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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara 

dan Lembaga  dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

Nomor : Per-4/Menko/Polhukam/10/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kemenko Polhukam, bahwa Deputi Bidkoor Pollugri mempunyai 

tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan 

mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. 

Pengukuran capaian hasil koordinasi dan sinkronisasi di bidang 

politik luar negeri tahun 2015 sesuai dengan pasal 19 Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator 

Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Koordinasi di bidang politik luar negeri yang dilakukan 

oleh Deputi Bidkoor Pollugri tidak dapat dilepaskan dari pencapaian 

kinerja Kemenko Polhukam. Melalui koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan yang dilakukan, Kedeputian Bidkooor Pollugri telah 

mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga 

terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan 

dan langkah tindak lanjut yang diberikan. 

Adapun capaian pengelolaan bidang Politik luar negeri ditandai 

dengan keterkaitan erat masalah nasional, regional dan global dalam 

segala bidang seperti politik, hukum, pertahanan dan keamanan, 

ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Dari peran diplomasi Indonesia 

selama tahun 2016 diperoleh kemajuan yang berarti dalam banyak 

bidang seperti kerja sama bilateral dengan mitra strategis, perundingan 

perbatasan dengan negara tetangga, perlindungan WNI/TKI di luar 
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negeri, penyelarasan konvensi internasional dengan legislasi nasional, 

kontribusi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan 

stabilitas kawasan maupun global, penegakan kedaulatan negara serta 

konsolidasi demokrasi dan nilai HAM, meningkatnya profil Indonesia di 

kawasan. Beberapa capaian penting politik luar negeri yang 

memerlukan peranan dan keterlibatan Kemenko Polhukam melalui 

koordinasi pemangku kepentingan tingkat nasional dapat terlihat dalam 

terlaksananya perundingan batas darat dan laut dengan 10 negara 

tetangga; Upaya perlindungan WNI di luar negeri dari ancaman 

hukuman mati; Keluarnya Indonesia dari ancaman black list Financial 

Action Task Force (FATF); Penanganan para pengungsi asal 

Bangladesh dan Myanmar yang terdampar di Aceh; Peningkatan 

koordinasi enam badan sektoral ASEAN baik secara institusi maupun 

isu prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia di dalam negeri telah 

memantapkan upaya pencapaian dan kesiapan Indonesia pada 

pemberlakuan Komunitas ASEAN 2015. Pada saat yang sama 

Indonesia juga menyiapkan sumbangan pemikiran bagi visi ASEAN 

pasca 2015. Salah satu isu yang juga mendapat perhatian adalah isu  

pemajuan dan perlindungan HAM utamanya setelah disepakatinya 

Deklarasi HAM ASEAN dapat dicatat sebagai bagian dari capaian 

penting politik luar negeri dalam kerangka kerja sama ASEAN.  Selain 

itu, dalam rangka mendukung penegakkan kedaulatan NKRI, 

mendorong pembentukan Flight Communication Informatioh System 

(FCIS) dan Flight Information Region (FIR);  serta pengelolaan 

penanganan isu Papua di luar negeri. 

LAKIP Kedeputian Bidkoor Pollugri tahun 2016, diharapkan 

dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan 

maupun kepada semua pemangku kepentingan mengenai capaian 

kinerja Kedeputian Bidkoor Pollugri pada Tahun Anggaran 2016.  

Selain itu, LAKIP juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna 

peningkatan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas segala rahmat dan karunia-Nya, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik 

Luar Negeri dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2016. 

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar 

Negeri Tahun 2016. Adapun dalam rencana kinerja terdapat sasaran strategis 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya penguatan koordinasi terkait kemitraan dan kerjasama 

bilateral dalam bidang strategi serta keberhasilan diplomasi total; dan  

2. Terwujudnya penguatan koordinasi terkait kemitraan dan kerjasama 

regional dan multilateral dalam bidang strategi serta keberhasilan 

diplomasi.  

Kami menyadari sudah banyak hal yang telah dikerjakan dalam 

mewujudkan stabilitas politik, hukum dan keamanan utamanya dari aspek 

koordinasi politik luar negeri, namun masih banyak pula yang harus 

dikerjakan ke depan. Masalah-masalah yang masih menonjol antara lain 

Trans Organized Cime, partisipasi Word Inteletual Property Organization, 

Penerbitan Rezim Hukum dan Data Base menyangkut perlindungan hukum 

terhadap sumber hayati, partisipi aktif pada Global Health Security Agenda, 

Financial Action Task Force, Mempromosikan penegakan hukum pada 

tataran internasional, Open Government Partnership. Komunikasi, koordinasi, 

kerjasama untuk merespon isu kemitraan strategis kerja sama ASEAN, 

meningkatkan kualitas diplomasi isu-isu kerja saman ASEAN, Sosialisasi 

sinkronisasi para pemangku kepentingan kerja sama ASEAN mencakup 

memelihara perdamaian, stabilitas, keamanan dan nilai-nilai bersama seperti 

HAM, demoktrasi. Terdapat tantangan flash poin di wilyayah ASEAN, 

sengketa batas wilayah, termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan, 

pengelolaan manajemen perbatasan, kurang pemahaman tentang ASEAN. 

