yang 

praktis dan konkret 

(misalnya sekolah yang 

lebih aman, desa dan 

kelurahan yang lebih 

tahan bencana dengan 

rencana DRR dan 

program investasi), yang 

dapat diperluas dan ditiru 

secara nasional

2.  Rekonstruksi 

tempat tinggal 

berbasis komunitas, 

yang dimasukkan 

sebagai program 

Pemerintah   

-   Pengarusutamaan 

persoalan adaptasi 

dan ketahanan ke 

dalam pembangunan 

perkotaan, program 

pembangunan 

yang didorong 

masyarakt, program 

manajemen air dan 

limbah, program 

pembangunan 

pertanian dan 

pedesaan 

-   Dana bencana 

yang dipimpin 

Pemerintah Indonesia 

(IMDFF-DR) sebagai 

mekanisme baru 

untuk melembagakan 

dukungan donor 

Pembiayaan:  Dana Multi 

Donor untuk Aceh dan Nias 

(MDF), Dana Rekonstruksi 

Jawa (JRF), Fasilitas Pendukung 

PNPM (PSF) untuk mendukung 

pemulihan bencana di Aceh/

Nias, Yogyakarta, dan Jawa 

Tengah; Komponen “Zero 

Contingent” dan Mitigasi 

Bencana dalam WINRIP dan 

PNPM Perkotaan III

Pengetahuan:   GFDRR 

pemetaan/studi kajian risiko 

nasional sebagai dasar bagi 

Rencana Manajemen Bencana 

Nasional 2009-2014 Indonesia 

dan Rencana Aksi Nasional 

untuk DRR 2009-2014; Studi 

Pembiayaan Risiko Bencana 

Indonesia dan dialog kebijakan, 

modul Peningkatan Kapasitas 

untuk PDNA dan Pemulihan 

Pascabencana; Layanan 

konsultasi IFC untuk produk 

Asuransi Indeks Global
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Lampiran 2:

Kesetaraan Gender

Kemajuan & Tantangan Terbaru

Indonesia telah berhasil mengembangkan kerangka hukum yang diperlukan untuk menjawab 

persoalan ketimpangan gender dan telah merasakan perbaikan dalam mempersempit 

kesenjangan gender di beberapa bidang penting seperti kapasitas dasar, peluang, suara, dan 

perwakilan. Paritas gender telah tercapai pada semua tingkat pendidikan. Kesehatan ibu telah sangat 

membaik. Tidak ada lagi disparitas gender yang mencolok pada tingkat kematian bayi dan balita, demikian 

pula dengan hasil kesehatan yang lain. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terus meningkat dan 

perempuan yang berpendidikan tinggi menikmati manfaat ekonomi dari pendidikan pada taraf yang lebih 

baik daripada laki-laki. Representasi perempuan di DPR, dan hampir semua DPRD tingkat I dan II, juga telah 

meningkat. Indonesia juga telah meratifi kasi konvensi internasional yang penting dan telah menghasilkan 

sejumlah besar undang-undang mengenai kesetaraan gender, seperti undang-undang mengenai kekerasan 

dalam rumah tangga, kesetaraan gender dalam pembangunan, dan undang-undang pemilihan umum, serta 

strategi nasional untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.   Komitmen politik yang kuat untuk kesetaraan 

gender juga telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk 2010-2014. 

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki kementerian khusus untuk pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak.

Namun, masih ada tantangan terutama dalam tingkat kematian ibu, representasi politik di tingkat 

nasional dan daerah, akses terhadap keadlian, serta suara dan perwakilan di tingkat masyarakat. 

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam Tingkat Kematian ibu (228 per 100.000 kelahiran pada 2010), 

HIV/AIDS (Indonesia memiliki epidemi AIDS yang tumbuh paling cepat di Asia), dan juga kekerdilan dan 

kekurangan gizi akut. Kesenjangan dalam peluang ekonomi juga masih besar. Sebagai contoh, partisipasi 

perempuan di pasar tenaga kerja baru sekitar 50% jika dibandingkan dengan 80% untuk laki-laki; kesenjangan 

gender dalam upah juga masih merupakan salah satu yang paling besar di negara-negara Asia Pasifi k; usaha 

yang dipimpin perempuan cenderung lebih kecil, lebih rentan, kurang modal, dan kurang produktif dengan 

akses keuangan yang terbatas; hampir 80% dari pekerja migran ke luar Indonesia adalah perempuan yang 

sering kali hanya memiliki akses terbatas ke layanan keuangan dan terpapar pada eksploitasi dan pelanggaran 

hak asasi manusia lainnya.  Indonesia juga masih tertinggal di bidang lainnya seperti akses terhadap keadilan 

hukum, representasi politik, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan utama. Tantangan itu pun 

masih ditambah lagi dengan tantangan yang mulai timbul dalam bentuk perubahan iklim dan manajemen 

risiko bencana karena perempuan lebih rentan terhadap risiko tersebut dibandingkan laki-laki.
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ASPEK KESETARAAN 

GENDER 
PENCAPAIAN INDONESIA MASIH MENJADI TANTANGAN INDONESIA

KAPASITAS 

• Indonesia telah mencapai paritas gender dalam angka 

pendaftaran sekolah di semua tingkat pendidikan

• Tidak ada lagi disparitas gender yang mencolok pada 

tingkat kematian bayi dan balita, demikian pula dengan 

hasil kesehatan yang lain.

• Jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia masih rendah

• Pengarahan gender dalam pendidikan: anak laki-laki 

dan perempuan cenderung mendaftar ke bidang yang 

sesuai dengan peran gender tradisional.

• Tingkat kematian ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran 

pada 2010 masih merupakan salah satu yang tertinggi 

di kawasan Asia Pasifi k

• Prevalensi kekerdilan dan kurang gizi akut masih cukup 

mengkhawatirkan baik untuk anak laki-laki maupun 

perempuan

• Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan 

tingkat pertumbuhan epidemi AIDS tercepat di Asia.

PELUANG 

• Dalam tujuh tahun terakhir, pertumbuhan tahunan 

rata-rata perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja 

jauh lebih tinggi daripada laki-laki

• Akses perempuan ke pekerjaan yang lebih baik dan 

upah yang lebih tinggi

• Partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia (52% 

pada 2010) masih rendah menurut standar kawasan 

Asia Pasifi k 

• Kesenjangan gender dalam upah di Indonesia juga 

lebih besar daripada di negara-negara Asia Pasifi k 

lainnya—perempuan hanya memperoleh sekitar 70% 

dari penghasilan laki-laki, sebagian karena pengarahan 

gender dalam pilihan bidang pendidikan tinggi...

• ...namun paling banyak karena pekerja perempuan 

cenderung memiliki jaminan kerja yang lebih lemah 

dan lebih sering merupakan wiraswasta, melakukan 

pekerjaan tanpa dibayar untuk keluarga, atau bekerja di 

sektor informal

• Usaha yang dipimpin perempuan cenderung lebih 

kecil, lebih rentan, kurang modal, dan kurang produktif

• Perempuan pengusaha mengambil porsi pinjaman 

UMKM yang jauh lebih kecil daripada yang semestinya 

dapat mereka peroleh jika ditilik dari jumlah perempuan 

pengusaha

• Hampir 80% dari pekerja migran ke luar Indonesia, 

yang seluruhnya berjumlah lebih dari 6 juta orang, 

adalah perempuan yang sering kali kurang mendapat 

perlindungan keuangan dan perlindungan lainnya, 

serta rentan mengalami eksploitasi

SUARA DAN 

PERWAKILAN 

• Produk perundang-undangan untuk meningkatkan 

suara dan perwakilan perwakilan seperti mengenai 

partisipasi politik perempuan (Undang-Undang 

Pemilihan Umum No. 10/2008), anti kekerasan dalam 

rumah tangga (Undang-Undang No. 23/2004), 

kesetaraan gender dalam pembangunan (Inpres No. 

3/2010)

• Representasi perempuan dalam politik telah meningkat 

dari 11 persen pada 2004-2009 menjadi 18 persen pada 

2009-2014 dengan kenaikan serupa di tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota.2

Akses Terhadap Keadilan

• Pengembangan strategi nasional untuk Akses Terhadap 

Keadilan: akses perempuan terhadap keadilan 

merupakan salah satu dari 8 elemen utama dalam 

strategi tersebut – yang menjadikan keadilan hukum 

sebagai hal yang wajib, tanpa dikenakan biaya, dan 

terjangkau bagi perempuan 

• Kerangka hukum untuk akses terhadap keadilan dan 

penerbitan sejumlah undang-undang yang progresif, 

yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan 

anak-anak 

• Fasilitas pendukung bagi akses terhadap keadilan, 

seperti Prodeo - pengadilan bebas biaya, fasilitas 

pendukung untuk perempuan korban kekerasan

• Trend yang berkembang di antara pemerintah 

daerah untuk mengeluarkan peraturan yang secara 

langsung maupun tidak langsung mendiskriminasikan 

perempuan

• Representasi politik perempuan masih rendah—jumlah 

perempuan hanya 18% dari anggota DPR tahun 

2009—kemungkinan ini disebabkan karena hampir 

70% laki-laki dan bahkan mayoritas (51%) perempuan di 

Indonesia berpandangan bahwa laki-laki akan menjadi 

pemimpin politik yang lebih baik

• Perempuan juga kurang terwakili dalam ranah 

kebijakan—pada 2011, jumlah perempuan hanya 9% 

dari pejabat eselon 1 dalam Pemerintah Indonesia

• Akses perempuan terhadap sistem keadilan formal 

masih terbatas, demikian pula dengan peran mereka 

dalam sistem keadilan tradisional

Akses Terhadap Keadilan

• Akses perempuan terhadap sistem keadilan formal 

masih terbatas, demikian pula dengan peran mereka 

dalam sistem keadilan tradisional

• Meskipun berbagai undang-undang tentang 

kepemilikan properti tidak diskriminatif, Undang-

Undang Perkawinan hanya mengakui laki-laki sebagai 

kepala rumah tangga

GAMBAR 1.  TABEL RINGKASAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA JIKA DILIHAT DARI 

KACAMATA LAPORAN PEMBANGUNAN DUNIA (WDR) 2012

2 Policy Brief on Gender 7: Women’s Voice In Politics and Decision Making, Bank Dunia dan lain-lain, 2011
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Dukungan Bank Dunia Sejauh Ini bagi Kesetaraan Gender

Kelompok Bank Dunia telah aktif bekerja sama dengan Pemerintah dalam program yang membantu 

mengatasi hambatan untuk mencapai kesetaraan gender. Sudah ada sejumlah keberhasilan dalam 

memadukan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan ke dalam program Bank Dunia 

di bidang seperti akses setara ke sumber daya, suara perempuan dalam pembangunan masyarakat dan 

negara mereka, serta akses ke peluang baru. Lebih lanjut lagi, dukungan Bank Dunia mencakup dimensi 

utama kapasitas dasar. Bank Dunia telah memberikan dukungan melalui operasi seperti Pendidikan dan 

Perkembangan Anak Usia Dini, BERMUTU, program PNPM-Generasi/PKH (bantuan tunai bersyarat), dan PNPM 

Daerah Tertinggal dan Khusus (dalam bentuk pelatihan bagi guru), serta laporan yang mempertimbangkan 

gender mengenai pendidikan dasar dan mutu guru. Proyek Mutu Pendidikan Profesional Kesehatan (HPEQ) 

mendukung penguatan kebijakan pemastian mutu yang mengatur pendidikan profesional kesehatan, 

termasuk pendidikan kebidanan melalui akreditasi lembaga pendidikan dan sertifi kasi lulusan. Sejumlah 

pekerjaan analisis mengenai keselamatan ibu juga telah dilakukan seperti laporan yang sudah banyak 

diketahui berjudul “…and then she died”.  Bank Dunia aktif melakukan analisis gender yang menjadi masukan 

bagi rancangan berbagai proyek di bidang kesehatan, seperti pada kegiatan Pemodelan HIV di Indonesia 

(HIM) dan nutrisi anak (di bawah PNPM Generasi). Program bantuan tunai bersyarat (CCT) telah berjalan sejak 

2007 melalui dua program rintisan – satu yang berbasis masyarakat didanai di bawah PNPM dan satu lagi 

yang berbasis rumah tangga didanai oleh Pemerintah di enam provinsi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, 

Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Program-program tersebut memberikan bantuan tunai 

kepada 720.000 rumah tangga miskin dengan syarat anak-anaknya harus menerima perawatan kesehatan 

preventif dan bersekolah, serta para ibu harus menerima perawatan pra- dan pasca-kelahiran. Proyek ini 

menargetkan Pendidikan untuk Semua (EFA) dan kematian ibu, serta penanggulangan kemiskinan.  Pekerjaan 

mengenai gender juga melibatkan upaya perluasan akses keuangan bagi usaha yang dimiliki perempuan.  

Studi mengenai Akses Keuangan mendukung pengembangan layanan keuangan bagi pekerja migran yang 

kebanyakan adalah perempuan. IFC menyediakan layanan konsultasi dan fasilitas gender senilai US$75 juta 

ke Bank Danamon dan Bank Internasional Indonesia (BII) guna memudahkan akses bagi perempuan untuk 

membiayai UKM mereka.

