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ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH STRATEGI PENGEMBANGAN FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS 

Optimalisasi 
pengembangan sektor dan 
komoditas unggulan: 
• Rendahnya nilai 

tambah komoditas 
unggulan 

• Rendahnya peran sektor 
pariwisata dalam 
perekonomian wilayah 

• Pengembangan Sumatera 
sebagai sentra produksi 
pertanian dan perkebunan 

• Sumatera Utara 
• Riau 
• Sumatera Barat 
• Jambi 
• Bengkulu 
• Sumatera Selatan 
• Lampung 

• Meningkatkan produktivitas sektor 
pertanian dan perkebunan: 

i. Tanaman pangan 
ii. Hortikultura  

iii. Sawit 
iv. Karet 
v. Pulp  

Prioritas Nasional 
• Pengadaan sarana transportasi perdesaan. 
• Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 

Lainnya seperti Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi dan O & P Jaringan Irigasi. 
• Peningkatan kapasitas jalan lintas nasional dan jalan strategis nasional.  
• Preservasi jalan nasional lintas Sumatera. 
• Pembangunan Jalan Lintas Sumatera.  
• Pembangunan dan pengelolaan prasaranan dan fasilitas pendukung kereta api. 
• Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi 

Perkotaan. 
• Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan  di 

Palembang. 
• Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan 

pengumpan di Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, 
Panjang, batam, Tanjung Pinang.  

• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut.  
• Pembangunan kapal perintis dan subsidi perintis.  
• Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan Pelabuhan/bandara internasional. 
• Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus 

barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi. 
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Prioritas Pulau 
• Peningkatan akses terhadap modal dan informasi pasar produk pertanian. 
• Penetapan kawasan untuk pengembangan industri pengolahan. 
• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas. 
• Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
• Peningkatan teknologi produksi kelapa sawit. 
• Peningkatan Produksi Ketersediaan CPO bahan pangan  dari produksi dalam negeri. 
• Peningkatan kerjasama antra-region dan inter-region dalam pengelolaan dan pemasaran 

komoditi unggulan kelapa sawit. 
• Peningkatan kerjasama ekonomi Sub-Regional Indonesia – Malaysia - Thailand (KESR 

IMT-GT) dan Asia Pasifik. 
• Dukungan lembaga legislatif terhadap strategi rencana pengembangan industri 

pengolahan sektor unggulan. 
• Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum. 

• Pengembangan sentra 
produksi perikanan dan 
hasil laut 

• NAD 
• Kepulauan Riau 
• Bangka Belitung 

• Meningkatkan produktivitas usaha 
perikanan dan kelautan: 

i. Perikanan 
ii. Rumput laut 

Prioritas Nasional 
• Sarana dan prasarana kawasan budidaya.  
• Pemenuhan kebutuhan benih untuk produksi dan pasar (patin, nila, lele, gurame, mas, 

rumput laut).  
• Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya berupa 

penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan tangkap.  
• Pengelolaan Sumberdaya Ikan. 
Prioritas Pulau 
• Pengembangan budidaya perikanan tambak di pesisir pantai Kab Sigli dan Kab Aceh 
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Besar. 
• Konservasi hutan bakau/mangrove di sepanjang perairan Banda Aceh-Pidie dan 

Sabang. 
• Pengembangan fasilitas cold storage di Lhok Nga dan Sabang. 
• Pengembangan budidaya perikanan tambak di pesisir pantai Kab. Aceh Utara dan Kota 

Lhokseumawe. 
• Penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut. 
• Peningkatan aksesibilitas sentra-sentra produksi dengan pemasaran produksi perikanan 

laut. 
• Pengembangan klaster 

industri unggulan 
• Sumatera Utara 
• Kepulauan Riau 
• Riau 
• Sumatera Selatan 

• Mengembangkan PKN Medan, 
Batam, Pekanbaru, dan Palembang 
sebagai pusat industri pengolahan 
yang melayani kawasan sentra 
produksi 

Prioritas Nasional 
• Pengembangan Sistem angkutan perkotaan di Medan termasuk pembangunan 

(Intelligent Traffic System. 
• Pembangunan jalan akses Bandara Kuala Namu dan  jalan akses Pelabuhan Belawan. 
• Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi 