Disamping itu perlu menindak lanjuti Inpres pada KTT ASEAN ke 26 yaitu 

menyusun intrumen hukum perlindungan hak-hak pekerja, kebijakan IUU 
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Fishing, dan menyusun guidelnes  bagi bantuan konsuleran warga ASEAN di 

negara ketiga serta implementasi cetak buru pilar polkam paska pembentukan 

Masyarakat ASEAN, menindaklanjuti Comperhensive Partenership antar 

negara-negara kawasan, serta penajaman dan evaluasi kebijakan politik luar 

negeri di kawasan Amerika dan Eropa. 

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di 

lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam 

mewujudkan kinerja lebih baik. 

 

Jakarta,    Februari 2017 
 
Deputi Bidang Koordinasi 
Politik Luar Negeri, 
 
 
 
Lutfi Rauf, M.A 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidkoor Pollugri Tahun 

2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidkoor Pollugri.  Amanat 

penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk 

menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, 

Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. 

Laporan Akuntabilitas Kedeputian Bidkoor Pollugri Tahun 2016 

memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai 

sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan 

Kedeputian Bidkoor Pollugri TA 2016. Selain wujud pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja ini juga merupakan 

bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi 

birokrasi. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat 

sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan 

pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong 

perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan 

yang baik. 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar 

Negeri 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan bahwa Deputi Bidkoor Pollugri bertugas 

membantu Menko Polhukam dalam menyiapkan koordinasi perencanaan 
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dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan 

di bidang politik luar negeri.  

Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi Bidkoor Pollugri 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang politik luar negeri;  

2. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang politik luar negeri;  

3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 

kegiatan di bidang politik luar negeri; dan  

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 

Namun dengan telah terjadinya perubahan Peraturan Menko 

Polhukam yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja, yang 

semula Nomor : Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 berubah menjadi 

Nomor 4 Tahun 2015, maka terjadi pula perubahan atas tugas dan fungsi 

Deputi Bidkoor Pollugri menjadi: Menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar 

negeri. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidkoor 

Pollugri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri; 

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di 

bidang politik luar negeri; 

3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kerja sama Asia dan Pasifik; 

4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kerja sama Afrika; 

5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kerja sama Timur Tengah; 
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6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kerja sama Amerika; 

7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kerja sama Eropa; 

8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kerja sama ASEAN; 

9. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kerja sama Multilateral; 

10. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang politik luar 

negeri; 

11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi 

Bidkoor Pollugri, dan 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoor 

Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, 

sebagai berikut: 

1. Kementerian Dalam Negeri; 

2. Kementerian Luar Negeri; 

3. Kementerian Pertahanan 

4. Kementerian Hukum dan HAM; 

5. Kementerian Kominfo; 

6. Kementerian PAN & RB; 

7. Kejaksaan Agung; 

8. Badan Intelijen Negara 

9. Tentara Nasional Indonesia; 

10. Kepolisian Negara RI; 

11. Instansi lain yang dianggap perlu. 
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C. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor: Per-367/Menko/ 

Polhukam/10/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi Tata 

Kerja Kemenko Polhukam, struktur Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar 

Negeri yaitu sebagai berikut: 

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 5 (lima) 

Pejabat Eselon II yang terdiri dari Asisten Deputi dengan susunan: 

a. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri; 

b. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN; 

c. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika; 

d. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa; 

e. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional. 

2. Masing-masing asisten Deputi dibantu oleh 2 orang Kepala Bidang 

yaitu Bidang Strategi Politik dan Hukum, Bidang Strategi Pertahanan 

dan Keamanan, Bidang Kerjasama Regional ASEAN, Bidang 

Kerjasama Bilateral ASEAN, Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, 

Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Bidang Kerjasama 

Amerika, Bidang Kerjasama Eropa, Bidang Kerjasama Organisasi 

Internasional PBB, Bidang Kerjasama Organisasi Internasional Non 

PBB dan Antar Kawasan. 

3. Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari seorang Kasubbag dan 4 

orang staf TU serta 3 orang Analis. 
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SUSUNAN ORGANISASI 

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI 

 

 

Deputi 

Bidang Koordinasi 

Politik Luar Negeri 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

    

 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kemenko Polhukam, maka terjadi beberapa perubahan nomenklatur di 

Unit Kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu:  

1. Untuk Pejabat setingkat Eselon II terdiri dari: 

a. Sekretaris Deputi; 

b. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika; 

c. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa; 

d. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN; 

e. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional. 

2. Sekretaris Deputi dan Para Asisten Deputi dalam melaksanakan 

tugasnya masing-masing dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat 

Eselon III yaitu untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian 

Program dan Evaluasi serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. 

Sedangkan para Asisten Deputi dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang 

(Eselon III). 