Keterlibatan Bank Dunia dalam peluang ekonomi berfokus pada partisipasi di pasar tenaga 

kerja, akses keuangan, mata pencaharian, dan hak kepemilikan, beberapa di antara secara 

spesifi k menargetkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan berfokus pada rumah tangga 

yang dikepalai perempuan, serta juga pada pekerja migran perempuan. PNPM memiliki komponen 

pemberdayaan ekonomi perempuan yang kuat dan dilengkapi berbagai alat untuk menjawab kebutuhan 

perempuan dengan baik. Bank Dunia memberikan dukungan bagi pekerja migran, yang mayoritasnya 

perempuan, melalui modul pelatihan tentang melek keuangan yang menggunakan hasil penelitian dari studi 

tentang akses keuangan pekerja migran. Prakarsa hak milik tanah bersama MDTF/RALAS juga merupakan upaya 

penting Bank Dunia untuk mendukung peluang ekonomi perempuan. Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia 

(2010) yang menggunakan data yang dipilah menurut jenis kelamin, mengidentifi kasi antara lain persoalan 

ASPEK KESETARAAN 

GENDER 
PENCAPAIAN INDONESIA MASIH MENJADI TANTANGAN INDONESIA

DIMENSI LINTAS 

BIDANG 

• Indonesia merupakan penandatangan sebagian 

besar konvensi internasional utama yang menjunjung 

prinsip kesetaraan gender dan RPJMN mengidentifi kasi 

pengarusutamaan gender dalam Pemerintah Indonesia 

sebagai target prioritas

• Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara 

yang khusus memiliki Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)

• Program bantuan sosial Indonesia mendukung rumah 

tangga yang dikepalai perempuan

• BPS mengumpulkan serangkaian luas data yang dipilah 

menurut jenis kelamin 

• Penegakan hukum masih perlu diperkuat lebih lanjut

• Posisi tawar KPPA yang lemah sebagai kementerian 

negara dibandingkan dengan kementerian lain yang 

teknis merupakan tantangan besar bagi KPPA untuk 

menjalankan mandat utama mereka dalam advokasi. 

• Rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung 

lebih rentan terhadap guncangan dan tingkat 

kemiskinan di antara rumah tangga yang dikepalai 

perempuan cenderung lebih sering berubah-ubah.

• Data yang dipilah menurut jenis kelamin tidak dapat 

diakses dengan mudah
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ketimpangan gender dalam partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan, tren ketenagakerjaan, analisis 

segmentasi pasar tenaga kerja, pengkajian efek peraturan ketenagakerjaan terhadap pekerja, dan perolehan 

keahlian serta hasil ekonomi pendidikan. Sejumlah studi telah dilakukan untuk menganalisis masalah yang 

dihadapi pekerja migran perempuan dan mengidentifi kasi kebijakan yang dapat menjadi solusi3. Program 

FMW juga memberikan hibah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kementerian yang terkait, termasuk 

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Luar Negeri, dalam menjawab persoalan 

pekerja migran perempuan.

Bank Dunia mengupayakan suara dan perwakilan perempuan secara strategis dan berkelanjutan 

di tingkat masyarakat, dengan fokus pada hak hukum dan akses terhadap keadilan, serta 

perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan secara publik. Program PNPM yang didukung 

Bank Dunia menerapkan kesetaraan dan keseimbangan gender dalam kedua belas prinsip dasarnya. Kesetaraan 

dan keseimbangan gender juga merupakan bagian dari sasaran spesifi k pertama untuk partisipasi masyarakat. 

Bank Dunia juga telah menempatkan dasar bagi pemberdayaan politik perempuan melalui dibentuknya 

forum khusus perempuan untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam pengembangan 

dan perencanaan program, baik di PNPM Perdesaan (termasuk Program Pemberdayaan Perempuan Papua-

PAWE dari PNPM RESPEK) dan PNPM Perkotaan, serta PAMISMAS. Program kepemimpinan perempuan dari 

Dana Pembangunan Sosial Jepang (JSDF) dan program pemberdayaan hukum perempuan dari Justice for 

the Poor merupakan dua prakarsa utama untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan di tingkat 

masyarakat dan akses perempuan ke lembaga keadilan formal. Bank Dunia juga telah berperan penting 

memastikan agar gender menjadi salah satu dari delapan bidang tematik dalam Strategi Nasional untuk Akses 

Terhadap Keadilan, sehingga dapat menunjang pemberdayaan hukum perempuan, dan juga menunjang 

pekerjaan penelitian dan diagnostik mengenai gender di bidang tematik, seperti “Aceh Gender Impact of 

Titling” oleh tim MDF untuk Aceh dan Nias, serta “Case study on Women Dispute Resolution through Adat 

Institutions in Aceh” oleh tim Justice for the Poor. Bank Dunia juga telah mengarusutamakan persoalan gender 

pada Proyek Prakarsa untuk Reformasi Tata Kelola Daerah (ILGR), yang mendukung pemerintah Kabupaten/

Kota dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan praktik partisipatif publik, serta untuk menjalankan 

reformasi manajemen keuangan dan pengadaan. MDTF dan JRF telah menerapkan perencanaan permukiman 

berbasis masyarakat (CSP) yang mendorong kerja sama perempuan dan laki-laki untuk membuat pemetaan 

desa menyeluruh dan menyiapkan laporan kajian kebutuhan untuk dibicarakan pada tingkat Rukun Warga 

dan tingkat desa, guna memprioritaskan fasilitas yang diusulkan memperoleh pendanaan CSP. Pendekatan 

partisipatif juga diterapkan dalam dukungan Air dan Sanitasi. 

Sejumlah upaya juga telah dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan lintas-bidang yang 

sangat relevan dan dapat bernilai bagi prakarsa Bank Dunia dalam hal kapasitas dasar, peluang, 

suara, dan perwakilan, seperti menjadikan data yang dipilah menurut jenis kelamin dan analisis 

gender dalam pekerjaan analisis lebih mudah diakses, mendukung Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengembangkan standar minimum untuk layanan 

publik, dan mengadakan kajian pengeluaran publik yang mempertimbangkan gender. Bank Dunia 

aktif mendukung Indonesia dengan mengidentifi kasi masalah gender utama dalam pekerjaan analisisnya dan 

dengan menggunakan data yang dipilah menurut jenis kelamin. Sistem Penargetan Nasional akan mendapat 

manfaat dari analisis seperti itu, terutama yang berkaitan dengan ibu hamil. Survey Pendataan Program 

Perlindungan Sosial 2011 (PPLS11) juga telah dibuat dengan data yang dipilah menurut jenis kelamin untuk 

penargetan yang lebih baik. Program PEACH telah memasukkan analisis gender dalam kajian pengeluaran 

publiknya untuk mengidentifi kasi persoalan gender utama (seperti pekerja migran) yang perlu diperhatikan 

pemerintah daerah di daerah rintisan. Lewat program DSF-nya, Bank Dunia mendukung Pemerintah dalam 

mengembangkan standar minimum nasional untuk layanan publik bersama, antara lain, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

3 Termasuk studi berikut: (i) Studi Koridor Pengiriman Uang Malaysia - Indonesia yang berisi garis besar deskriptif tentang koridor pengiriman uang Malaysia – Indonesia dan serangkaian 

rekomendasi kepada Pemerintah mengenai cara memaksimalkan dampak pembangunan dari pengiriman uang tersebut; (ii) studi untuk memetakan titik kerentanan yang dialami 

pekerja migran perempuan (FMW) dari tahap sebelum penempatan hingga setelah penempatan, dan untuk mengidentifi kasi penyebab kerentanan tersebut.
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Strategi Kelompok Bank Dunia untuk Langkah ke Depan dalam Hal 
Kesetaraan Gender

Dukungan Kelompok Bank Dunia yang cukup menyeluruh untuk kesetaraan gender dan 

kebutuhan pembangunan perlu dibentuk lebih lanjut menjadi lebih sistematis dan komprehensif, 

dan dengan hubungan yang jelas ke berbagai sektor. Bank Dunia telah banyak terlibat tak hanya dalam 

dimensi keseluruhan kesetaraan gender (kapasitas dasar, peluang, serta suara dan perwakilan), tetapi juga 

dimensi lintas-bidang dengan menjadikan data yang dipilih menurut jenis kelamin dan analisis gender lebih 

mudah diakses. Namun, dukungan tersebut dilakukan secara sporadis, alih-alih secara sistematis dan terpadu. 

Hal ini sebagian karena tidak adanya kajian yang terdokumentasi dengan baik, yang memerinci berbagai 

kegiatan Bank Dunia dengan interkoneksi dan kontribusi gabungannya, serta kurangnya strategi eksplisit 

untuk melangkah ke depan menuju pembangunan yang lebih setara. 

Ke depannya, Kelompok Bank Dunia mengembangkan strategi pelibatan gender yang 

mengidentifi kasi lebih lanjut kegiatan berjalan dan akan datang dalam tiga dimensi kesetaraan 

gender, yaitu: kapasitas dasar, suara dan perwakilan, serta peluang, untuk memperkokoh 

pencapaian Indonesia saat ini dan lebih menjawab tantangan yang ada dalam hal kesetaraan 

gender. Gabungan dari berbagai upaya ini cukup berarti dan akan dibangun melalui pendekatan seluruh 

program yang lebih strategis terhadap gender, demi meningkatkan efektivitas, meningkatkan sinergi dengan 

berbagai pemangku kepentingan, dan meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi reformasi terkait 

gender.   Pemerintah telah mengisyaratkan komitmennya dan sedang berupaya mempercepat tercapainya 

kesetaraan gender; Inpres No. 3/2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan menggarisbawahi 

persoalan keadilan bagi perempuan dan anak-anak, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. 

RPJMN juga menjabarkan pentingnya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, terutama 

kepemimpinan perempuan di sektor publik, komunitas usaha, dan organisasi sosial.

Kelompok Bank Dunia akan terus mengarusutamakan gender ke dalam operasi, pembiayaan, 

dan program analisisnya pada berbagai tingkat dan telah mengkhususkan sumber daya untuk 

mengubah komitmen Bank Dunia menjadi praktik. Kelompok praktik gender di tingkat negara, yang 

mencakup TTL yang relevan, telah disiapkan dengan koordinator gender yang ditugaskan untuk memimpin 

kelompok dan penasihat gender yang direkrut sebagai penunjang. Selain itu, banyak program/proyek yang 

memiliki penasihat/analis/titik fokus gendernya sendiri. Hal-hal ini akan membentuk, mendefi nisikan, dan 

memantau lebih lanjut keterlibatan Bank Dunia dalam kesetaraan gender di Indonesia. Pekerjaan ini akan 

dijalankan dalam kerja sama dengan kementerian terkait dan mitra pembangunan yang relevan, seperti 

Pemerintah Australia, dan juga berbagai organisasi masyarakat madani. 

Lebih lanjut lagi, mengingat luasnya rentang persoalan yang dihadapi, sumber daya dan lingkup 

pekerjaan Bank Dunia yang terbatas, serta keunggulan komparatif Bank Dunia, maka Bank 

Dunia akan bekerja secara selektif dan strategis. Bank Dunia akan bekerja di bidang yang (a) tampak 

jelas memiliki kebutuhan mendesak – MMR dan kekerdilan serta kurang gizi akut, (b) memiliki peluang 

sekaligus risiko – urbanisasi, pekerja migran, DRM/Perubahan Iklim, TIK, Penuaan Populasi, HIV/AIDS -- dan (c) 

memerlukan intervensi strategis untuk mempercepat kesetaraan gender di bidang lain – suara dan perwakilan 

di tingkat masyarakat, pengarahan gender dalam pendidikan, dan akses terhadap keadilan.

Bantuan lebih lanjut juga akan mencakup tren yang sedang terjadi, seperti yang diidentifi kasi 

oleh WDR 2012 – Studi Pendamping untuk Asia Pasifi k, yang tidak hanya mengidentifi kasi 

peluang baru, tetapi juga risiko baru di Kawasan, termasuk Indonesia, yaitu meningkatnya 

integrasi ekonomi dunia, meningkatnya pemakaian teknologi informasi dan komunikasi, migrasi, 

urbanisasi yang cepat, dan penuaan populasi.  Antara 2000 dan 2015, Indonesia, bersama dengan Cina 

dan Kamboja, diperkirakan akan mengalami peningkatan populasi perkotaan masing-masing hingga 17 

persen, 13 persen, dan 9 persen (PBB, 2010). Keadaan ini akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, 

struktur pekerjaan, ketersediaan layanan, jaringan pendukung keluarga dan masyarakat.  Bidang yang mulai 

muncul dan memerlukan dukungan lebih jauh mencakup perlindungan sosial yang sensitif gender, akses yang 
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lebih setara ke TIK, perlindungan dan penegakan hukum yang lebih kuat bagi pekerja migran perempuan, 

lingkungan yang aman dan memungkinkan di kawasan perkotaan untuk partisipasi tenaga kerja perempuan 

secara penuh, seperti adanya layanan pusat penitipan anak yang terjangkau dan layanan keuangan yang 

inklusif, serta jaminan pendapatan hari tua untuk populasi yang mengalami penuaan.

Pemantauan dan evaluasi secara saksama merupakan hal yang kritis untuk memenuhi komitmen 

Kelompok Bank Dunia akan kesetaraan gender. Saat ini, alat pemantauan dan evaluasi tampaknya efektif 

melacak indikator yang dipilah menurut jenis kelamin pada keluaran, dan sampai taraf tertentu, pada tingkat 

hasil. Ke depannya, akan diperlukan upaya lebih banyak untuk memastikan bahwa dimensi gender terintegrasi 

dalam pemantauan hasil dan evaluasi dampak. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat kemitraan untuk 

menyepakati sasaran dan target gender, serta untuk mengidentifi kasi dan memilih indikator yang relevan 

dengan gender guna mengukur hasil dan dampak. Informasi seperti itu akan berharga untuk memperbaiki 

intervensi program dan meningkatkan dampaknya.

Kelompok Bank Dunia juga akan bermitra dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. 

Bank Dunia akan terus bekerja sama dengan kementerian terkait yang relevan dan mitra pembangunan 

lainnya, serta semakin memperkuat kemitraan yang sudah ada. Bank Dunia juga akan bekerja sama erat 

dengan IFC, yang saat ini sedang dalam proses mendefi nisikan aspek gender dalam pekerjaan kehutanan 

berkelanjutan dan infrastruktur, serta agribisnis. Serangkaian modul keuangan gender dan pekerjaan analisis 

telah dilakukan IFC. IFC juga ingin bekerja sama lebih lanjut dengan Bank Dunia dan mitra pembangunan 

lainnya, terutama dalam memperluas partisipasi perempuan dalam rantai nilai komoditas pertanian penting 

di Indonesia.