Perkotaan.  
• Peningkatan dan rehab jalan KA di Sumatera Utara dan di Sumatera Selatan dan jalur 

ganda di Sumatera Selatan.  
• Pembangunan Jalur Kereta Api dari Stasiun Araskabu ke Bandara Kualanamu. 
• Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim-Kota Padang-Pulau Baai.  
• Pembangunan rusunawa di Kota Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang.  
• Pembangunan rusunawa di Kota Bandar Lampung Penyediaan fasilitas pendukung 

rusunawaadang di Kota Bandar Lampung.  
• Penyediaan fasilitas pendukung rusunawa di  Kota Jambi. 
Prioritas Pulau 
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• Pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, karet, kakao dan industri pengolahan 
ikan. 
 
 

• Pengembangan pelabuhan Lhokseumawe sebagai satu kesatuan sistem yang didukung 
oleh peningkatan kualitas serta kapasitas jaringan jalan menuju tujuan pemasaran di 
Medan dan Banda Aceh. 

• Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat 
investasi. 

• Peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan dan pemerintahan yang mendukung 
kegiatan ekspor-impor. 

• Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pemerintahan, prasarana dan sarana kota 
(jalan, persampahan, air bersih, air limbah, drainase, dan telekomunikasi) yang 
memenuhi standar Internasional.

• Pengembangan Sumatera 
sebagai sentra industri 
migas dan lumbung energi 

• NAD 
• Sumatera Barat 
• Riau 
• Kepulauan Riau 
• Sumatera Selatan 

• Mengoptimalkan produksi minyak 
bumi, gas dan batubara 

Prioritas Pulau 
• Pengembangan kawasan pertambangan di Pekanbaru. 
• Eksploitasi sumberdaya mineral, minyak dan gas di Natuna. 
• Peningkatan pengelolaan tambang batu bara di Muara Enim dan sekitarnya. 
• Pengelolaan pertambangan minyak bumi di Palembang. 
• Pelaksanaan Survei Umum Produksi Minyak Bumi di Wilayah Terbuka.  
• Penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertambangan.  
• Pembangunan Jaringan Gas Kota Lhokseumawe, Pekan Baru, Prabumulih, Muara 

Enim, Jambi dan Lampung.  
• Mengembangkan sumber energi • Pengembangan biodisel berbahan dasar sawit. 
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alternatif • Perluasan program konversi minyak tanah ke gas. 
• Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan.  
• Peningkatan Energi Alternatif dengan pengembangan Coal Bed Methane di Sumatera 

Selatan. 
• Pembangunan SPBG (gas untuk transportasi).  

• Pengembangan industri 
pariwisata alam dan 
budaya 

• Sumatera Utara 
• Sumatera Barat 
• Kepulauan Riau 
• Bangka Belitung 

• Mengembangkan pusat-pusat tujuan 
wisata dalam satu jalur wisata 
terpadu 

Prioritas Nasional 
• Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi 

Perkotaan.  
• Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan.  
• Pengembangan Pengelolaan Permuseuman.  
• Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai 

Budaya, Seni dan Film.  
• Penelitian dan Pengembangan Bidang  Kebudayaan.  
• Pelestarian dan Pengembangan Kesenian.  
Prioritas Pulau 
• Pengembangan Agrowisata perkebunan tembakau di Mebidangro. 
• Pengembangan dan rehabilitasi Istana Maimun sebagai lokasi pariwisata di kota 

Medan. 
• Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung kegiatan pariwisata di Agam 

Bukit Tinggi, Bangka, dan Belitung.  
• Peningkatan kawasan wisata pengungsi Vietnam di Pulau Galang. 
• Pengembangan Resort wisata di Lagoi (Bintan). 

Keterbatasan sumber daya 
energi listrik dalam 

• Pengembangan sistem 
jaringan listrik terintegrasi 

• NAD • Meningkatkan kapasitas 
pembangkit tenaga listrik 

Prioritas Nasional 
• Peningkatan Kapasitas Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi Listrik di  NAD, 
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mendukung 
pengembangan ekonomi 
lokal: 
• Belum terpenuhinya 