Asisten Deputi 

Koordinasi 

Strategi Politik 

Luar Negeri 

Asisten Deputi 

Koordinasi 

Kerjasama 

ASEAN 

Asisten Deputi 

Koordinasi 

Kerjasama Asia, 

Pasifik, dan Afrika 

Asisten Deputi 

Koordinasi 

Kerjasama Amerika 

dan Eropa 

Asisten Deputi 

Koordinasi 

Kerjasama 

Organisasi 

Internasional 

Bidang Strategi 

Politik dan 

Hukum 

Bidang Strategi 

Pertahanan dan 

Keamanan 

Bidang 

Kerjasama 

Regional ASEAN 

Bidang 

Kerjasama 

Bilateral ASEAN 

Bidang 

Kerjasama Asia 

dan Pasifik 

Bidang 

Kerjasama 

Afrika dan 

Timur Tengah 

Bidang 

Kerjasama 

Amerika 

Bidang 

Kerjasama 

Eropa 

Bidang 

Hubungan 

Multilateral 

Bidang 

Hubungan 

Multilateral 

Non PBB Antar 

Kawasan 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

  
 

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja 

yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian 

kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) 

kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) 

yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target 

pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan 

sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan 

kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2016 

adalah sebagai berikut: 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

 
1. Meningkatnya kualitas 

Diplomasi dan Kerjasama 
luar negeri Indonesia 

 
a. Persentase Kerjasama Luar 

Negeri Indonesia dengan 
Negara lain yang ditindaklanjuti 
dan berdampak terhadap 
Indonesia. 

 
b. Persentase diplomasi 

Indonesia yang sukses.  
 
c. Jumlah permasalahan antar 

Negara yang teredam. 
 

d. Implementasi Blueprint APSC 
2025 
 

 

 
90% 

 
 
 
 
 
   90% 
 
 

3 
 
 
 

1 

 
2. Terwujudnya daya dukung 

managemen unit 
organisasi yang berkualitas 

 
a. Presentase penurunan jumlah 

temuan. 
 

b. Presentase realisasi penyerapan 
anggaran. 

 
c. Nilai akuntabilitas kinerja 

 

 
50% 

 
 

94% 
 
 

70 
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Perjanjian kinerja kedeputian II tahun 2016 tersebut 

diimplementasikan melalui program peningkatan koordinasi bidang 

Polugri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi 

kebijakan dan sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan 

bidang polugri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan 

kegiatan melalui: 

1. Koordinasi strategi Politik Luar Negeri 

2. Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika 

3. Koordinasi kerjasama Amerika Eropa 

4. Koordinasi kerjasama ASEAN 

5. Koordinasi kerjasama Organisasi Internasional 

 

Adapun jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Pollugri Tahun 2016 sebesar Rp 

6.267.945.000 (enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan 

ratus empat puluh lima ribu rupiah). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Capaian Kinerja Tahun 2016 

 

Pengukuran kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar 

Negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi 

dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja 

Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada tahun 2016 dapat 

dilihat dalam capaian target kinerja masing-masing IKU pada tabel 

berikut: 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

 
1. Meningkatnya 

kualitas Diplomasi 
dan Kerjasama luar 
negeri Indonesia 

 
a. Persentase Kerjasama 

Luar Negeri Indonesia 
dengan Negara lain 
yang ditindaklanjuti dan 
berdampak terhadap 
Indonesia. 
 

b. Persentase diplomasi 
Indonesia yang sukses.  

 
c. Jumlah permasalahan 

antar Negara yang 
teredam. 
 

d. Implementasi Blueprint 
APSC 2025 
 

 

 
90% 

 
 
 
 
 
 

90% 
 
 

3 
 
 
 

1 

 
90% 

 
 
 
 
 
 

90% 
 
 

3 
 
 
 

1 

 
3. Terwujudnya daya 

dukung managemen 
unit organisasi yang 
berkualitas 

 
a. Presentase penurunan 

jumlah temuan. 
 

b. Presentase realisasi 
penyerapan anggaran. 

 
c. Nilai akuntabilitas 

kinerja 
 

 
50% 

 
 

94% 
 
 

70 
 

 
50% 

 
 

94% 
 
 

70 
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B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 
 

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan 

angka hasil capaian kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Analisis 

atas capaian Sasaran Strategis  dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis I dan II : Meningkatnya kualitas Diplomasi dan 

Kerjasama luar negeri Indonesia 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi II bidang koordinasi politik 

luar negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang 

ditetapkan dalam penetapan kinerja yang ditetapkan dalam penetapan 

kinerja dengan realisasi dan indikator sasaran strategis. Sejumlah 

kerjasama dalam berbagai forum internasional baik bilateral, regional 

dan multilateral telah dicapai selama kurun tahun 2016. Dari berbagai 

kerja sama yang dilakukan dalam bidang politik, hukum, HAM, 

pertahanan dan keamanan tersebut memerlukan koordinasi dan 

sinkronisasi pada tingkat nasional melalui Kemenko Polhukam. 

Mengingat pentingnya isu perbatasan bagi kepentingan nasional telah 

ditetapkan pula target 4 kali perundingan atau kesepakatan dengan 

negara tetangga dan pada realisasinya melalui koordinasi dan 

sinkronisasi yang efektif telah dilakukan 14 kali perundingan  atau 

kesepakatan mengenai perbatasan dengan  negara  tetangga yang 

jauh melebihi target semula. 

Demikian pula penguatan diplomasi total telah dilaksanakan 

koordinasi dengan K/L telah ditetapkan 4 target. Dilakukan kegiatan 

efektif yang telah dilakukan dan diperoleh 5 kesepakatan kerjasama 

regional dan multilateral.  Hal tersebut yaitu :  

a. Pengiriman Pasukan Perdamaian dalam kerangka PBB;  

b. keluarnya Indonesia dari ancaman black list FATF;  

c. Mou RI-Rusia di bidang Polhukam; dan   

d. Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN periode 2016-2025. 

e. ASEAN Convention Trafficking in Person 
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Dengan demikian tercapai kinerja (IKU) Kedeputian Bidkoor Pollugri 

2016. 