Berikut adalah sasaran Indonesia terkait gender, yang akan didukung Kelompok Bank Dunia.  

Bank Dunia akan memantau dengan ketat hasilnya dan akuntabel untuk kegiatan yang dirancang guna 

mendukung sasaran tersebut (Sebagai sasaran negara di tingkat yang lebih tinggi, sasaran ini tidak menjadi 

bagian formal dari Matriks Hasil CPS).



72 FY2013-2015 Country Partnership Strategy for Indonesia

Hasil Indikator Sektor Relevan

Bagian 1: Target Tingkat Nasional 

1.1. Kemajuan menuju Millennium Development 

Goals terkait gender telah tercapai

EASPR, EASHD, SD

1.1.1. Menghilangkan disparitas gender pada pendidikan 

dasar dan menengah paling lambat 2015 (MDG2A)

EASHD

1.1.2. Meningkatkan porsi perempuan dalam pekerjaan 

berupah di sektor non-tani (MDG 3.2)

EASPR, SD

1.1.3. Mengurangi hingga dua per tiganya, antara 1990-

2015, tingkat kematian balita (MDG4A)

EASHD, EASPR, SD

1.1.4. Mengurangi hingga tiga per empatnya, antara 1990-

2015, tingkat kematian ibu (MDG5A)

EASHD, EASPR

1.1.5. Paling lambat pada 2015, mencapai akses universal ke 

kesehatan reproduksi (MDG5B)

EASHD

1.1.6. Mengurangi penyebaran HIV/AIDS (MDG6A) EASHD

1.1.7. Paling lambat pada 2012, mencapai akses 

universal perawatan HIV/AIDS bagi semua yang 

membutuhkannya (MDG6B)

EASHD

1.2. Kebijakan Negara dan Kajian Kelembagaan 

(CPIA) menunjukkan adanya kemajuan pada 

persoalan gender utama

1.2.1. Peringkat CPIA: Mendorong akses setara bagi laki-laki/

perempuan ke pengembangan modal manusia

Tim Pengarusutamaan Gender

1.2.2. Peringkat CPIA: Mendorong akses setara bagi laki-laki/

perempuan ke sumber daya produktif dan ekonomi

Tim Pengarusutamaan Gender

1.2.3. Peringkat CPIA: memberikan laki-laki dan perempuan 

status dan perlindungan yang setara di bawah hukum

Tim Pengarusutamaan Gender

Bagian 2: Pekerjaan Operasional

2.1. Proyek sudah mempertimbangkan gender 2.1.1. 100% proyek IBRD di portofolio negara sudah 

mempertimbangkan gender

Tim Pengarusutamaan Gender

2.2. Kerangka hasil proyek sudah peka gender 2.2.1. 80% dari semua proyek dalam pelaksanaan memiliki 

indikator yang dipilah menurut jenis kelamin dalam 

kerangka hasil

Semua sektor

2.3. Evaluasi proyek memberikan informasi 

mengenai konsekuensi terkait gender

2.3.1. 80% dari proyek dalam portofolio mengadakan 

evaluasi dampak pada akhir proyek dengan data yang 

dipilah menurut jenis kelamin

Semua sektor

Bagian 3: Hasil Proyek pada Empat Dimensi

3.1. Kesetaraan gender dalam kapasitas dasar 

dan perkembangan manusia terangkat

3.1.1. Jumlah guru perempuan tersertifi kasi di bidang 

proyek masing-masing

3.1.2. Jumlah makalah kebijakan dan pekerjaan analisis yang 

relevan, yang mempertimbangkan gender

EASHD

3.2. Diambil langkah aktif untuk menjembatani 

kesenjangan gender dalam peluang 

ekonomi

3.2.1. Jumlah penerima manfaat target, yaitu pekerja migran 

perempuan, yang mendapatkan akses keuangan di 

bidang proyek masing-masing

3.2.2. Jumlah makalah kebijakan dan pekerjaan analisis yang 

relevan, yang mempertimbangkan gender

EASPR, EASHD, SD

3.3. Diambil langkah aktif untuk memperkuat 

suara dan pengaruh perempuan

3.3.1. Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam 

pertemuan pengambilan keputusan yang relevan di 

tingkat masyarakat, yang berkaitan dengan bidang 

proyek masing-masing.

3.3.2. Jumlah proyek usulan masyarakat yang 

mempertimbangkan gender dalam bidang proyek 

masing-masing

SD

3.4. Teratasinya ketimpangan gender dalam 

bidang risiko yang mulai muncul

3.4.1. Jumlah organisasi perempuan dan organisasi yang 

peduli persoalan gender dan pembangunan yang 

telah diajak berkonsultasi

3.4.2. Jumlah makalah kebijakan dan pekerjaan analisis yang 

relevan, yang mempertimbangkan gender 

EASPR, EASHD, SD

Bagian 3: Organisasi terkait gender dalam tim negara

3.5. Titik fokus gender sudah ditunjuk Tim Manajemen Negara

3.6. Kerangka Acuan (TOR) untuk titik fokus 

gender sudah tersedia 

3.6.1. Titik fokus gender yang sudah beroperasi penuh

3.6.2. Pelaksanaan TOR titik fokus gender

Tim Manajemen Negara

3.7. Sistem sudah siap untuk mengkaji gender 

dalam tahap persiapan proyek

3.7.1. Tim dan proses yang mencakup seluruh negara sudah 

ada untuk dukungan teknis persoalan gender dalam 

tahap persiapan proyek

Tim Manajemen Negara

**) Dari Peta Langkah MDG, Indonesia, 2010

INDONESIA - KERANGKA HASIL GENDER TINGKAT NEGARA
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Lampiran 3:

Tata Kelola dan Anti Korupsi

Pendahuluan 

Selama sepuluh tahun terakhir, kemajuan pemerintah Indonesia dalam hal akuntabilitas 

publik sangat jelas. Kemitraan Bank Dunia dengan Pemerintah Indonesia dalam persoalan tata kelola 

mencerminkan kelanjutan komitmen kami, sekaligus perubahan dan variasi seiring berjalannya waktu. Tata 

kelola dan anti korupsi telah menjadi bagian penting dari program pemerintah ke pemerintah sejak masa 

awal reformasi yang berfokus pada reformasi besar-besaran dan amandemen konstitusi. Sebagai contoh, 

antara 1999 dan 2004, kebebasan pers ditingkatkan; kewenangan dilimpahkan ke daerah; pengawasan dan 

keseimbangan di antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperkuat; peran aparat keamanan (polisi dan 

militer) didefi nisikan kembali; pemilihan umum langsung untuk Presiden dan kepala daerah dimandatkan; 

dan sebuah kerangka kelembagaan untuk mencegah, menyelidiki, dan menuntut korupsi dikembangkan. 

Masyarakat madani berperan penting dalam menggerakkan perubahan ini dan salah satu yang paling 

menonjol adalah Kemitraan (Partnership for Governance Reform). Tahun-tahun tersebut juga menjadi saksi 

pengesahan perundang-undangan fi skal yang penting dan pengaturan kembali kementerian ekonomi yang 

penting, semuanya dirancang untuk memperbaiki sistem anggaran dan manajemen keuangan. 

Pada 2004, Indonesia sedang meningkatkan fokus pada perbaikan penyampaian layanan dan 

mengkonsolidasikan lembaga akuntabilitas. Upaya ini dibangun di atas dasar legislatif untuk manajemen 

keuangan publik (termasuk pengadaan publik, peraturan usaha, audit, serta pemantauan dan evaluasi) 

dan memperkenalkan reformasi kepegawaian negeri secara terbatas (tingkat kementerian). Konsolidasi 

akuntabilitas berlanjut ke bidang anti korupsi, dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat 

ditonjolkan, dan penyelidikan serta vonis atas korupsi tingkat tinggi menjadi semakin sering terjadi. Namun, 

reformasi kehakiman, kepolisian, dan kejaksaan berjalan lambat dan kerja sama menjadi masalah. Kebebasan 

pers di Indonesia berfungsi dengan baik dan skandal korupsi sering diungkap dan diliput.  Peran Organisasi 

Masyarakat Madani telah meningkat dan organisasi tersebut semakin mengembangkan keahlian khusus.  

Sebagai contoh, di bidang transparansi anggaran dan lingkungan, Organisasi Masyarakat Madani berperan 

penting dalam peningkatan status Indonesia menjadi kandidat dalam Prakarsa Transparansi Industry Ekstraktif 

(EITI). 

Pemerintah terus berfokus pada reformasi sistem inti pemerintahan. Bahkan ada penegasan 

yang semakin kuat pada reformasi birokrasi di seluruh tingkat pemerintahan, hal yang sebelumnya telah 

diidentifi kasi sebagai penghambat efektivitas reformasi kepegawaian negeri di tingkat kementerian. Namun, 

proses peningkatan akuntabilitas ini tidaklah sepenuhnya lancar, seperti yang terlihat pada serangan politis 

dan birokratis terus-menerus terhadap otoritas KPK. Popularitas KPK di mata publik dan kemampuannya untuk 

bertahan dari konfl ik berulang tanpa kehilangan kekuasaannya mengisyaratkan dasar yang kuat bagi tata 

kelola yang lebih baik. Sementara itu, kepolisian dan kejaksaan agung masih terus menghadapi tudingan 

korupsi. Kekhawatiran yang semakin berkembang adalah korupsi pemilihan umum, baik di tingkat nasional 

maupun daerah, serta pengaruh korupsi ini terhadap keputusan anggaran dan kebijakan.

Bank Dunia dan mitra pembangunan yang lain berperan penting dalam mendukung reformasi 

tata kelola di Indonesia.  Kemitraan (Partnership for Governance Reform) memimpin aliansi Organisasi 

Masyarakat Madani sebagai pendukung prakarsa Pemerintah yang kritis untuk mengubah Indonesia selepas 

krisis keuangan Asia. Bank Dunia memberikan dukungan analisis dan teknis, termasuk melalui publikasi 

terkemukanya Combating Corruption in Indonesia. Tim Tata Kelola dan Anti Korupsi (GAC) Bank Dunia 
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dipimpin oleh penasihat tata kelola senior di Jakarta dengan mandat untuk mengatasi baik masalah sistemik 

maupun tata kelola yang spesifi k pada Bank Dunia (termasuk hal-hal seperti rencana aksi anti korupsi spesifi k 

untuk proyek tertentu).

Fokus tata kelola Bank Dunia telah berevolusi sejak 2004. Dengan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan kinerja yang kuat selama krisis ekonomi dunia, kredibilitas internasional Indonesia telah 

pulih. Program reformasi yang kuat terkait tata kelola, terutama di Kementerian Keuangan, tetapi juga di 

KPK dan bagian pemerintahan lainnya, telah menarik perhatian.  Dengan latar belakang ini, dukungan Bank 

Dunia berevolusi dalam dua arah yang penting. Pertama, program reformasi kelembagaan yang awalnya 

terkonsentrasi pada Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem penganggaran dan perbendaharaan, 

diperluas ke administrasi pajak dan kemudian ke lembaga pemerintah yang lain. Program-program ini berfokus 

pada perubahan kelembagaan secara menyeluruh, merevisi proses bisnis, meningkatkan manajemen sumber 

daya manusia, dan mendukung sistem informasi dan komunikasi. Selain itu, Bank Dunia juga menambahkan 

dukungan bagi program penting pemerintah, yaitu perbaikan tata kelola program besar di bidang kemiskinan, 

pendidikan, dan transfer daerah, dari fokus awal pada kebijakan dan pinjaman proyek.  Dukungan Bank Dunia 

bagi lembaga akuntabilitas utama (di luar KPK) hanya terbatas mengingat perubahan yudikatif yang juga 

terbatas. Dukungan bagi perbaikan kinerja melalui upaya sisi permintaan (oleh Organisasi Masyarakat Madani) 

diteruskan dengan fokus pada program dan keterlibatan spesifi k, pendekatan yang umum dipakai dalam 

upaya mitra pembangunan lainnya. 

IFC meluncurkan program konsultasi tata kelola perusahaan di Indonesia pada 2012.  Program kerja 

ini termasuk bekerja sama dengan badan peraturan untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan 

dalam industri, untuk meningkatkan kesadaran mengenai manfaat standar tata kelola yang lebih tinggi, dan 

untuk bekerja sama langsung dengan usaha sektor swasta dan para sponsor guna memberikan nasihat cara 

meningkatkan praktik tata kelola perusahaannya masing-masing.

Pekerjaan Tata Kelola dan Anti Korupsi ke Depannya

Pendekatan tata kelola dan anti korupsi dalam Strategi Kemitraan Negara dipimpin oleh Tim Tata 

Kelola dan Anti Korupsi Indonesia (IGAC).  Tim IGAC terdiri atas manajemen senior yang diperkuat dengan 

personel tim kepemimpinan negara yang dipilih.