permintaan energi 
listrik wilayah yang 
terus tumbuh 

Sumatera • Sumatera Utara 
• Riau 
• Sumatera Selatan 

Riau dan Bangka Belitung.  
• Peningkatan Kapasitas Pembangkit Jaringan dan Gardu Distribusi.  
• Pembangunan LPG miniplant Musi Banyuasin (Sumsel) (1 miniplant).  
Prioritas Pulau 
• Peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat dan dunia usaha. 
• Pengembangan energi alternatif untuk disalurkan kepada masyarakat. 
• Peningkatan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan listrik. 
• Penyediaan infrastruktur kelistrikan agar terjadi peningkatan daya pasokan listrik. 
• Peningkatan akses penduduk  terhadap listrik. 
• Merubah pola hidup masyarakat dari boros listrik menjadi hemat listrik (pemakaian 

sesuai kebutuhan). 
• Pembentukan kelembagaan kerjasama antara wilayah. 

• Mengembangkan integrasi sistem 
jaringan listrik 

Prioritas Pulau 
• Peningkatan nilai investasi untuk pengembangan interkoneksi energi listrik. 
• Peningkatan kerjasama antardaerah (provinsi) dalam pengembangan  energi listrik di 

Wilayah Sumateara. 
• Diversifikasi sumber energi 

pembangkit listrik 
Prioritas Pulau 
• Pengembangan tenaga listrik surya dengan daya kecil untuk penerangan, melalui 

pembuatan Modul tenaga listrik surya daya tertentu. 
Integrasi jaringan 
transportasi intermoda: 
• Rendahnya kualitas 

prasarana jalan lintas 
Sumatera 

• Penguatan keterkaitan 
domestik wilayah 
Sumatera 

• NAD 
• Sumut 
• Sumbar 
• Riau 
• Jambi 

• Meningkatkan integrasi jaringan 
transportasi darat Lintas Barat-
Lintas Tengah-Lintas Timur 

Prioritas Nasional 
• Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus 

barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi. 
• Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut.  
• Preservasi jalan nasional lintas Sumatera, Peningkatan kapasitas  jalan nasional lintas 
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• Lemahnya integrasi 
jaringan transporetasi 
wilayah 

• Terbatasnya pelayanan 
transportasi laut perintis 
yang menghubungkan 
pulau-pulau terdepan 

• Sumsel 
• Bengkulu 
• Lampung 
• Kepulauan Riau 
• Babel 

dan jalan strategis nasional. 
• Pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu, Jalan Akses Bandara Kuala Namu.  
• Pembangunan dan pengelolaan prasaranan dan fasilitas pendukung kereta api. 
• Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi 

Perkotaan.  
• Pembangunan jalan lintas Sumatera. 
• Pengembangan Sistem angkutan perkotaan di Medan termasuk pembangunan 

(Intelligent Traffic System. 
• Pembangunan jalan akses Bandara Kuala Namu dan  jalan akses Pelabuhan Belawan.  
• Perbaikan sistem dan jaringan transportasi sesuai dengan Cetak Biru Transportasi 

Perkotaan.  
• Peningkatan dan rehab jalan KA di Sumatera Utara. 
• Pembangunan Jalur Kereta Api dari Stasiun Araskabu ke Bandara Kualanamu.  
Prioritas Pulau 
• Peningkatan akses terhadap modal dan informasi pasar produk pertanian. 
• Penetapan kawasan untuk pengembangan industri pengolahan. 
• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas. 
• Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
• Peningkatan teknologi produksi kelapa sawit. 
• Peningkatan Produksi Ketersediaan CPO bahan pangan  dari produksi dalam negeri. 
• Peningkatan kerjasama antra-region dan inter-region dalam pengelolaan dan pemasaran 

komoditi unggulan Kelapa Sawit. 
• Peningkatan kerjasama ekonomi Sub-Regional Indonesia – Malaysia - Thailand (KESR 

IMT-GT) dan Asia Pasifik. 
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• Dukungan lembaga legislatif terhadap strategi rencana pengembangan industri 
pengolahan sektor unggulan. 

• Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum.
• NAD 
• Sumut 
• Sumbar 
• Riau 
• Bengkulu 
• Lampung  
• Babel 
• Kepulauan Riau 

• Meningkatkan kapasitas pelabuhan 
laut 

• Pembangunan kapal perintis dan subsidi perintis.  
• Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengumpul, dan 

pengumpan di Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, 
Panjang, batam, Tanjung Pinang. 

• Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan Pelabuhan/bandara internasional. 
• Subsidi perintis dan PSO angkutan laut. 
• Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan  di 

Pekanbaru, Palembang. 
• NAD 
• Sumut 
• Sumbar 
• Riau 
• Jambi 
• Sumsel 
• Bengkulu 
• Lampung 
• Kepulauan Riau 
• Babel

• Meningkatkan kapsasitas pelabuhan 
udara 

• Pengelolaan Pelabuhan/bandara internasional. 
• Pengembangan jalan akses ke bandara. 
 

• Sumsel 
• Riau 

• Mengembangkan sistem jaringan 
transportasi sungai 

Prioritas Pulau 
• Revitalisasi angkutan sungai. 
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• Subsidi angkutan perintis sungai penghubung perdesaan di pedalaman. 
• Fasilitasi permodalan angkutan sungai dan pulau. 

Kualitas sumber daya 
manusia dan kemiskinan: 
• Tingginya tingkat 

kemiskinan di NAD, 
Sumatera Selatan, 
Bengkulu, dan 
Lampung 

• Pengembangan Sumatera 
sebagai pool angkatan 
kerja berkualitas dan 
berdaya saing regional 
ASEAN 

• NAD 
• Sumut 
• Sumbar 
• Riau 
• Jambi 
• Sumsel 
• Bengkulu 
• Lampung 
• Kepulauan Riau 
• Babel 

• Meningkatkan akses pendidikan 
dasar, menengah dan tinggi 

Prioritas Nasional 
• Peningkatan Akses Pendidikan Dasar-Menengah.  
• Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS.  
• Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah. 
• Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah 

selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.  
• Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi. 
• Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011.  
• Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang 

diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014. 
• Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul.  
• Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance. 
• Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku 

kepentingan dalam proses pembelajaran.  
• Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten.  
• Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, 

daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.  
• Program remediasi kemampuan mengajar guru. 
• Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar. 
• Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional.  
• Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014. 
• Peningkatan perbandingan guru:murid. 
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• Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama 
dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.  

Prioritas Pulau 
• Penyedian beasiswa pendidikan dasar dan Menengah bagi Masyarakat terutama pada 

penduduk miskin. 
• Penyelenggaran Pendidikan Gratis terutama bagi masyarakat miskin. 
• Pembangunan prasarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

• Memperluas jangkauan pelayanan 
kesehatan, khususnya kepada rumah 
tangga miskin  

Prioritas Nasional 
• Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. 
• Pemberian imunisasi dasar kepada balita.  
• Penyediaan akses sumber air bersih.  
• Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas. 
• peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional.  
• Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di 

seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek. 
• Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui :i) Pelayanan Kesehatan Bagi 

Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di 
Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan 
Jaminan Kesehatan.  

• Pembinaan kesertaan ber KB.  
• Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB. 
• Peningkatan advokasi pada stakeholder.  
• Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB. 
• Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB. 
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• Pengendalian Penyakit Menular. 
• Perbaikan Gizi. 
• Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan 

dan residen senior).  
• Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat melalui RS bergerak.   
• Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas perawatan.   
Prioritas Pulau 
• Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. 
• Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di 

puskesmas dan jaringannya, serta RS kab/kota terutama di daerah terpencil dan 
bencana. 

• Penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan. 
• Peningkatan pelayanan dan akses kesehatan yang bermutu. 
• Peningkatan pendidikan gizi masyarakat dan Penanganan Masalah gizi Buruk dan gizi 

kurang. 
• Peningkatan akses dan keterjangkauan, air bersih di Babel, Riau, Kepulauan Riau, 

Riau, Lampung dan Bengkulu. 
• Meningkatkan akses pelatihan 

keterampilan kerja  
Prioritas Pulau 
• Pembinaan Lembaga Keuangan daerah Perdesaan. 
• Peningkatan teknologi tepat guna untuk usaha pertanian di perdesaan. 