Adapun capaian strategis dalam kerja sama Politik Luar Negeri sebagai 

berikut: 

a. Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika 

1) Pertemuan ke-5 Dialog Bilateral Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan RI-RRT antara Menko Polhukam RI dengan State 

Councilor RRT H.E. Yang Jie Chie di  Beijing (annual event). 

Pokok-pokok hasil pertemuan Pertemuan: 

a) Peningkatan kerja sama intelijen. 

b) Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama 

pertukaran informasi mengenai buron, kriminal, dan teroris.  

c) Penguatan kerja sama cyber security. 

d) Peningkatan kerja sama dalam penanggulangan Narkoba.  

e) Penguatan kerja sama kemaritiman.  

2) Pertemuan ke-2 Australia-Indonesia Ministerial Council on Law 

and Security telah diselenggarakan di Sydney pada 8 Juni 

2016 (annual event). 

Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama 

keamanan antara lain kerja sama intelijen dalam counter-

terrorism, penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF), dan 

countering terrorism financing, memperkuat perangkat hukum 

nasional masing-masing sebagai dasar hukum dalam 

penindakan tindakan kriminal terorisme dan radikalisme, 

termasuk FTF, memperkuat platform bagi counter narrative 

dan jaringan organisasi masyarakat di kawasan sebagai tindak 

lanjut Regional Summit to Counter Violent Extremism di 

Sydney, Juni 2015. 

3) Bantuan Bencana Topan Wisnton Fiji. 

Tindak Lanjut Bantuan Rekonstruksi Bencana Topan Winston 

dari Pemerintah ndonesia kepada Fiji.Pemerintah RI telah 

menetapkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada 

Pemerintah Fiji akibat bencana Topan Winston yang terjadi 

pada 20 Februari 2016. Bantuan Pemri sebesar USD 5 juta 
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dalam bentuk USD 1 juta cash for works, USD 2 juta in kind 

dan USD 2 juta pengiriman 100 orang Zeni konstruksi TNI AD 

yang mulai dilakukan pada 28 Juni 2016. 

4) Penyusunan posisi Pemri terkait dengan hasil PCA Laut 

Tiongkok Selatan. 

Pemri telah menghasilkan beberapa butir posisi Pemri terkait 

hasil PCA yang disusun bersama dengan Kementerian terkait 

yang dikoordinir oleh Kemenko Polhukam. Kemenko 

Polhukam juga bekerjasama dengan Kemlu untuk 

mendapatkan masukan dari para pakar hukum. 

5) Rakor Pembahasan perbatasan darat RI-RDTL. 

Untuk mendukung diplomasi perbatasan, Kemenko Polhukam 

telah mendapatkan beberapa opsi penyelesaian batas darat di 

dua segment RI-RDTL (unresolved segments) berdasarkan 

masukan dan saran dari KL terkait. 

b. Koordinasi Kerja Sama Amerika Eropa 

1) Kemenko Polhukam Berperan Aktif dalam Bidang Kerja Sama 

RI dengan Negara-Negara di Kawasan Amerika. 

Pada periode kedua kepemimpinan Barack Obama, AS 

memberikan perhatian untuk menjalin kerja sama dengan 

Indonesia secara lebih intensif. Pemerintah AS telah 

mengirimkan beberapa pejabat tingginya untuk bertemu 

dengan Menko Polhukam guna menjajagi kerja sama di 

bidang keamanan. Penguatan kerja sama RI–AS diwadahi 

dalam Joint Commission Meeting (JCM). Kemenko Polhukam 

merupakan Lead Sector untuk Working Group on Security dan 

telah melakukan serangkaian pertemuan dengan K/L terkait 

dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Mid-Term Review. 

Pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Kemitraan 

Strategis Indonesia dan AS, telah dilaksanakan sejumlah 

kegiatan terkait, antara lain:      

Peningkatan kerja sama RI-AS juga ditandai dengan 

peningkatan kerja sama pengiriman relawan AS dalam wadah 
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program Peace Corps untuk mengajarkan bahasa Inggris 

kepada murid-murid yang berada di wilayah pelosok Jawa 

Barat dan Jawa Timur. Sesuai dengan perkembangan, 

program Peace Corps juga akan diperluas ke  wilayah lainnya 

termasuk NTT. Selama tahun 2016, Kemenko Polhukam 

melakukan monitoring evaluasi program Peace Corps, antara 

lain ke Bandung. Hasil monitoring tersebut antara lain adalah 

pengawasan program Peace Corps agar tetap berjalan sesuai 

dengan kepentingan nasional Indonesia. Ke depan, 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, program 

Peace Corps akan meluas ke bidang lainnya seperti bidang 

kesehatan.  

2) Penguatan Kerja sama RI - Eropa melalui Kemenko 

Polhukam.  

Negara-negara di Eropa melihat Indonesia sebagai mitra 

penting. Beberapa Kepala Negara/Pemerintahan, pejabat 

tinggi lainnya telah melakukan kunjungan resmi ke Indonesia 

dan diterima oleh Menko Polhukam. Selain itu, Menko 

Polhukam juga telah melakukan kunjungan ke Eropa termasuk 

Moskow dan London.  

3) Pada bulan Mei 2016, Menko Polhukam telah melakukan 

kunjungan ke London, Inggris, dalam rangka memberikan 

penjelasan terkait isu Papua.  