Program tata kelola negara (agenda IGAC) diorganisasikan menurut empat pilar:  1) meningkatkan 

transparansi dan efi siensi manajemen keuangan publik, 2) meningkatkan efi siensi penyampaian 

layanan publik, 3) memperkuat pengawasan dan keseimbangan (checks and balances), serta 4) 

mendorong persaingan yang terbuka dan transparan. Fokus lintas bidang ini akan digunakan untuk 

memperbaiki koordinasi dan memberikan arahan strategis. Dalam pilar manajemen keuangan publik, yang 

menjadi fokus adalah kepegawaian negeri, serta sistem anggaran dan pajak yang efektif dan transparan 

(SPIRIT, SPAN, PINTAR). Keterlibatan dalam perbaikan penyampaian layanan publik difokuskan pada perbaikan 

sistem (termasuk pengadaan) dan mekanisme umpan balik dari warga negara (DAK, PNPM, BOS). Di bidang 

pengawasan dan keseimbangan, kami akan bermitra dengan lembaga Indonesia yang memimpin perang 

terhadap korupsi (misalnya KPK) dan bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Madani untuk memperkokoh 

akuntabilitas. Untuk mempromosikan persaingan yang terbuka dan transparan, Bank Dunia berfokus pada 

kapasitas sumber daya Indonesia, termasuk Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), Pengurangan Emisi 

dari Penggundulan dan Degradasi Hutan (REDD+), dan dukungan bagi kerangka peraturan dan reformasi 

sektor keuangan. 

Pendekatan tata kelola Bank Dunia akan dijalankan dengan dasar Kemitraan Pemerintah 

Terbuka (OGP) yang dijalankan Pemerintah Indonesia. OGP harus berfungsi sebagai alat tata kelola 

yang kuat untuk mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan penyampaian 

layanan, mengurangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk menjadikan pemerintah lebih 

terbuka, efektif, dan akuntabel.  Pada September 2012, Indonesia menjadi ketua bersama dari prakarsa 

ini. Keterlibatan Bank Dunia dalam PFM dan perbaikan statistik dirancang dengan pandangan bahwa data 
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merupakan barang publik, sedangkan pembangunan yang digerakkan masyarakat, pembangunan daerah, 

kesehatan, pendidikan, air, dan sanitasi, memiliki elemen akuntabilitas sosial yang cukup besar. Bank Dunia 

akan memanfaatkan keterlibatan yang berjalan dan hubungan dengan Pemerintah untuk menciptakan 

ruang bagi partisipasi dan kerja sama warga negara, melalui prakarsa yang baru-baru ini diumumkan, 

Kemitraan Global untuk Akuntabilitas Sosial (GPSA). 

Pendekatan tata kelola juga akan memanfaatkan fokus yang semakin kuat pada tripartit dan 

mekanisme akuntabilitas internasional. Kepemimpinan dalam Kemitraan Pemerintah Terbuka, 

penerapan Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), komitmen pada Pengurangan Emisi dari 

Penggundulan dan Degradasi Hutan (REDD+), serta konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC) merupakan langkah 

penting dalam meningkatkan transparansi komitmen Pemerintah Indonesia atas tata kelola yang baik dan 

fokus yang semakin kuat pada pemantauan. Bank Dunia akan mendukung berbagai upaya itu sebagai 

bagian dari keterlibatan kami dalam tata kelola, karena upaya tersebut sangat mendukung lembaga dan 

masyarakat setempat.

Tim IGAC akan memperkuat program negara melalui integrasi yang lebih baik dan berbagai alat 

lainnya pada tahap pelibatan. Alat-alat tersebut termasuk Analisis Lensa Tata Kelola, Operasional, dan Anti-

Korupsi (GOAL) yang sedang dirintis dalam bentuk tambahan pada Catatan Strategi Keterlibatan kami. GOAL 

berfokus pada penyelarasan dengan kebijakan pemerintah, sambil mempertimbangkan para pemangku 

kepentingan serta kendala dan peluang kelembagaan. Dengan GOAL, kajian masalah tata kelola dan anti-

korupsi dilakukan pada tingkat keterlibatan yang jauh sebelum proyek dan AAA dilakukan. Kedua, akan ada 

penekanan yang lebih kuat pada analisis ekonomi politik tertentu. Tim IGAC juga akan memberikan forum 

untuk memadukan dan mengembangkan pendekatan terhadap persoalan lintas bidang, misalnya TIK untuk 

akuntabilitas dan Pemerintah Terbuka. 

Agenda IGAC akan didukung oleh sekretariat Tata Kelola dan Anti-Korupsi yang akan memberikan dukungan 

teknis pada berbagai pilar tata kelola, dan memimpin pekerjaan tata kelola untuk meningkatkan pengawasan 

fi dusia dalam proyek-proyek Bank Dunia.

Bermitra dengan lembaga Indonesia yang memimpin perang 
melawan korupsi

Dukungan Bank Dunia bagi lembaga anti-korupsi Indonesia sangatlah luas dengan perhatian 

khusus pada keterlibatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program Bank Dunia 

bersama KPK mencakup peningkatan kapasitas (pelatihan profesional dan kepemimpinan, dan juga berbagi 

pengetahuan), serta dukungan bagi komunikasi dan pelaporan. Di bawah Fasilitas Kemitraan Tata Kelola Bank 

Dunia, sedang dilakukan upaya untuk mendukung audit KPK terhadap lembaga layanan publik, termasuk 

mengembangkan mekanisme untuk menangani umpan balik dari publik.  

Meskipun KPK adalah lembaga yang paling menonjol dalam memerangi korupsi di Indonesia, 

mayoritas kasus korupsi diselidiki dan dituntut oleh Kejaksaan. Menyadari peran Kejaksaan yang 

penting, Bank Dunia mendukung reformasi biro R&D di Kejaksaan, yaitu reformasi proses dan prosedur yang 

didasarkan pada bukti dari penelitian lapangan dan konsultasi publik. Misalnya, konsultasi dengan masyarakat 

menghasilkan perubahan pada jalan keluar untuk kasus penggelapan dana dalam proyek pembangunan 

yang digerakkan masyarakat. 

Bank Dunia juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga tertentu untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut mencakup dukungan bagi penerapan alat e-government 

di Ditjen Bina Marga guna meningkatkan transparansi dan pelaporan proyek, serta kerja sama dengan DAK 

untuk membuat mekanisma pembiayaan berbasis hasil bagi pemerintah daerah, sehingga pembiayaan 

infrastruktur diberikan berdasarkan pencapaian standar transparansi.  
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Bekerja Sama Dengan Organisasi Masyarakat Madani untuk 
Memperbaiki Akuntabilitas

Tim GAC Bank Dunia juga bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Madani di Indonesia 

untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan. Hal ini termasuk menilai dan membantu Organisasi 

Masyarakat Madani dengan masukan teknis dan nasihat strategis. Kemitraan ini juga tidak terbatas pada 

kesepakatan formal, tetapi juga mencakup berbagi gagasan, diskusi, dan konsultasi.

Di bidang akuntabilitas sosial, Bank Dunia membantu Organisasi Masyarakat Madani yang 

berurusan dengan pemerintah terbuka untuk meningkatkan transparansi dan pelaporan di 

Lembaga Pemerintah. Tim GAC yang bekerja sama dengan LSM, praktisi, dan akademisi anti-korupsi, serta 

masyarakat, sedang berupaya mengembangkan rekomendasi konkret mengenai bagaimana pelaporan 

anggaran sebaiknya dilakukan. Upaya yang sedang berlangsung ini akan diperkuat oleh Kemitraan Global 

untuk Akuntabilitas Sosial dari Bank Dunia. 

Memperkuat sistem anti-korupsi Indonesia dalam proyek yang 
didukung Kelompok Bank Dunia

Integrasi prinsip-prinsip tata kelola dalam prakarsa Bank Dunia dilakukan dengan 

mengarusutamakan langkah dan prakarsa anti-korupsi. Tim Tata Kelola dan Anti-Korupsi (GAC), 

yang dipimpin oleh Pejabat Senior Tata Kelola dan Anti-Korupsi dari Kantor Indonesia (anggota dari Tim 

Kepemimpinan Negara dan kepala sekretariat IGAC), mengkoordinasikan hubungan anti-korupsi dan 

dialog kebijakan, mengawasi operasi yang terkait tata kelola, memberi nasihat bagi pemimpin tim proyek 

mengenai strategi tata kelola dan anti-korupsi, serta bertanggung jawab untuk mengembangkan agenda 

riset dan kerangka pemantauan tata kelola. Tim dukungan operasi di lapangan mengawasi praktik fi dusia 

untuk mengurangi risiko korupsi dan memadukan mekanisme anti-korupsi ke dalam rancangan proyek, 

mendukung dan mengkaji Rencana Aksi Anti-Korupsi (ACAP), memantau pelaksanaan ACAP, membagikan 

rekomendasi, serta berhubungan dengan mitra di Pemerintah Indonesia.  Tim GAC juga bekerja sama dengan 

lembaga Pemerintah Indonesia mengenai ACAP dan mendukung penyelidikan pemerintah atas tuduhan 

korupsi dalam program yang dibiayai Kelompok Bank Dunia.

Pertemuan rutin diselenggarakan bersama Kementerian Keuangan untuk mengkaji kemajuan, 

mengembangkan tindakan lanjut, dan mendiskusikan upaya perbaikan dan sanksi, serta langkah 

yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah terulang kembali.  Jika Kelompok Bank Dunia 

mengusulkan upaya perbaikan secara hukum atau menerapkan sanksi administratif, akan dibicarakan dulu 

dengan Kementerian Keuangan mengenai dasar usulan tindakan tersebut dan diberikan pemberitahuan di 

muka dengan jangka waktu memadai.

Sejak tahun 2003, semua proyek yang didukung Bank Dunia telah memasukkan risiko terkait 

tata kelola untuk mencapai tujuan proyek, serta cara mengurangi dan mengelola risiko tersebut. 

Namun, masalah kepemilikan dan pelaksanaan ACAP masih saja terjadi dan untuk mengatasinya diperlukan 

kerja sama dengan organisasi utama, termasuk KPK, Kejaksaan, dan rekan sektoral seperti Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diperkirakan bahwa kerja sama ini akan 

meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi korupsi pada tingkat kelembagaan (yang berada di atas 

tingkat proyek), sehingga dapat mengubah peran lembaga dalam hal mengidentifi kasi dan mengurangi 

risiko. Dukungan Bank Dunia untuk prakarsa ini akan mengubah hakikat ACAP — dari instrumen kepatuhan 

untuk proyek yang dibiayai Bank Dunia menjadi mekanisme akuntabilitas yang dimiliki pemerintah untuk 

memperbaiki kinerja sektor publik.



77FY2013-2015 Country Partnership Strategy for Indonesia

Lampiran 4:

Kinerja Portfolio

Di antara negara Asia Pasifi k Timur, Indonesia memiliki portofolio kedua terbesar setelah Cina 

dari segi nilai komitmen bersih, yang sampai dengan akhir Agustus 2012, mencapai US$7,7 miliar 

termasuk US$2 miliar untuk DPL DDO. Portofolio terdiri atas 31 proyek pinjaman, dan juga dua operasi 

GEF dan sembilan dana perwalian besar lainnya.

Kinerja portofolio sebanding dengan negara berpenghasilan menengah lainnya (MIC). Di Asia 

Pasifi k Timur, komitmen berisiko di Indonesia (8%) sama seperti di Cina (8%) dan jauh lebih rendah daripada di 

Filipina (19%). Jumlah proyek berisiko (18%) sebanding dengan di Cina (13%) dan di Filipina (19%). Persentase 

proyek berisiko meningkat dari 11,8% (FY 2010) menjadi 12% (FY 2011), lalu 19,4% (FY 2012), dan 18,2% pada 

FY 2013. Peningkatan ini dapat berasal dari kombinasi peringkat penilaian proyek yang lebih realistis dan ketat, 

serta sejumlah inovasi dan proyek berisiko tinggi yang disetujui selama periode ini. Nilai komitmen berisiko 

dalam portofolio Indonesia, dari sisi persentase terhadap proyek pinjaman & GEF, telah meningkat pula dari 

3% pada FY 2010, menjadi 3,8% pada FY 2011, lalu 8,6% pada FY 2012, dan saat ini berada pada 8% untuk FY 

2013. Tingkat komitmen berisiko ini merupakan salah satu yang terendah jika dibandingkan dengan sejumlah 

negara IBRD yang lain (seperti ditunjukkan pada tabel di bawah).  

IFC Portfolio

Sampai dengan 30 September 2012, portofolio komitmen IFC di Indonesia adalah US$911,71 juta untuk 

rekening IFC sendiri dan US$332,25 juta yang disimpan pada rekening bank yang berpartisipasi.  NPL sebesar 

0% dari portofolio total, sedangkan komitmen ekuitas pada portofolio mencapai US$215,07 juta.  Informasi 

terperinci tentang portofolio diberikan dalam “Lampiran B8: IFC”.

No Negara Jumlah proyek % Komitmen berisiko ($) % proyek berisiko (jumlah)

1 Indonesia 33 8% 18%

2 Cina 89 8% 13%

3 Filipina 21 20% 19%

4 India 79 18% 13%

5 Pakistan 24 12% 17%

6 Brasil 57 6% 12%

7 Meksiko 22 1% 9%

8 Turki 11 16% 27%

9 Mesir 21 10% 24%

Sumber: Business Warehouse
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Manajemen Keuangan, Pengadaan, dan Sistem Negara

Bank Dunia terus bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia guna meningkatkan 

pelaksanaan proyek di bidang manajemen keuangan dan pengadaan, serta pada sistem negara 

sesuai visi dalam CPS.

• Untuk manajemen keuangan, kemajuan yang sudah terjadi hingga saat ini adalah perbaikan pada kendali 

internal, serta sistem audit internal dan eksternal, serta pelaporan keuangan yang lebih tepat waktu dan 

andal, seperti yang terlihat pada menurunnya jumlah audit yang berstatus wajar dengan pengecualian.  

Pelaksanaan kerangka kendali COSO perlu dipercepat dan fungsi audit internal perlu diperkuat pada 

semua tingkat Pemerintah.  Peningkatan kapasitas pada lembaga audit tertinggi (BPKP) perlu dilanjutkan, 

terutama di bidang tindak lanjut dan dampak dari temuan auditnya dan kaitan dengan badan legislasi.  