• Peningkatan program 
penanggulangan 
kemiskinan 

• NAD 
• Sumut 
• Sumbar 
• Riau 

• Meningkatkan efektivitas program 
penanggulangan kemiskinan 
menjangkau sasaran rumah tangga 
miskin 

• PNPM 
• Jamkesmas 
• Raskin 
• BOS  
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• Jambi 
• Sumsel 
• Bengkulu 
• Lampung 
• Kepulauan Riau 
• Babel

• Beasiswa 
• BLT 
 
 
 
 

Kualitas birokrasi dan tata 
kelola  

• Reformasi birokrasi dan 
tata kelola 

• NAD 
• Sumut 
• Sumbar 
• Riau 
• Jambi 
• Sumsel 
• Bengkulu 
• Lampung 
• Kepulauan Riau 
• Babel 

• Meningkatkan kualitas legislasi Prioritas Nasional 
• Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus.  
• Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan.  
• Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah.  
• Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. 
• Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD. 
• Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.  
• Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik. 

• Meningkatkan penegakan hukum, 
HAM, pemberantasan korupsi 

• Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen.  
• Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh 

lembaga dan aparat hukum.
• Meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yang terukur dan akuntabel 
• Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. 
• Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  
Pengembangan kawasan 
perbatasan, pulau-pulau 
terdepan dan terpencil: 
• Tingginya potensi 

• Pengembangan kawasan 
perbatasan sebagai 
beranda depan  

• NAD 
• Sumatera Utara 
• Riau 

• Meningkatkan stabilitas keamanan 
dan ketertiban kawasan perbatasan 

Prioritas Nasional 
• perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Singapura sampai tahun 2014.  
• perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam sampai tahun 2014.  
• Pemetaan batas wilayah negara (joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-
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penyelundupan di 
kawasan perbatasan, 
termasuk perdagangan 
sumber daya alam 
ilegal ke negara 
tetangga 

• Kesenjangan 
kesejahteraan dengan 
negara tetangga di 
kawasan perbatasan 
 

• Kepulauan Riau 
 

Malaysia dalam skala 1:50.000.  
• Pemetaan pulau-pulau terluar; penataan batas provinsi/kab/kota; pemetaan wilayah 

provinsi; pemetaan wilayah kabupaten; pemetaan wilayah kota; Border Sign Post. 
• Perapatan Pilar Batas RI-Malaysia; Perapatan Pilar Batas RI-PNG; Perapatan Pilar 

Batas RI-RDTL. 
• Perundingan Teknis Batas Darat; Perundingan Teknis Batas Maritim; Kajian LKI > 

200m.  
• Pengkajian dan pemetaan Batas Negara dan Geopolitik.  
• Peningkatan kerjasama perbatasan antar negara.  
• Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Malindo) 

di Selat Malaka.  
• Kerjasama keamanan Laut dengan menggelar operasi bersama trilateral Coordinate 

Patrol Malsindo (Indonesia-Malaysia-Singapura.  
• Kerjasama Indonesia – Thailand dalam penanganan pelintas batas.  
• Kerjasama Indonesia – India dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo).  
• Pengiriman Liaison Officer (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan 

Indonesia. 
Prioritas Pulau 
• Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial dan 

Pembangunan. 
• Meningkatkan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa 

kebangsaan. 
• Penegakkan Hukum dan Keamanan. 
• Membangun komitmen bersama untuk memberantas kegiatan illegal sekaligus 
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menyusun konsep terpadu penanganan perbatasan melalui dengan mengkedepankan 
pendekatan prosperity. 

• Peningkatan Pembinaan teritorial, wilayah, sadar hukum & ketahanan sosbud. 
• Penertiban Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI. 
• Penataan aktivitas lintas batas serta pemantapan pertahanan dan keamanan untuk  

mengurangi kegiatan ilegal. 
• Peningkatan kerjasama sub-regional dalam rangka peningkatan keamanan dalam negeri 

dan peningkatan investasi. 
• Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 
• Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras TNI. 
• Pembangunan Pos Polisi, Pos Polmas, dan sarana prasana patroli keamanan di kawasan 

Pos Lintas Batas serta pulau-pulau kecil terluar penghuni. 
• Peingkatan  kemampuan pelayanan administrasi    pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB). 
• Peningkatan kemampuan sarana, prasarana,  dan pelayanan keimigrasian pada Pos 

Lintas Batas (PLB). 
• Peningkatan kemampuan sarana, prasarana,  dan pelayanan kepabeanan pada Pos 

Lintas Batas (PLB). 
• Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. 
• Operasi pemberdayaan Wilayah Pertahanan. 

• Mengembangkan kegiatan ekonomi 
kawasan perbatasan 

• Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka 
pelayanan umum pemerintahan. 