Saat kunjungan, Menko Polhukam yang didampingi oleh 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan 

WaKa DPR-RI, mengadakan pertemuan antara lain dengan 

Lord Harries, anggota parlemen Inggris yang juga merupakan 

tokoh gereja Inggris yang pernah menjadi Uskup Oxford, 

Uskup Church of England serta anggota International 

Parliamentarian for West Papua (IPWP). Ia juga dikenal 

sebagai pendukung kuat hak penentuan nasib sendiri bagi 

rakyat Papua. 

4) Menindaklanjuti kesepakatan antara Pemri dan Italia pada 9 

November 2015 mengenai pembebasan visa untuk pemegang 

paspor diplomatik dan paspor dinas antara Indonesia dan Italia  
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di Jakarta, pada bulan Agustus 2016 telah dikeluarkan 

Peraturan Presiden RI no. 68 tahun 2016 untuk mengesahkan 

persetujuan  tersebut di atas.      

5) Pada tanggal 28-29 November 2016 di Brussel, Belgia telah 

dilaksanakan the 1st Joint Committee RI-Eropa.  

Pertemuan yang dihadiri oleh 26 officials dari Komisi Eropa 

dan 10 perwakilan negara anggota Uni Eropa, 16 perwakilan 

Delri dari unsur Kemlu, KBRI Brussel, BNPT dan BKPM telah 

menghasilkan antara lain undangan kepada Ketua NU ke 

Brussel dalam rangka kerjasama deradikalisasi; rencana 

penyelenggaraan Workshop on Drugs Policy di Jakarta pada 

Februari 2017; pelaksanaan Joint Committee kedua di Jakarta 

pada tahun 2017; serta draft outcome document berupa 

Agreed Minutes yang akan disampaikan oleh pihak Uni Eropa 

untuk mendapat persetujuan Delri.   

6) Pelaksanaan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) kedua RI-Rusia 

mengenai masalah keamanan, di Jakarta 9 Februari 2016.  

Hasil pertemuan dituangkan dalam Pernyataan Bersama 

mengenai Kerja Sama untuk urusan Keamanan yang 

ditandatangani oleh Menko Polhukam RI dan Staf Dewan 

Keamanan Federasi Rusia. Hasil FKB di atas, kedua pihak 

menyepakati kesamaan pandangan dan kerjasama di 

berbagai bidang maupun isu termasuk masalah kemaritiman, 

terorisme, Cyber Security, pertahanan, penanggulangan 

Transnational Crime, intelijen, kerjasama bidang hukum, 

penanggulangan masalah narkoba serta isu tanggap darurat 

untuk menanggulangi bencana. Khusus bidang Cyber 

Security/informasi, pihak RI dan Rusia menyepakati rencana 

untuk  mengadakan pertemuan khusus mengenai keamanan 

informasi internasional (International Information Security/IIS).        

7) Bersamaan dengan kunjungan PM Belanda Mark Rutte ke 

Indonesia pada 21-23 November 2016 serta dalam rangka 

menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Belanda 

pada April 2016, telah diselenggarakan serangkaian kegiatan 

di Indonesia, antara lain yaitu:       
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a. Diskusi terbatas pada tanggal 25 Oktober 2016 di 

Kemenko Polhukam yang menghadirkan Dr. Bob Keizer, 

penasehat masalah drugs di Belanda, yang memaparkan 

kebijakan terkait penanganan masalah drugs di Belanda 

(Drugs Policy in the Netherlands). 

b. Seminar/FGD mengenai Maritime Security pada 23 

November 2016 di hotel Fairmont Jakarta bertema 

“Cooperative Framework in Maritime Security: Lessons 
Learned from Europe and Southeast Asia” di hotel 
Fairmont, Jakarta, sebagai hasil kerja sama antara 

Kemenko Polhukam dengan Kedubes Belanda di Jakarta. 

Kegiatan FGD ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja 

Perdana Menteri Belanda, Y.M. Mr. Mark Rutte, ke 

Indonesia pada 21-23 November 2016. Dalam FGD 

tersebut telah hadir empat narasumber, yaitu Laksamana 

Muda TNI Dr. Surya Wiranto, Staf Ahli Menko Polhukam 

Bidang Kedaulatan Maritim dan Kewilayahan; Dubes Arif 

Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan 

Maritim, Kemenko Kemaritiman; Dr. Connie Rahakundini 

Bakrie, Pemerhati Pertahanan dan Militer; dan Commodore 

(RNLN) (ret) Michiel Hijmans. 

8) Hubungan antara RI dengan Belanda juga mencatat 

kerjasama  bidang peningkatan kapasitas antara lain: 

a. Bidang Cyber Security, yaitu pelaksanaan Cyber Tabletop  

Policy Exercise pada 20-21 Juli 2016 di Kemenko 

Polhukam, sebagai upaya memperkuat ketahanan dan 

keamanan cyber security sebagai bagian dari ketahanan 

dan keamanan negara untuk mengamankan pertumbuhan 

ekonomi nasional.        

b. Sebagai hasil dari kunjungan PM Mark Rutte di atas, pihak 

Belanda menawarkan pelatihan capacity building bidang 

penanggulangan narkotika kepada stake holders di 

Indonesia pada awal/paruh pertama tahun 2017. Pihak 

Belanda menawarkan hal-hal sebagai berikut untuk 

kegiatan pelatihan penaggulangan narkotika di atas: 
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 Pemantauan dan assessment perkembangan soituasi 

terkait masalah narkotika.  