DPL Reformasi dan Modernisasi Sektor Keuangan dan Iklim Investasi (FIRM) yang diusulkan akan mendorong 

reformasi dan mencakup penguatan pelaporan keuangan serta penguatan standar dan praktik audit agar 

selaras dengan tolok ukur internasional.

• Dari segi perbaikan sistem pengadaan publik, kemajuan hingga saat ini adalah pendirian lembaga 

pengadaan baru, penerbitan revisi peraturan presiden, dan dokumen penawaran standar nasional, serta 

keharusan untuk membentuk unit layanan pengadaan di semua lembaga pelaksana.  Bank Dunia, Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pemangku kepentingan utama lainnya akan bekerja 

sama dalam program bersama untuk mendukung proritas strategis seperti pengukuran kinerja pengadaan, 

manajemen risiko modern, dan menjadikan fungsi pengadaan sebagai sebuah profesi. Kerja sama ini akan 

mencakup alih pengetahuan dari negara lain dengan pengalaman yang berhasil dan relevan. Bidang fokus 

utama adalah pada meningkatkan efi siensi pengadaan lewat, misalnya, penggunaan e-procurement yang 

lebih strategis, pembuatan kebijakan dan manajemen pengadaan yang digerakkan data, serta peningkatkan 

penggunaan kontrak kerangka untuk memperoleh penghematan dan merampingkan transaksi. Selain 

itu, Bank Dunia akan mencari cara untuk mengalihkan lebih banyak sumber daya pengadaannya guna 

memperkuat lembaga dengan mengurangi pekerjaan transaksi, integrasi pekerjaan yang lebih baik di 

tingkat proyek dan negara, serta menyesuaikan strategi peningkatan kapasitas dengan keadaan tertentu, 

seperti kinerja lembaga pelaksana, tujuan, dan taraf desentralisasi.

• Proyek BOS KITA dan DAK Pemerintah Daerah menggunakan sistem negara dari segi kendali internal, 

manajemen keuangan, dan pengadaan. Di bawah proyek BOS KITA, tujuannya adalah untuk memperkuat 

manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat, meningkatkan pengaturan fi dusia yang sudah 

ada untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Karakteristik proyek DAK Pemerintah Daerah 

adalah berfokus pada hasil, keluaran yang layak mendapat pengembalian (reimburse), penguatan kendali 

internal pemerintah daerah, dan perbaikan sistem fi dusia dan pemantauan Pemerintah saat ini.

• Bank Dunia dan Pemerintah mengadakan Kajian Portofolio Negara Bersama untuk tahun 2012 (CPPR 

2012). Pemerintah memimpin proses kajian dengan dukungan analisis dari Bank Dunia.

Dampak Pembangunan

Indonesia sejak dulu memiliki catatan dampak pembangunan yang buruk, namun kinerjanya 

terus meningkat sejak 2005.  Dari 32 operasi yang diperingkat oleh IEG selama periode FY 09-12, 12 operasi 

telah diberi peringkat MU atau U (38 persen).   Kebanyakan operasi yang berkinerja buruk ini disetujui selama 

masa transisi setelah Krisis Asia sebelum administrasi Presiden SBY yang pertama pada 2005.  Selain itu, operasi 

yang diperingkat MU atau U tersebut sebagian besar merupakan operasi sektor, kesehatan, dan pertanian, 

yang hanya sedikit tersentuh reformasi oleh Pemerintah dan pelaksanaannya sulit serta berlarut-larut.  Dari 

10 operasi yang disetujui sebelum administrasi SBY, 8 mendapat peringkat MU atau U (80 persen).   Perbaikan 

dampak pembangunan sejak saat itu dapat dikaitkan dengan semakin selarasnya program Bank Dunia 

dengan agenda dan upaya reformasi Pemerintah, dan juga kemampuan pelaksanaan yang lebih baik.  Dari 22 

operasi yang disetujui sejak 2005 dan diperingkat oleh IEG pada FY 09-12, hanya 4 yang diberi peringkat MU 

atau U (18 persen). 



79FY2013-2015 Country Partnership Strategy for Indonesia

Lampiran 5:

Dana Perwalian

Tim Negara memiliki prosedur yang ditentukan dengan baik untuk memulai dana perwalian yang 

baru. Semua proposal disampaikan kepada Tim Kepemimpinan Negara Indonesia (CLT) untuk dukungan 

sebelum pembentukan.  Pemeriksaan CLT berfokus pada implikasi prioritas, pendekatan, dan kepegawaian. 

Portofolio dana perwalian Indonesia akan tetap merupakan komponen strategis dari program 

Bank Dunia.  Dana Perwalian sangat penting untuk mendukung klien agar mereka dapat melaksanakan 

program dan proyeknya sendiri, untuk mengadakan pekerjaan analisis dan mendukung dialog sektor, serta 

untuk membantu membangun daftar pinjaman investasi masa mendatang.  Namun, tidak diragukan lagi 

bahwa ukuran dan komposisi berbagai dana perwalian tersebut akan tetap dinamis.  Misalnya, portofolio saat 

ini akan berkurang hingga 30% dengan ditutupnya Dana Perwalian Multi Donor untuk Aceh & Nias (MDF) 

serta Dana Rekonstruksi Jawa (JRF) pada akhir FY13.  Pembelajaran dari MDF dan JRF – baik dari pelaksanaan 

maupun penutupannya – akan sangat bernilai bagi Indonesia (dan juga negara lain), dan Dana Perwalian 

tersebut kini mendukung sejumlah kegiatan pembelajaran baik bagi pemirsa domestik maupun internasional 

sebagai bagian dari strategi keluarnya sepanjang FY13.   Apakah tingkat bantuan serupa akan diperlukan 

untuk bencana/keadaan darurat di masa depan, tentu saja, tidak dapat diperkirakan.   Dalam portofolio 

dana perwalian saat ini, sebuah dana perwalian baru sudah disiapkan di bawah kepemimpinan Pemerintah 

Indonesia untuk mendukung kesiapan lebih baik dalam menanggapi bencana di masa depan.  Meskipun 

donor akan sulit memberikan komitmen dana bagi bencana di masa depan, menyiapkan struktur pemerintah 

akan berguna untuk memastikan tanggapan yang cepat atas keadaaan darurat.

Ini tidak berarti bahwa “model dana perwalian” bersifat statis.  Seperti halnya evolusi Indonesia, 

cara penggunaan dan pengaturan dana perwalian akan berevolusi pula seiring waktu.  Pemerintah 

Indonesia semakin berniat mengatur sendiri dana perwalian, tetapi masih memerlukan Bank Dunia untuk 

keahlian teknis, baik dari segi kebutuhan fi dusia maupun pelaksanaan.   Donor juga menginginkan evolusi 

model tata kelola, tetapi tanpa kehilangan pengawasan fi dusia dari Bank Dunia.  Diskusi saat ini dengan 

Pemerintah Indonesia, donor, dan Bank Dunia mengenai REDD+, MCC (untuk MDG), dan kesiapsiagaan bencana 

menunjukkan bahwa struktur yang inovatif dan peran baru bagi Bank Dunia sangat dimungkinkan.   Jika REDD+ 

yang memosisikan Bank Dunia sebagai penasihat, bukan sebagai wali, dapat berjalan baik, hal ini dapat menjadi 

contoh bagi intervensi Bank Dunia yang lain di Indonesia maupun di negara lain.   Upaya memenuhi strategi 

jangka panjang Pemerintah bagi keberlanjutan PNPM/PSF berarti bahwa struktur dan kepegawaian PSF, salah 

satu program dengan dana perwalian terbesar di Indonesia, sudah pasti akan berevolusi dalam beberapa tahun 

ke depan.    Tim PSF, dan Kantor Negara yang lebih luas, sedang menghubungi sejumlah unit regional maupun 

unit Korporat Bank Dunia untuk meminta nasihat dan pedoman mengenai cara terbaik mengatasi tantangan 

tersebut yang pada akhirnya akan mengarah pada keluarnya Bank Dunia dari program ini.   

Keterlibatan multi donor lainnya, seperti pada perdagangan dan iklim investasi, manajemen 

keuangan publik, dan dukungan PNPM, akan berlanjut hingga paling tidak 2015 dan merupakan 

prioritas negara yang tercermin pada CPS.   Pendanaan untuk dana perwalian di bidang-bidang tersebut 

bersifat multi-tahun dan cukup aman.  Seiring perubahan pada prioritas pinjaman Pemerintah (terutama untuk 

pendidikan yang tidak lagi memerlukan pembiayaan IBRD), keterlibatan Bank Dunia pada sektor pendidikan 

akan lebih banyak memerlukan dukungan dari sumber pembiayaan dana perwalian.   Jika pinjaman P4R 

berhasil diperkenalkan ke Indonesia, dukungan analisis dan pelaksanaan oleh Pemerintah kemungkinan akan 

perlu dibantu melalui pembiayaan oleh dana perwalian.    Seperti halnya di banyak negara lain, pekerjaan 

analisis pada sektor pinjaman prioritas Pemerintah lainnya, termasuk infrastruktur, juga diperkirakan akan 

dibiayai sebagian dari dana perwalian.
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 Manajemen Dana Perwalian

Pemantauan portofolio Dana Perwalian dilakukan secara rutin termasuk melalui Indonesia 

Dashboard dan mencakup persoalan spesifi k, antara lain hibah yang tak tersalurkan, GRM yang 

terlambat, ICM yang terlambat, hibah dengan tanggal penutupan dalam waktu 6 bulan.  Semua staf 

didorong untuk mendaftar ke akreditasi Dana Perwalian online sebagai bagian dari rencana pembelajaran 

mereka.  Pada FY 12, 100% dari LOR ditandatangani tepat waktu dan wajar tanpa syarat. Selama persiapan 

dana perwalian atau hibah, dipastikan dahulu bahwa biaya pengelolaan Dana Perwalian akan diperoleh 

kembali seluruh. Untuk program hibah besar, terutama PNPM Support Facility, tim PSF telah membentuk 

Portfolio Management Dashboard guna memadukan data yang dapat membantu Manajer Sektor dan TTL 

menilai portofolio secara real-time. 

Akuntabilitas.   Pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa dana perwalian 

digunakan untuk maksud yang disepakati. Spesialis Manajemen Keuangan (FMS) merupakan bagian 

penting dari semua tim tugas, tetapi juga memberikan izin bagi realokasi atau perpanjangan hibah, terutama 

yang berkaitan dengan ketersediaan laporan audit.  Waktu yang diperlukan untuk kajian Manajemen 

Keuangan dengan benar dapat direncanakan dengan lebih baik oleh sejumlah tim tugas. Ketidakmampuan 

untuk menagih biaya persiapan kepada Dana Perwalian dapat menjadi kendala lagi bagi masukan 

Manajemen Keuangan. Jika penerimanya adalah LSM, penggunaan lembar kerja pemilihan LSM dan IAF 

dapat berguna sebagai penilaian awal penerima dan untuk mengantisipasi potensi masalah selama penilaian. 

Kajian manajemen keuangan berbasis risiko dilakukan dua kali setahun untuk Dana Perwalian besar dan 

sekali setahun untuk Dana Perwalian kecil.  Kajian tambahan akan dilakukan jika diperlukan.  Kajian tersebut 

mencakup akunting, pelaporan, kerangka kendali internal, dan contoh transaksi dalam jumlah terbatas. Kajian 

seperti ini mempertimbangkan laporan manajemen proyek, laporan sebelumnya, dan laporan audit. Kajian 

dilakukan oleh spesialis manajemen keuangan (FMS) dan konsultan Bank Dunia di bawah pengawasan FMS. 

Sampai dengan Juni 2012, tidak ada laporan audit yang terlambat.  Unit pengadaan Bank Dunia biasanya 

memberikan pelatihan pengadaan kepada Lembaga Pelaksana pada semua proyek agar proses pengadaan 

dapat dijalankan dengan lebih baik dan sesuai dengan pedoman dan prosedur Bank Dunia seperti yang 

tercantum dalam GA.  Namun, pengadaan tetap merupakan bidang yang sangat sulit bagi rekan pemerintah, 

baik pada proyek yang dibiayai dana perwalian maupun pinjaman IBRD.

Portofolio Dana Perwalian

Sampai dengan akhir FY12, Indonesia mengelola 25 Dana Perwalian spesifi k negara dan 28 Dana 

Perwalian global/korporat, yang seluruhnya bernilai US$1,681 miliar. Berbagai dana perwalian 

tersebut membiayai 215 hibah aktif yang seluruhnya sebesar US$1,155 miliar. Proyek Dana Perwalian Multi 

Donor untuk Aceh dan Nias bernilai 39% dari keseluruhan tersebut (US$654 juta dari total US$1,681 miliar, 

dengan US$480 juta yang aktif ). Dana Perwalian ini akan menyelesaikan kegiatannya dan ditutup pada 31 

Desember 2012.

Kontribusi berasal dari 17 donor kepada Dana Perwalian Spesifi k Negara Indonesia dengan nilai 

keseluruhan US$1,448 miliar.  Kontribusi baru yang diterima pada FY 12 seluruhnya bernilai US$123 juta.  