• Peningkatan dan pengembangan wilayah perbatasan antar negara. 
• Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online. 
• Pendayagunaan pulau-pulau kecil. 
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• Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka 
pelayanan umum pemerintahan.  

• Kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk menangani kawasan pemekaran, 
pulau terluar, perbatasan,  terpencil. 

• Pengembangan kebijakan dan koordinasi  daerah tertinggal di kawasan perbatasan. 
• Penanganan jalan nasional dan lintas-lintas utama didaerah-daerah perbatasan, pulau 

terdepan ataupun terluar. 
• Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan 

wilayah dan sumber daya kelautan. 
• Revitalisasi Pasar Tradisional. 
• Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online. 
• Pendayagunaan pulau-pulau kecil. 

Kerawanan bencana dan 
pengelolaan SDA-LH: 
• Tingginya frekuensi 

bencana alam terkait 
kondisi geologi 

• Tingginya frekuensi 
bencana alam terkait 
perbuatan manusia 
(banjir, longsor, 
kebakaran hutan) 

• Pembangunan wilayah 
Sumatera yang sesuai 
dengan daya dukung 
lingkungan 

• NAD 
• Sumatera Utara 
• Sumatera Barat 
• Riau 
• Jambi 
• Sumatera Selatan 
• Lampung 
• Bengkulu 

• Meningkatkan mitigasi bencana 
alam 

Prioritas Nasional 
• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan 

risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan. 
• Pengendalian Banjir Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai. 
• Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana. 
Prioritas Pulau 
• Membangun infrastruktur dan bangunan tahan gempa untuk permukiman di kawasan 

rawan gempa. 
• Membangun infrastruktur penahan air pasang untuk permukian di kawasan rawan 

banjir akibat air pasang. 
• Mengembangkan teknologi konstruksi infrastruktur dan bangunan tahan gempa. 
• Pembangunan jaringan jalan yang mendukung proses evakuasi dan penyaluran bantuan 
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bencana. 
• Pembangunan jaringan jalan dan interkoneksi untuk menghubungkan ruas-ruas jalan 

yang tierhenti atau berujung. 
• Pembangunan jaringan jalan di wilayah perbukitan untuk mempercepat evakuasi 

penduduk. 
• Menetapkan kawasan rawan bencana di dalam dokumen RTRW Provinsi atau RTRW 

Kab/Kota. 
• Menetapkan arahan pengembangan kawasan permukiman yang dapat mencegah 

perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana. 
• Pengendalian perkembangan permukiman di kawasan-kawasan rawan bencana. 
• Menyiapkan aturan zoning regulation sebagai pelengkap dari RTRW Kota. 
• Tersedianya RDTR yang telah mempertimbangkan mitigasi bencana. 
• Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana 
• Mengupayakan antisipasi terhadap bencana tanah. longsor dan gempa bumi karena 

memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi. 
• Mengupayakan antisipasi terhadap bencana tanah longsor dan gempa bumi karena 

memiliki tingkat kerentanan tanah dan gerakan tanah yang tinggi. 
• Mengupayakan pengendalian banjir melalui pengembangan sistem drainase regional. 
• Sosialisasi prosedur mitigasi bencana. 

• Meningkatkan pengelolaan SDA-
LH 

Prioritas Pulau 
• Pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian, 

perbaikan lingkungan dan sumber daya alam. 
• Pengendalian pencemaran air, udara, limbah domestik, kegiatan usaha skala kecil 

menengah dan kerusakan lingkungan sungai dan danau, hutan dan lahan, pesisir dan 



 
III.M.2-17 

 

ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH STRATEGI PENGEMBANGAN FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS 

laut. 
• Fasilitasi dan bantuan teknis untuk penghijauan kembali lahan-lahan gundul/kritis. 
• Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup. 
• Pengembangan unit penanganan pengaduan masyarakat. 
• Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan. 
• Peningkatan Penegakan hukum berbasis kearifan lokal. 
• Penegakan Hukum Lingkungan. 
• Sosialisasi, Pendampingan dan bantuan teknis kepada aparat daerah dalam penerapan 

manajemen mitigasi bencana alam. 
• Pengembangan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
• Pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung program energi mandiri perdesaan 

di perdesaan. 
• Pengelolaan Lingkungan dan Kemandirian Permukiman.

 