 Early warning, treatment, prevention dan legislation 

terkait masalah narkotika. 

 Evaluasi kebijakan dan legislasi. 

 Inovasi prevensi penyalahgunaan narkotika  

 Treatment, harm reduction: quality, efficiency, 

innovation, e-health interventions.  

 Pengembangan dalam strategi dan taktik untuk 

mengurangi atau memotong supply serta  

 Pengembangan pelayanan di lapas serta rehabilitasi 

bagi pecandu narkotika. 

9) Wakil dari Kemenko Polhukam beserta K/L yang di bawah 

koordinasinya (a.l. Kemenhan, Mabes TNI) telah menghadiri 

the 4th Indonesia-France Defense Dialogue (IFDD) di Paris 

pada 14-15 September 2016. Kedua pihak menekankan 

pentingnya hubungan bilateral antara kedua negara serta 

komitmen untuk lebih mengembangkan hubungan pertahanan 

yang telah terjalin dengan baik selama ini. Pertemuan yang 

terbagi ke dalam 3 sub-committee yaitu Strategic Affairs, 

Operational/Military Cooperation dan Defense Industry and 

Procurement telah   menghasilkan kesepakatan antara lain 

pembahasan kontrak tingkat tinggi pada awal tahun 2017 

dalam kerangka rencana proyek pembangunan armada kapal 

selam Indonesia. IFDD ke-5 akan dijadwalkan di Indonesia 

pada tahun 2017.         

c. Koordinasi Kerja Sama ASEAN 

1) Pembahasan badan sektoral ASOD sebagai badan sektoral 

ke-7 di Masyarakat Polkam ASEAN dengan focal point BNN. 

Sesuai dengan kesepakatan di tingkat Menteri-Menteri ASEAN 

dengan menempatkan badan sektoral AMMD sebagai badan 

sektoral ke-7 di bawah koordinasi pilar polkam ASEAN maka 

koordinasi penanganan badan sektoral AMMD akan berada di 
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bawah Kemenko Polhukam selaku koordinator pilar polkam 

ASEAN. Meskipun demikian penanganan aspek sosial-budaya 

isu narkoba seperti rehabilitasi dan pendidikan akan tetap 

dibahas dan ditindaklanjuti pada pilar sosial-budaya ASEAN.  

Mengingat peredaran gelap narkoba sebanyak 80%-nya 

memanfaatkan jalur laut dan wilayah Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan maka melalui forum ASOD ke-

36 pada Agustus 2016, Indonesia mengusulkan pembentukan 

ASEAN Seaports Interdiction Task Force (ASITF). ASITF 

dibentuk untuk memperkuat koordinasi dalam meningkatkan 

pertukaran data dan informasi terkait penyelundupan Narkoba 

dan Prekursor Narkotika melalui jalur laut dan pelabuhan, 

memperkuat kolaborasi antara badan investigasi dan operasi 

gabungan di pelabuhan, training dan peningkatan kemampuan 

personel di pelabuhan atau interdiksi Narkoba kelautan, serta 

adanya pertukaran pengalaman sehingga dapat lebih baik 

dalam praktek di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka kerja sama badan sektoral lain yang menangani kerja 

sama keamanan maritim yaitu AMM, ARF, ADMM/ADMM 

Plus, perlu juga memasukkan aspek penyelundupan narkoba 

sebagai agenda utama agar didapat penanganan yang lebih 

terpadu dan sinkron di ASEAN.  

2) Pembahasan program kerja AICHR untuk tahun 2016. 

 Diharapkan agar Wakil Indonesia untuk AICHR dapat menjadi 

anggota Gugus TPPO, sinkronisasi mekanisme TIPs ASEAN 

dan Rencana Aksi Nasional (RAN) dimana langkah 

percepatan ratifikasi ACTIP telah masuk kedalam RAN Gugus 

Tugas TPPO. 

3) Pembahasan saran masukan penyusunan kerpos dan 

statement Delri pada pertemuan ARF Workshop on 

Strengthening Management of Cross Border Movement of 

Criminals. 

 Saran dan masukan yang telah diterima digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun kertas posisi dan statement Delri pada 

pertemuan tersebut. 
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4) ARF Experts and Eminent Persons Meeting. 

a) Membentuk suatu Working Group untuk mengkaji lessons 

learnt and best practices on incidents at sea, sebagai 

tindak lanjut Pertemuan 9th ARF EEP; 

b) Melanjutkan mekanisme informal working group yang 

hanya dihadiri oleh para ARF EEPs sebelum Pertemuan 

utama; 

c) Memperbaharui daftar ARF EEPs; 

d) Terus memberikan rekomendasi ARF EEPs melalui ARF 

Inter-Sessional Support Group (ISG) dan SOM serta 

kepada para Menteri ARF 

5) ARF Workshop on Strengthening Management of Cross 

Border Movement of Criminals. 

Komitmen untuk bekerja sama erat dengan ASEAN yang 

disampaikan RRT dalam berbagai paparan kiranya perlu 

dimanfaatkan, terutama mengingat tingginya kasus kejahatan 

lintas batas di Indonesia yang melibatkan warga negara RRT. 

Pengejaran pelarian baik pelaku kriminal maupun ekstrimis, 

intelligence exchange, dan capacity building/training of officers 

merupakan bentuk-bentuk kerja sama utama yang ditawarkan 

RRT dan kiranya perlu dimanfaatkan betul untuk menangani 

kasus-kasus yang berhubungan dengan RRT.         