Dari segi nilai, Dana Perwalian yang dijalan penerima mencapai 83 persen dari portofolio. Penyaluran kumulatif 

mencapai 73%, dibandingkan dengan 68% pada akhir FY 11. 
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SUMMARY
Number of 

Trust Fund

Total 

Contributions

(million USD)

Total Grant Amount

(million USD)
Number of Grant

Total Cummulative 

Disbursement

(million USD)

Total FY 

Disbursement

(million USD)

REFT BETF Total REFT BETF Total REFT BETF Total REFT BETF Total

Country Specifi c 

Trust Funds
25 1,488

757 165 922 55 70 125 662 127 789 170 38 208

Regional/Corporate 

Trust Funds
38 233

202 31 233 36 54 90 32 15 47 10 7 18

Total Indonesia TF 

portfolio
63 1,681

959 196 1,155 91 124 215 693 142 836 181 45 226

RINGKASAN PORTOFOLIO DANA PERWALIAN INDONESIA

Trust Funds Total Contribution Amount (USD)

Country Specifi c TF 1,447,553,819

Single Donor 226,591,191

KDP - Sulawesi (Canada) 15,420,512

KDP - Respek Papua (Australia) 2,981,600

Dutch Basic Education (Dutch) 31,132,800

BERMUTU (Dutch) 52,000,000

Early Childhood Education (Dutch) 25,300,000

Indonesia Infra. (Australia) 9,522,217

Geothermal Power Support Program (Dutch) 2,708,711

Geothermal (New Zealand) 7,483,550

Institution Development and Capacity Building (Dutch) 25,358,325

Poverty Reduction (Australia) 7,483,550

WASAP (Dutch) 33,921,796

PAMSIMAS (Australia) 53,405,679

Multiple Donor 1,180,962,628

PNPM Support Facility 265,041,803

Consolidating Peaceful Develop. in Aceh 6,770,750

Basic Education Capacity 61,935,047

MDTF Aceh Nias 654,661,379

Java Reconstruction Fund 94,062,124

Public Financial Management 25,993,316

Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis 5,243,525

Trade & Investment Facility 11,656,084

Disaster Management Fund (DMF) 2,048,850

DSF II 44,384,290

PEACH 9,165,460

DANA PERWALIAN SPESIFIK NEGARA INDONESIA – AKHIR FY 12
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Grant Amount (million USD)

Pro Growth 268

Public Financial Management & Expenditure Management 21

National Institution - Governance 5

PHRD local governance reform co-fi nancing (USDRP) 5

Decentralization (PEACH & PREM Aceh) Dutch + CIDA 8

Infrastructure grants (AusAid, PHRD, GEF, Dutch Geothermal) 160

MDF Economic Development Financing Facility 50

MDF Livelihood 8

Trade 0

Investment Climate 10

Pro Job 145

Education - Bank executed 45

Education - Government executed 23

Education - Cofi nancing ECED 25

Education - Cofi nancing BERMUTU 52

Pro Poor 281

PNPM Support Facility 186

Food Crises 1

Other KDP and community development 7

Confl ict 8

Justice for the Poor 2

Gender, Female-headed households & Female migrant workers 7

National Institution - Poverty 6

PAMSIMAS and WSLIC2 cofi nancing 27

WSP: WASAP (Recipient Executed) 3

Other - WSP 30

Others - Water 5

Pro Green 295

MDF Aceh Forect (LIF) 10

MDF Aceh Forect (FFI) 8

Environmental Sustainability - excluding green KDP 11

Climate change/Global environment issue (GEF. CDM. ODS) 33

Disaster Risk Reduction and Recovery 2

GEF COREMAP 8

MDF Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) 137

Java Reconstruction Funds (Jogya housing) 86

Marine Electronic highway 1

Others 166

MDF Admin 24

Fiscal Agency - MDF Aceh and Nias 141

Fiscal Agency - Decentralization Support Facility 2

DANA PERWALIAN AKTIF INDONESIA – AKHIR FY 12
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Lampiran A1:

Indikator Ekonomi dan Program Utama

Forecast in Last CAS Actual Current CAS Forecast

Economy (CY) 2008a 2009b 2010b 2011b 2010c 2011c 2012c 2013b 2014b 2015b

Growth rates (%)

GDP 6.0 6.4 6.7 6.7 6.2 6.5 6.1 6.3 6.6 6.6

Exports 9.5 8.4 8.6 9.1 15.3 13.6 2.8 5.7 11 10.2

Imports 10.0 9.9 7.9 8.3 17.3 13.3 7.1 4.7 11.8 11.7

Infl ation (%) 9.8 7.0 6.0 5.5 5.1 5.4 4.4 5.1 5.0 4.8

National accounts 

(% GDP)

Current account 

balance
0.0 0.9 0. -0.2 0.7 0. -.3 -1.6 -1.7 -0.9

Gross investment 27.7 27.0 27.0 27.0 32.1 32.0 33.3 34.5 35.4 36.6

Public fi nance (% GDP)

Fiscal balance -0.1 -0.9 -0.5 -0.1 -0.7 -1.1 -2.4 -1.7 -1.4 -0.5

Foreign fi nancing 0.5 -0.3 -0.3 -0.3 0.4 0.2 0.7 0.6 0.7 0.9

International reserves

(as months of imports)

433.0

4.0

44.2

4.2

45.6

4.0

49.7

4.0

96.2

7.2

110.1

6.4

110.2

4.3

122.5

4.5

143.1

4.7

159.9

4.7

Program (Bank’s FY) FY2008a FY2009b FY2010b FY2011b FY2010c FY2011c FY2012c FY2013b FY2014b FY2015b

Lending ($ million) 8,126 8,500 8,700 9,200 9,772 11,314 12,159 12,660 13,231 13,851

Gross disbursements 

($ million)
1,240 1,300 1,350 1,400 2,240 2,186 1,543 1,000 1,000 1,000

a. Estimated year

b. Projected year

c. Actual Outcome

KEY ECONOMIC AND PROGRAM INDICATOR - CHANGE FROM LAST CAS
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percent of total population

Age Distribution, 2010

Male Female

75-79

0-4

30-34

45-49

60-64

10 5 0 5

Lampiran A2:

Selayang Pandang Indonesia

Key Development Indicators Indonesia
East Asia & 

Pacifi c

Lower middle 

Income

(2011)

Population, mid-year (millions) 242.3 1,9962 2,519

Surface area (thousand sq. km) 1,905 16,302 23,579

Population growth (%) 1.0 0.7 1.5

Urban population (% of total population) 54 46 39

GNI (Atlas method, US$ billions) 649.6 7,249 4,078

GNI per capita (Atlas method, US$) 2,680 3,696 1,619

GNI per capita (PPP, international $) 4,200 6,657 3,632

GDP growth (%) 6.5 9.7 6.9

GDP per capita growth (%) 5.4 8.9 5.3

(most recent estimate, 2005-2011)

Poverty headcount ratio at $ 1.25 a day (PPP, %) 18 14 -

Poverty headcount ration at $ 2.00 a day (PPP, %) 46 33 -

Live expectancy at birth (years) 68 72 65

Infant mortality (per 1,000 live births) 27 20 50

Child malnutrition (% of children under 5) 18 6 25

Adult literacy, male (% of ages 15 and older) 95 96 80

Adult literacy, female (% of ages 15 and older) 89 91 62

Gross primary enrollment, male (% of age group) 119 111 110

Gross primary enrollment, female (% of age group) 115 112 104

Access to an improved water source (% of population) 80 90 87

Access to improved sanitation facilities (% of population) 52 66 47

East Asia & PacificIndonesia

Under 5 mortality rate (per 1,000)
90
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40
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1980 1990 2000 2011

Net Aid Flows

(US$ millions)

Net ODA and offi  cial aid 941 1,716 1,653 1,393

Top 3 donors (in 2010)

Australia 48 77 72 356

France 44 122 22 262

United States 117 31 174 180

Aid (% of GNI) 1.3 1.6 1.1 0.2

Aid per capita (US$) 6 9 8 6

Long-Term Economic Trends

Consumer prices (annual % change) 9.5 7.7 3.7 5.4

GDP implicit defl ator (annual % change) 10.4 7.7 20.4 8.4

Exchange rate (annual average, local per US$) 637 1,843 8,422 10,121

Terms of trade index (2000 = 100) - 107 100 137

Population, mid-year (millions) 151 184 213 242

GDP (US$ billions) 78 114 165 734

(% of GDP)

Agriculture 24.0 19.4 15.6 14.7

Industry 41.7 39.1 45.9 47.2

Manufacturing 13.0 20.7 27.7 24.3

Services 34.3 41.5 38.5 38.1

Household fi nal consumption expenditure 51.4 58.9 60.7 56.8

General government fi nal consumption expenditure 10.5 8.8 6.5 9.0

Gross capital formation 24.1 30.7 22.2 32.8

Exports of goods and services 34.2 25.3 41.0 26.3

Imports of goods and services 20.2 23.7 30.5 24.9

Gross savings 28.7 28.1 26.1 31.3

1980 - 

1990

1990 - 

2000

2000 - 

2010

(average annual growth %)

Population, mid-year (millions) 151 184 213

GDP (US$ billions) 78 114 165

(% of GDP)

Agriculture 24.0 19.4 15.6

Industry 41.7 39.1 45.9

Manufacturing 13.0 20.7 27.7

Services 34.3 41.5 38.5

Household fi nal consumption 

expenditure

51.4 58.9 60.7

General government fi nal 

consumption expenditure

10.5 8.8 6.5

Gross capital formation 24.1 30.7 22.2

Exports of goods and services 34.2 25.3 41.0

Imports of goods and services 20.2 23.7 30.5

Gross savings 28.7 28.1 26.1

GDP per capitaGDP

Growth of GDP and GDP per capita (%)

15

-20

-15

-10

-5

0

5

10

1995 2005



86 FY2013-2015 Country Partnership Strategy for Indonesia

2000 2011

Balance of Payments and Trade

(US$ millions)

Total merchandise exports (fob) 65,408 200,788

Total merchandise imports (cif ) 44,404 182,604

Net trade in goods and services 15,243 24,154

Current account balance 7,998 1,712

as a % of GDP 4.8 0.2

Workers’ remittances and compesation of employees (receipt) 1,190 6,916

Reserves, including gold 29,268 106,530

Central Government Finance

(% of GDP)

Current revenue (including grants) 19.7 16.3

Tax revenue 11.1 11.8

Current expenditure 15.6 10.3

Overall surplus/defi cit -1.8 -1.1

Highest marginal tax rate (%)

Individual 35 30

Corporate 30 28

External Debt and Resource Flows

(US$ millions)

Total debt outstanding and disbursed 143,344 199,240

Total debt service 16,624 30,681

Debt relief (HIPC, MDRI) - -

Total debt (% of GDP) 86.9 27.2

Total debt service (% of exports) 26.2 13.0

Foreign direct investment (net infl ows) -4,550 19,242

Portfolio equity (net infl ows) -1,021 -326

Private Sector Development

Time required to start a business (days) - 45

Cost to start a business (% of GNI per capita) - 21.5

Time required to register property (days) - 22

Ranked as a major constraint to business

(% of managers surveyed who agreed)

Economic and regulatory policy uncertainty 48.2 -

Corruption 41.5 -

Stock market capitalization (% of GDP) 16.3 58.4

Bank capital to asset ratio (%) 6.0 11.4

Technology and Infrastructure

Paved road (% of total) 57.1 56.9

Fixed line and mobile phone subscribers (per 100 people) 5 10.8

High technology exports (% of manufactured exports) 16.4 11.4

Environment

Agricultural land (% of land area) 25 30

Forest area (% of land area) 54.9 52.1

Terrestrial protected areas (% of land area) 13.6 14.1

Fresh water resources per capita (cu. meters) 9,218 8,504

Fresh water withdrawal (billion cubic meters) - -

CO2 emissions per capita (mt) 1.2 1.7

GDP per unit of energy use (2005 PPP $ per kg of oil equivalent) 3.6 4.3

Energy use per capita (kg of oil equivalent) 730 851
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World Bank Group Portfolio 2000 2011

(US$ millions)

IBRD

Total debt outstanding and disbursed 11,715 9,054

Disbursements 1,051 2,078

Principal repayments 761 900

Interest payments 950 291

IDA

Total debt outstanding and disbursed 714 2,313

Disbursements 59 142

Total debt service 31 49

IFC (fi scal year)

Total disbursed and outstanding portfolio 880 648

of which IFC own account 480 507

Disbursements for IFC own account 20 46

Portfolio sales, prepayments and repayments for IFC own account 43 165

MIGA

Gross exposure 56 207

New guarantee 0 207

Composition of total external debt, 2011
(in US$ millions)

IBRD

9,717

Other 

Multilateral

10,848

IDA

2,277

Short-term

38,173

Bilateral

43,639

Private

94,586

Governance Indicators, 2000 and 2010

0 100755025

Voice and accountability

Political stability and 

absence of violence

Regulatory Quality

Rule of law

Control of corruption

Country's percentile rank (0-100)
higher values imply better ratings

20002010

Source: Worldwide Governance Indicators (www.govindicators.org)
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With selected targets to achieve between 1990 and 2015

(estimate closest to date shown, +/- 2 years)

Indonesia

1990 1995 2000 2010

Goal 1: Halve the rates for extreme poverty and malnutrition

Poverty headcount ratio at $1.25 a day (PPP, % of population) 54.3 43.4 47.7 18.1

Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) - 17.6 23.4 13.3

Share of income or consumption to the poorest quintile (%) 9.4 9.0 9.6 8.3

Prevalence of malnutrition (% of children under 5) 31.0 27.4 24.8 17.5

Goal 2: Ensure that children are able to complete primary schooling

Primary school enrollment (net, %) 98 95 90 95

Primary completion rate (% of relevant age group) 96 99 93 105

Secondary school enrollment (gross, %) 48 49 53 77

Youth literacy rate (% of people ages 15-24) 96 - - 99

Goal 3: Eliminate gender disparity in education and empower women

Ratio of girls to booys in primary and secondary education (%) 93 93 96 98

Women employed in the nonagricultural sector (%of non agricultural employment) 29 29 32 32

Proportion of seats held by women in national parliament 12 13 8 18

Goal 4: Reduce under-5 mortality by two-thirds

Under-5 mortality rate (per 1,000) 85 67 54 35

Infant mortality rate (per 1,000 live births) 56 46 38 27

Measles immunization (proportion of one-year olds immunized, %) 58 63 74 89

Goal 5: Reduce maternal mortality by three-fourths

Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births) 620 440 350 240

Births attended by skilled health staff  (% of total) 32 37 64 75

Contraceptive prevalence (% of women ages 15-49) 50 54 55 57

Goal 6: Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS and other major diseases

Prevalence of HIV (% of population ages 15-49) 0.1 0.1 0.1 0.2

Incidence of tuberculosis (per 100,000 people) 189 189 189 189

Tuber culosis case detection rate (%, all forms) 21 9 21 66

Goal 7: Halve the proportion of people without sustainable access to basic needs

Access to an improved water source (% of population) 71 74 77 80

Access to improved sanitation facilities (% of population) 33 38 44 52

Forest area (% of land area) 65.4 - 54.9 52.1

Terresterial protected areas (% of land area) 10.0 10.9 13.6 14.1

CO2 emissions (metric tons per capita) 0.8 1.1 1.2 1.7

GDP per unit of energy use (constant 2005 PPP $ per kg of oil equivalent) 3.7 4.0 3.6 4.3

Goal 8: Develop a global partnership for development

Telephone mainlines (per 100 people) 0.6 1.7 3.1 15.8

Mobile phone subscribers (per 100 people) 0.0 0.1 1.7 91.7

Internet users (per 100 people) 0.0 0.0 0.9 9.9

Computer users (per 100 people) - - - 1.5

Millenium Development Goals
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Ratio of girls to boys in primary & secondary educationPrimary net enrollment ratio

Education Indicators (%)
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Lampiran CAS B2:

Indikator yang Dipilih* untuk Kinerja dan 
Manajemen Portofolio Bank Dunia

Indicator 2010 2011 2012 2013

Portfolio Assessment

Number of Projects Under Implementationa 34 33 31 33

Average Implementation Period (years)b 4.1 3.7 3.8 3.8

Percent of Problem Projects by Numbera, c 8.8 12.1 16.1 15.2

Percent of Problem Projects by Amounta, c 2.2 3.7 7.0 6..9

Percent of Projects at Risk by Numbera, d 11.8 12.1 19.4 18.2

Percent of Projects at Risk by Amounta, d 3.0 3.8 8.6 8.5

Disbursement Ratio (%)e 54.5 43.2 38.5 6.8

Portfolio Assessment

CPPR during the year No No Yes

Supervision Resources (total US$) 3,444 4,901 5,620 5,800

Average Supervision (US$/project) 52 50 52 52

Memorandum Item Since FY 80 Last Five FYs

Proj Eval by OED by Number 291 16

Proj Eval by OED by Amount (US$ millions) 27,285.6 1,931.7

% of OED Projects Rated U or HU by Number 24.9 37.5

% of OED Projects Rated U or HU by Amount 20.0 13.3

a. As shown in the Annual Report on Portfolio Performance (except for current FY).

b. Average age of projects in the Bank’s country portfolio.

c. Percent of projects rated U or HU on development objectives (DO) and/or implementation progress(IP)

d.  As defi ned under the Portfolio Improvement Program

e.  Ratio of disbursements during the year to the undisbursed balance of the Bank’s portfolio at the beginning of the year: Investment projects only.

* All indicators are for projects active in the Portfolio, with the exception of Disbursements Ratio, which includes all active projects as well as projects which exited 

during the fi scal year.
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Lampiran CAS B3:

Indonesia

Fiscal 

Year
Project ID US$(M)

Strategic 

Rewards

(H/M/L)

Implementation 

Risks

(H/M/L)

FY 13 2048

Planned Deliverables

Pro Growth 857

Power Transmission and Distribution II 327 M M

Institutional, Tax Administration, Social and Investment (INSTANSI) DPL 300 M L

Connectivity DPL 100 H L

Financial Sector and Investment Climate Reform and Modernization (FIRM) DPL 100 M L

Infrastructure Guarantee Fund 30 H H

Pro Jobs 175

Sustainable Management of Agricultural Research and Technology 

Dissemination project (SMARTD)

80 M H

Research and Innovation in Science & Technology Project (RISET) 95 M M

Pro Poor 1016

National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2014 

Project (PNPM - Urban IV)

266 H M

National Community Empowerment Program in Rural Areas for 2012-2014 

Project (PNPM - Rural V)

650 H M

Rural Water and Sanitation Program AF (PAMSIMAS II) 100 M M

FY 14 750

Planned Deliverables

Pro Growth 600

Institutional, Tax Administration, Social and Investment (INSTANSI) DPL II 300 M L

Connectivity DPL II 100 M L

Road Assets Preservation Program (RAPP) 200 H M

Pro Green 150

Solid Waste Management Improvement Support Project for Regional and 

Metropolitan Cities

100 M H

Coral Reef Rehabilitation and Management Project III (COREMAP III) 50 M M

Potential Deliverables *)

Financial Sector and Investment Climate Reform and Modernization (FIRM) DPL II 100 M L

Geothermal II 300 M M

Catastrophe Deferred Drawdown Option (CAT DDO) 500 M L

Renewable Energy for Electrifi cation (1,000 islands) 300 M M

Indicative IBRD Lending Program, FY13-15
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Fiscal 

Year
Project ID US$(M)

Strategic 

Rewards

(H/M/L)

Implementation 

Risks

(H/M/L)

FY 15 650

Planned Deliverables

Pro Growth 650

Institutional, Tax Administration, Social and Investment (INSTANSI) DPL III 300 M L

Connectivity DPL III 100 M L

Local Government and Decentralization Project II (DAK Reimbursement II) 250 H M

Potential Deliverables *)

Matenggeng Pumped storage power project 400 M M

Metropolitan Area Development project 400 H H

Skills Training for Economic Transformation 100 M H

Corridor 5 (Lombok Tourism) Development 100 H H

PNPM Rural 200 H M

PNPM Urban 100 H M

Indonesia Water Supply and Sanitation Investment Facility (IWSIF) 100 H M

Energy Effi  ciency Finance Facility 100 H M

Small and Medium Hydro Development 100 M M

*) subject to resolving of Indonesia’s exposures and/or readiness of direct lending to SOEs

Indicative IBRD Lending Program, FY13-15 (continued)
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Lampiran B4:

Ringkasan Layanan Pengetahuan

PEKERJAAN ANALISIS DAN KONSULTASI YANG DIRENCANAKAN, FY13-14
(US$ Ribuan)

BB TF

Pekerjaan Ekonomi dan Sektor

FY 2013

Indonesia-Openness, Competition and Grow 143,2 173,5

Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia FY13 21,5

Indonesia: Analisis Kemiskinan Perkotaan 33,9 612,4

Agenda untuk Pendidikan Menengah Atas 77,4

Pembelajaran Seumur Hidup Indonesia 107,4

Reformasi Guru di Indonesia 12,4

PER: Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia 192,2

FY 2014

Pendidikan: Studi Strategis Kesehatan Indonesia 14,9

Kajian Pengeluaran Publik (PER) Perlindungan Sosial Indonesia

Peningkatan Kinerja Penargetan Program Kemiskinan

Studi PET HIV/AIDS (Tranche pertama UBW)

Akunting dan Audit Pemutakhiran ROSC Indonesia

Bantuan Teknis

FY 2013

Dukungan bagi Reformasi Birokrasi 101,6

Reformasi Pengadaan Publik 228,1

Langkah Non-Tarif Indonesia 12,1 70,5

Dialog Kebijakan Mengenai Layanan 8,7 30,6

Dukungan Tanggap Cepat untuk Kebijakan Keamanan Keuangan 49,7 170,3

Dukungan Tanggap Cepat untuk Pemantauan dan Kebijakan Perdagangan 33,9 58,6

Dukungan bagi Keterlibatan Ekonomi Internasional Indonesia - FORA 10,8 367,1

Dukungan bagi Perbaikan Transfer Fiskal 2,4

Dana Pendamping Pemerintah Indonesia 122,1

Peningkatan Kapasitas untuk Pencegahan Korupsi 936,5

Indonesia - Akses Terhadap Keadilan (TF097761) 1,087,1

ID: Jaringan Pemerintah Aman untuk eServices 60,8

Membantu Penciptaan Pekerjaan untuk Pertumbuhan yang Pro-Rakyat Miskin 174,1 2,063,2

Dukungan untuk Membangun Keterlibatan Gender di Indonesia 73,1

Bantuan Teknis - Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia 108,6

Keberlanjutan Tanaman Ekspor Pertanian 73,8 42,0

Pengurangan Kekerdilan dan Bantuan Teknis PNPM Generasi 205,7

Rantai Nilai Tanaman untuk Minuman di Indonesia 14,8

Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia 170,2

Operasi Lapangan PNPM 1,362,1

PNPM WINDOW 3 554,1

Pengawasan dan Pemantauan PNPM 4,931,2

Bantuan Teknis untuk Program Rintisan PNPM Generasi 3,616,9

Pemantauan dan Evaluasi PNPM dan Studi Khusus 7,763,8

Strategi Komunikasi PNPM 2,387,0

Pengarusutamaan DRR di Indonesia tahap II 842,9

Pembiayaan Risiko Bencana 38,4

Kebijakan Iklim dan Dukungan Kelembagaan Indonesia 533,7 164,09
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PEKERJAAN ANALISIS DAN KONSULTASI YANG DIRENCANAKAN, FY13-14
(US$ Ribuan)

BB TF

WSP - Administrasi Program 14,6 2,135,0

WSP-Layanan Konsultasi 2,713,1

Program Pendukung Listrik Panas Bumi 0,1 899,6

Kebijakan dan Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 126,2 480,4

Modernisasi Sistem Manajemen Air 1,0 4,1

MDTF - Perdagangan Domestik Indonesia 2,037,7

Bantuan Teknis untuk SIM dan Studi Evaluasi 392,6

Program Pembiayaan Efi siensi Energi 75,2

Prakarsa Kompor Bersih Indonesia 186,0

MDTF untuk Meningkatkan Iklim Investasi 17,0 2,286,2

ID - Logistik dan Konektivitas 20,3 474,8

Mendukung Perkembangan Sektor Keuangan 50,9

Masalah Fiskal dan Obligasi Jakarta 52,2

Memperkuat Kapasitas Setempat untuk Kemiskinan 142,6 475,2

ID-TF Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah 1,441,1

Dukungan untuk Memperkuat PFM Tingkat Daerah 135,6

Diagnostik Pembangunan Tingkat Daerah 32,7

FY 2014

Analisis Pengeluaran Publik dan Harmonisasi Kapasitas 215,5 794,4

Peningkatan Mutu Data Kemiskinan 43,2 1,051,9

Dukungan bagi Reformasi Jaminan Sosial 63,3 86,4

Dukungan bagi Perdagangan Domestik 123,0 108,4

Integrasi Pengurangan Kemiskinan 11,8

Dukungan bagi Manajemen Pendapatan Non-Pajak 47,3 2,7

Dukungan bagi Pemberantasan Korupsi Indonesia 86,2

Bantuan Teknis Pelibatan SP Indonesia 145,4

ID-TF CPDA 1,768,1

Pengawasan dan Operasional ID-TF CPDA 272,9

Manajemen Program dan Administrasi ID-TF CPDA 211,3

Pengenalan/Penyebaran Informasi Pendidikan Tinggi Indonesia (46,0)

Sumber daya alam dan tata kelola 55,5

Rencana Induk Pengembangan Gas 78,4

Dialog Kota Berkelanjutan 69,9 7,2

PEACH - Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas (BETF) 1,155,0
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Lampiran B5:

Indonesia - Indikator Sosial Utama
Latest single year Same region/income group

1980-85 1990-95 2005-11 East Asia & Pacifi c Lower-middle-income

Population

Total population, mid-year (millions) 168.1 199.4 242.3 1,961.6 2,518.7

Growth rate (% annual average for period) 2.2 1.6 1.1 0.7 1.6

Urban population (% of population) 26.1 35.6 53.7 45.9 39.4

Total fertility rate (birth per woman) 3.7 2.7 2.1 1.8 2.9

Poverty (% of population)

National headcount index 13.3

Urban headcount index 9.9

Rural headcount index 16.6 45.9 39.4

Income

GNI per capita (US$) 510 980 2,680 3,696 1,619

Consumer price index (2005=100) 20 44 239 131 140

Food price index (2000=100) 15 38 260

Income/consumption distribution

Share of income or consumption

Gini index 30.5 29.3 34.0

Lowest quintile (% of income or consumption) 8.7 9.5 8.3

Highest quintile (% of income or consumption) 39.5 39.1 42.8

Social Indicators

Public expenditures

Health (% of GDP) 0.6 1.2 2.0 2.0

Education (% of GNI) 3.8 4.0

Net primary school enrollment rate (% of age group)

Total 98 95 95 93 85

Male 99 97 97 93 87

Female 92 92 94 94 83

Access to an improved water source (%  of population)

Total 74 80 90 87

Urban 91 89 97 93

Rural 65 71 84 83

Immunization rate (% of children ages 12-23 months)

Measles 26 63 89 95 80

DPT 27 69 83 94 79

Children malnutrition (% under 5 years) 27 18 6 25

Life expectancy at birth (years)

Total 60 64 68 72 65

Male 58 62 67 70 64

Female 62 66 70 74 67

Mortality 

Infant (per 1,000 live births) 67 46 27 20 50

Under 5 (per 1,000 live births) 104 67 35 24 69

Adult (15 - 59)

Male (per 1,000 population) 368 275 210 157 244

Female (per 1,000 population) 208 219 175 105 175

Maternal (per 100,000 live births) 440 240 89 300

Births attended by skilled health staff  (%) 37 75 91 57

CAS Annex B5. This table was produced from the CMULDB system - 10/11/12

Note: 0 or 0.0 means zero or less than half the unit shown. Immunization: refers to children ages 12 - 23 months who received vaccinations before one year of age or 

at any time before the survey
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Lampiran B6:

Indikator Ekonomi Utama

Indicator
<--------------- Actual ----------------> Estimate <------------- Projection ------------->