Berkaitan dengan konsep ARF statement on Strengthening 

Management of Cross Border Movement of Criminals yang 

diajukan RRT, kiranya perlu segera dilakukan koordinasi 

antar-kementerian/lembaga terkait untuk menentukan 

pandangan dan tanggapan Indonesia atas konsep dimaksud. 

Indonesia kiranya sudah dapat memiliki pandangan 

umum/prinsip berkaitan dengan posisi Indonesia terhadap 

konsep ini yang dapat disampaikan pada 15th ARF ISM on 

CTTC. 

6) Perkembangan isu forum ASEAN-RRT (JWG on DOC) dan 

antisipasi hasil keputusan PCA. 
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Konsep final Kebijakan Nasional Mengenai LCS telah 

dilaporkan kepada Menko Polhukam untuk selanjutnya 

dibahas dan di-endorse pada Rapat Tingkat Menteri (RPTM). 

Pembahasan kebijakan tersebut sekaligus membahas posisi 

Indonesia dan ASEAN untuk mengantisipasi keputusan PCA, 

reklamasi dan militerisasi LCS, FONOP Amerika Serikat dan 

sekutunya, reaksi RRT, dan kemungkinan terjadinya konflik di 

LCS apabila AS dan sekutunya enforce keputusan PCA yang 

mementahkan nine dotted lines.  

Kemlu diharapkan menyusun konsep posisi tersebut untuk 

selanjutkan dibahas dan menjadi posisi resmi semua K/L. 

Indonesia disarankan memberikan dukungan positif terhadap 

hasil putusan tribunal PCA untuk memperkuat rules-based 

approach dan mengurangi security dilemma di kawasan. 

Posisi yang sama perlu diperjuangkan di ASEAN agar ASEAN 

tetap satu dan konsisten sesuai dengan dukungan pada legal 

and political process di LCS tanpa memihak pada pihak yang 

bersengketa. 

Penguatan pertahanan darat, laut, dan udara perlu 

direalisasikan segera mengantisipasi perkembangan di LCS 

termasuk penggelaran kekuatan RRT di beberapa fitur buatan. 

Secara reguler perlu diadakan updating perkembangan isu 

LCS yang melibatkan semua pemangku kepentingan. 

7) Improving Fisheries Management. 

Hasil Workshop kali ini telah membantu mengarahkan Peserta 

ARF untuk mengakui IUU Fishing sebagai ancaman bersama. 

Workshop juga membangun kesadaran Peserta ARF untuk 

menerapkan kewajiban dan due diligence-nya dalam 

mencegah nelayan-nelayannya atau kapal-kapal penangkap 

ikan berbendera negaranya untuk melakukan IUU Fishing di 

perairannya maupun ZEE negara lain. Hal ini berguna untuk 

mendorong lebih lanjut penguatan dialog dan kerja sama 

pemberantasan IUU Fishing di dalam kerangka ARF.  
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Draft ARF statement on IUU Fishing yang diusulkan oleh 

Indonesia dan Amerika Serikat mendapat tanggapan awal dari 

Peserta Workshop. Peserta utamanya meminta kejelasan 

mengenai prosedur pengajuan statement, mekanisme evaluasi 

implementasi, serta bentuk konkrit/ proyek implementasi 

statement.   

Untuk memastikan kelanjutan implementasi butir-butir 

statement, Indonesia bersama AS dan Timor-Leste (akan 

bergabung menjadi co-chair pada Workshop di Bali bulan April 

2016) kiranya perlu mengidentifikasi langkah-langkah tindak 

lanjut, khususnya untuk memonitor perkembangan upaya 

Peserta ARF dalam menangani IUU Fishing.  

Pengajuan draft statement kiranya perlu dikawal secara 

cermat hingga dapat disahkan oleh para menteri luar negeri 

Peserta ARF. Pengajuan kiranya perlu dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan praktek yang berlaku di ARF selama ini. 

Workshop di Bali kiranya perlu dimanfaatkan untuk 

memfinalisasi draft statement, sehingga pada ARF Senior 

Official’s Meeting pada bulan Mei 2016 di Laos mendatang 

sudah dapat di-endorse untuk disahkan oleh para menteri luar 

negeri pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-23 ARF bulan Juli 

2016 di Laos.       

Konsep ARF Statement on IUU Fishing masih belum dapat 

disepakati oleh seluruh peserta karena permintaan masukan 

RRT untuk memasukkan konsep mengenai traditional fishing 

zone. 

8) ARF ISM on CTTC dan SOMTC Workshop pn Developing 

ASEAN Instrument on Small Arms and Light Weapons (SALW) 

Pertemuan ARF ISM on CTTC telah memberikan peluang 

pertukaran informasi dan data di antara negara-negara, 

terutama mengenai perkembangan situasi dan trend, 

tantangan, kerja sama yang telah dikembangkan, serta 

usulan-usulan kerja sama dan inisiatif. Informasi dan data ini 

kiranya perlu dimanfaatkan betul oleh instansi terkait di 

Indonesia untuk memperkuat sistem pengawasan perbatasan 
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nasional. Indonesia kiranya perlu mencermati usulan-usulan 

kerja sama maupun inisiatif yang muncul pada pertemuan ini 

untuk dapat menentukan bentuk kerja sama apa dan dengan 

negara mitra kerja sama mana yang perlu diupayakan 

Indonesia di masa mendatang.  