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

National accounts (as %) of GDP

Gross domestic producta 100 100 100 100 100 100 100

Agriculture 15.3 15.3 14.7 12.6 10.7 9.3 8.2

Industry 47.7 47.0 47.2 43.0 40.4 37.8 35.2

Services 37.1 37.7 38.1 44.4 48.8 52.9 56.6

Total consumption 66.2 65.7 65.8 67.8 67.5 66.6 65.9

Gross domestic fi xed investment 31.1 32.1 32.0 33.3 34.5 35.4 36.6

Government investment 1.4 1.2 1.6 2.0 2.1 1.9 1.9

Private investment 29.8 30.8 30.4 31.3 32.4 33.5 34.7

Exports (GNFS)b 24.2 24.6 26.3 31.0 28.8 28.0 27.2

Imports (GNFS) 21.4 22.9 24.9 28.9 26.5 25.8 24.7

Gross Domestic savings 22.8 34.3 34.2 32.2 32.5 33.4 34.1

Memorandum items

Gross domestic product (US$ million at current prices) 540 708 847 898 1,024 1,187 1,375

GNI per capita (US$, Atlas method) 2,160 2,500 2,940 3,010 3,420 3,810 4,380

Real annual growth rates

Gross domestic products at market prices 4.6 6.2 6.5 6.1 6.3 6.6 6.6

Gross domestic income 7.0 4.1 5.0 9.1 6.5 6.6 7.9

Real annual per capita growth rates

Gross domestic product at market prices 3.5 5.1 5.4 5.0 5.3 5.6 5.6

Total consumption 3.2 3.0 2.6 3.7 3.6 4.3 4.2

Private consumption 1.6 3.6 2.7 3.9 4.1 3.9 4.0

Balance of Payment (US$ billion)

Exports (GNFS)b 132.8 174.8 221.5 259.6 271.7 306.6 339.2

Merchandise FOB 119.6 158.1 200.8 236.8 245.8 275.9 304.4

Imports (GNFS)b 111.6 153.5 197.3 278.4 295.2 332.5 374.0

Merchandise FOB 88.7 127.4 166.0 227.4 238.4 268.5 301.9

Resource balance 21.2 21.3 24.2 (18.9) (23.5) (25.9) (34.8)

Net current transfers 4.6 4.6 4.2 28.1 36.4 34.4 45.9

Current account balance 10.6 5.1 1.7 (20.6) (16.3) (20.2) (12.6)

Net private foreign direct investments 1.6 11.1 11.5 10.1 10.0 11.0 11.0

Change in reserves (12.5) (30.3) (11.9) (0.1) (13.2) (20.3) (16.6)

Memorandum items

Resource balance (% of GDP) 3.9 3.0 2.9 -2.1 -2.3 -2.2 -2.5

Real annual growth rates (YR00 prices)

Merchandise exports (FOB) -19.4 4.6 4.5 2.9 5.8 11.1 10.6

Merchandise imports (CIF) -17.9 18.6 12.5 7.2 3.6 12.1 12.0

Public fi nance (as % of GDP at market prices)c

Revenues 15.1 15.5 16.3 16.0 16.1 16.2 16.1

Expenditures 16.7 16.2 17.4 18.3 18.1 18.0 17.7

Budget surplus (+) or defi cit (-) -1.6 -0.7 -1.1 -2.4 -1.9 -1.7 -1.6

Capital expenditure 2.7 2.6 2.8 3.5 3.6 3.4 3.3

Foreign fi nancing 0.7 0.4 0.2 0.7 0.6 0.6 0.9
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Indicator
<--------------- Actual ----------------> Estimate <------------- Projection ------------->

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Monetary indicators

M2/GDP 38.2 38.4 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7

Growth of M2 (%) 13.0 15.4 16.4 13.0 14.7 15.9 15.9

Price indices (YR00 = 100)

Merchandise export price index 328.5 415.0 504.6 578.4 567.8 573.6 572.0

Merchandise import price index 430.3 521.5 604.0 699.9 7-8.3 711.4 714.3

Merchandise terms of trade index 76.3 79.6 83.5 82.6 80.2 80.6 80.1

Real exchange rate (US$/LCU)d 129.3 146.3 146.7 135.7 129.1 122.0 115.6

Real interest rates

Consumer price index (% change) 4.8 5.1 5.4 4.4 5.1 5.0 4.8

GDP defl ator (% change) 8.3 8.1 8.4 6.5 7.9 8.7 8.7

a.  GDP at market prices

b. “GNFS“ denotes “goods and non factor services“

c. Actual fi gures was consolidated central government

d. “LCU“ denotes “local currency units“. An increase in US$/LCU denotes appreciation
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Lampiran B7:

Indonesia - Indikator Utang Utama

Indicator
<--------------- Actual ----------------> Estimate <------------- Projection ------------->

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total debt service (TDS) (US$m) a 24,891 29,333 30,681 31,151 25,809 27,933 24,340

Debt and debt service indicators (%)

TDO/XGSb 123.8 111.5 98.3 88.4 83.4 73.5 66.8

TDO/GDP 32.5 32.8 30.6 30.9 26.8 23.0 20.3

TDS/XGS 17.8 16.2 13.4 11.5 9.1 8.7 6.7

Concessional/TDO 49.7 45.0 41.5 44.5 42.6 39.7 36.3

IBRD exposure indicators (%)

IBRD DS/public DS 14.0 13.4 10.0 6.1 5.5 4.3 4.7

Preferred creditor DS/public DS (%)c 25.3 26.3 24.4 21.6 22.3 16.0 16.3

IBRD DS/XGS 1.0 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2

IBRD TDO (US$m)d 7,877 9,054 9,716 9,963 10,468 11,163 11,784

Share of IBRD portfolio (%) 6.8 8.2 9.3 10.1 11.6 12.4 13.3

IDA TDO (US$m)d 4.6 6.2 6.5 6.1 6.3 6.6 6.6

IFC (US$m)

Loans 97.0 150.0 180.0 222.0 275.0 275.0 275.0

Equity and quasi-equity /c 50.0 7.1 5.0 65.0 25.0 25.0 25.0

MIGA

MIGA guarantees (US$m) 0 207 627 627 627 627 627

a. Includes public and publicly guaranteed debt, private non guaranteed, use of IMF credits and net short-term capital

b. “XGS“ denotes exports of goods and services, including workers’ remittances

c. Preferred creditors are defi ned as IBRD, IDA, the regional multilateral development banks, the IMF and the Bank for International Settlements

d. Includes present value of guarantees

e. Includes equity and quasi-equity types of both loan and equity instruments

Catatan: TDO sesuai defi nisi Bank Indonesia mencakup, antara lain, kepemilikan instrumen mata uang lokal oleh investor non-penduduk dan

  mungkin dapat berbeda dari angka yang ditampilkan pada Lampiran Tabel A2.
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Lampiran B8:

IFC

FY 

Approval
Company

Commited Disbursed Outstanding

Loan Equity
**Quasi 

Equity
*GT/RM

Partici-

pant
Loan Equity

**Quasi 

Equity
*GT/RM

Partici-

pant

2006 Bank Danamon 58.18 0 0 5 0 58.18 0 0 0 0

2011 Bank Intl Indo 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/12/2008 Bank of Banks 0 9.51 0 0 0 0 7.91 0 0 0

10/12/2008 Bima 15 22.58 0 0 0 15 20.25 0 0 0

2011 Biocarbon 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0

2004 Bonavista 

School

0.21 0 0 0 0 0.21 1 0 0 0

2009/12 BTPN 149.58 68.88 0 0 0 49.58 68.88 0 0 0

2012 CIMB Niaga 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 FHP Indonesia I 0 25 0 0 0 0 0.14 0 0 0

2007/08 Fuqui Indonesia 18.82 0 0 0 2.44 18.82 0 0 0 2.44

2009 LIFF 0 39.49 0 0 0 0 21.57 0 0 0

2010 JICT 29.14 0 0 0 40 24.86 0 0 0 34.29

2012 Medco Power 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0

2011 Oto Finance 71.84 0 0 0 116.25 71.84 0 0 0 116.25

2004/05 PT Ecogreen 4.58 0 0 0 0 4.58 0 0 0 0

7/8/2006 PT Karunia (KAS) 11.27 0 0 0 0.67 11.27 0 0 0 0.67

2008 PT Prakars (PAS) 7.09 0 0 0 2.22 7.09 0 0 0 2.22

2008 PT SAS 2.45 0 0 0 0.67 2.45 0 0 0 0.67

2006/08 PT TAS 6.18 0 0 0 0 6.18 0 0 0 0

2008/09 PT TVS 10.91 0 12 0 0 10.91 0 12 0 0

2009/11 PT Viscose 56.67 0 0 0 170 47.67 0 0 0 137

2008/09 Saratoga Asia II 0 19.61 0 0 0 0 7.72 0 0 0

2010 Trada 33.13 0 0 0 0 33.13 0 0 0 0

0/13 Wintermar 44.59 0 10 0 0 25.6 0 0 0 0

Total Portfolio 669.64 215.07 22 5 332.25 387.37 152.47 12 0 293.54

* Denote Guarantee and Risk Management Products

** Quasi Equity include noth loan and equity types

Indonesia Commited and Disbursed Outstanding Investment Portfolio as of 9/30/2012 

(In USD Millions)
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Lampiran CAS B8:

Portofolio Operasi (IBRD/IDA dan Hibah)

Closed Project 329

IBRD/IDA*

Total Disbursed (Active) 1,956.46

           of which has been repaid 82.43

Total Disbursed (Closed) 10,310.95

           of which has been repaid 11,899.04

Total Disbursed (Active+Closed) 12,267.42

           of which has been repaid 11,981.47

Total Undisbursed (Active) 4,584.61

Total Undisbursed (Closed) 0.00

Total Undisbursed (Active+Closed) 4,584.61

Active Projects

Last PSB
Original Amount in US$ 

Millions

Diff erence Beetween Expected and 

Actual Disbursements
Supervision Rating

Project 

ID
Project Name

Develop-

ment 

Objectives

Imple-

mentation 

Progress

Fiscal 

Year
IBRD IDA GRANT Cancel. Undisb. Orig.

Frm 

Rev’d

P114348 Water Resources and Irr 

Mgmt Program 2

S S 2011 150 142.5 19.5

P113078 Geothermal Clean Energy 

Investment Project

S S 2012 175 175.0 30.0

P085133 Govt Final Mgt & Revenue 

Admin Project

MS MS 2005 55 5 34.7 34.7 25.1

P096921 ID-National UPP (PNPM 

UPP)

MS MS 2008 167.68 125 32.8 -77.1 37.9

P092218 ID-Indo Infrastructure 

Finance Facilty

MU MU 2009 100 100.0 0.0

P097104 ID-BERMUTU S MS 2008 24.5 61.5 19.1 16.7

P077175 ID-Domestic Gas Market 

Development Proj.

S MS 2006 160 10.6 9.2 19.8

P089479 ID-EArly Childhood 

Education and Dev

S S 2006 67.5 0.7 -4.5

P083742 ID-Farmer Empower. 

Agric. Tech. & Info

MS MS 2007 32.8 60 8.9 7.5

P068133 ID-GEF MARINE 

ELECTRONIC HWY

MS MS 2006 8.3 3.2 3.2

P099757 ID-GEF-Geothermal Power 

Generation Dev

MS MU 2008 4 2.8 2.8 1.5

P113341 ID-Health Professional 

Education Quality

S S 2010 77.822 43.9 31.3

P085374 ID-HIGHER EDUCATION S MS 2005 50 30 7.3 6.9 5.9

P063913 ID-Java-Bali Pwr Sector & 

Strength

MS MS 2003 303.715 3.6 34.5 8.0 8.0

P111577 ID-Local Government and 

Decentralization

S S 2010 220 163.3 41.6

P122810 ID-PNPM RURAL IV MS MS 2012 521.19 21.7 -130.8

P079906 ID-Strategic Roads 

Infrastructure

MS MS 2007 414.4551764 1.5 69.9 71.4 17.0

P078070 ID-Support for Poor and 

Disadvant Areas

MS MS 2005 138 35 1.4 0.2

P090991 ID-URBAN WATER SUPPLY S MS 2010 23.56 16.7 4.8

P071296 ID-USDRP MS MS 2005 90 6.6 3.8 10.4 10.4
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Active Projects

Last PSB
Original Amount in US$ 

Millions

Diff erence Beetween Expected 

and Actual Disbursements
Supervision Rating

Project 

ID
Project Name

Develop-

ment 

Objectives

Imple-

mentation 

Progress

Fiscal 

Year
IBRD IDA GRANT Cancel. Undisb. Orig.

Frm 

Rev’d

P085375 ID-WSSLIC III (PAMSIMAS) S S 2006 137.5 9.3 0.3

P096532 ID-Dam Oprational 

Improvement (DOISP)

MU U 2009 50 39.2 24.8

P118916 Indonesia Infrastructure 

Guarantee Fund

# # 2013 29.6 29.6

P117323 Indonesia Power 

Transmission 

Development

MS MU 2011 225 225.0

P111034 Jakarta Urgent Flood 

Mitigation Project

S S 2012 139.64 139.6 0.0

P100740 PINTAR MU MU 2009 110 109.7 81.0

P118113 PNPM - Urban III Project MS MS 2010 149.98 7.0 -7.7

P130048 Progr for Econ Resilience, 

Inv & Soc Ass

# # 2012 2000 2000.0

P118150 Scholarships Program MS MS 2011 112.65 104.9

P106384 Strengthening Indonesia 

Statistics

MS MS 2011 65 65.0

P117243 Sustainable Management 

of Ag Research

# # 2013 80 80.0

P112158 Upper Cisokan Pumped 

Storage Hydro-Elect

S S 2011 640 640.0 0.0

P090990 Western Indonesia 

National Roads Improv.

S MS 2011 250 250.0 46.7

Overall Result 6565.592176 521.5 12.3 22.3 4590.6 233.8 105.8
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