Pada pertemuan ARF ISM on CTTC, RRT menyampaikan 

bahwa deadline untuk masukan tertulis bagi ARF Statement 

on Strengthening Cooperation in the Management of Cross-

border Movement of Criminals telah ditentukan pada 2 April 

2016. Namun mengingat sebagian besar peserta ARF 

membutuhkan waktu untuk melakukan review bersama 

dengan line agencies masing-masing maka disarankan agar 

deadline masukan dapat diperpanjang hingga pelaksanaan 

ARF ISG di New Delhi, India pada 8-11 April 2016. Delegasi 

RRT selaku pemrakarsa masih harus berkonsultasi dengan 

Beijing mengenai hal ini.  

Indonesia mendukung saran dari Delegasi Rusia selaku Troika 

Cyber ICT mengenai proposal pembentukan cyber POC yang 

diajukan oleh Malaysia dan Rusia. Sesuai dengan prosedur 

yang telah disepakati dalam ARF Work Plan on Cyber ICT, 

maka study group harus terlebih dahulu dibentuk sebelum 

pembentukan cyber POC untuk menyusun modalities dan 

mekanisme cyber POC.  

Delri menyampaikan intervensi mengenai Trafficking in 

Persons dan Maritime Security. Pada isu TIPs disampaikan 

bahwa Indonesia selaku lead shepherd isu TIPs membuka 

usulan program dari negara peserta ARF lainnya. Mengenai 

rencana penyelenggaraan ARF Workshop on TIPs dimana 

Indonesia dan EU selaku co-chairs dibatalkan karena kendala 

teknis pendanaan dari EU. Untuk isu Maritime Security, 

Indonesia menyampaikan urgensi kerja sama untuk 

memberantas IUU Fishing dan rencana penyelenggaraan ARF 

Workshop on IUU Fishing di Indonesia.  

Pada pertemuan SOMTC Workshop on Developing ASEAN 

Convention untuk menjadi perhatian Pemri guna tindak lanjut 
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ke depan adalah rencana Kamboja untuk membahas usulan 

pembentukan ASEAN instrument against SALW smuggling 

dan draft ACTIF-nya pada sesi Retreat Pertemuan 16th 

SOMTC yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 

22-27 Mei 2016.  

Pemri hendaknya dipandang perlu untuk memulai menyusun 

posisi bersama untuk persiapan Pertemuan 16th SOMTC, 

terlebih dengan posisi Indonesia yang hingga saat ini bukan 

merupakan negara pihak dari Protocol against Illicit 

Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and 

Components and Ammunition, Supplementing the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(Protokol Firearms UNTOC) dan Arms Trade Treaty (ATT). 

Sehubungan dengan hal itu, POLRI selaku focal point SOMTC 

Indonesia dengan dukungan Kemenko Polhukam sekiranya 

dapat mengadakan koordinasi antar instansi terkait untuk 

membahas isu-isu tersebut guna mempersiapkan posisi dan 

tanggapan Indonesia serta tindak lanjutnya ke depan.  

9) Pembahasan presentasi Tim Direktorat Interdiksi BNN 

prakarsa ASEAN Seaports Interdiction Task Force (ASITF) 

dan persiapan pertemuan UNGASS 

Konsep ASITF tengah dimatangkan oleh BNN bersama 

dengan Sekretariat ASEAN. Hingga saat ini komposisi 

keanggotaan ASITF masih pada 3 badan utama yaitu BNN, 

Bea Cukai dan Kepolisian. Namun terbuka opsi untuk 

memasukkan K/L lain yang relevan untuk menjadi anggota.  

Kepentingan nasional Indonesia terkait pemberantasan 

narkoba telah diamankan pada pertemuan CND. Outcome 

documents yang telah disepakati telah sesuai dengan koridor 

kepentingan Indonesia dimana tidak terdapat klausul 

mengenai penghapusan hukuman mati bagi kejahatan 

narkoba dan penghapusan kriminalisasi pengguna narkoba.  

Mengenai agenda LSM Indonesia yang diagendakan untuk 

hadir sebagai salah satu panelis atau pembicara pada 
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roundtable 3 berhadapan dengan  panelis dari Deputi Bidang 

Rehabilitasi BNN, guna meminimalisir kontroversi yang tidak 

perlu disarankan agar BNN dan Kemlu untuk melakukan 

pertemuan informal bersama LSM tersebut.  

Mengingat agenda pertemuan yang sangat penting dalam 

menentukan strategi global perang melawan narkoba 

sekaligus forum yang tepat untuk menyuarakan kepentingan 

Indonesia dalam kebijakan pemberantasan narkoba maka 

disampaikan saran masukan agar Kemenko Polhukam dapat 

mengirimkan Wakil pada pertemuan UNGASS 19-21 April 

2016 di New York, AS.  

10) 8th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on 

Maritime Security. 

Indonesia menjadi negara pertama di pertemuan yang 

mengangkat mengenai pentingnya isu ini. Delri menyampaikan 

bahwa IUU Fishing adalah salah satu tantangan terbesar di isu 

keamanan maritim yang dapat melanggar hukum 

internasional, memiliki dampak negatif terhadap 

perekonomian, serta merusak lingkungan laut. Di banyak 

kasus, IUU Fishing berkaitan erat dengan tindak kriminal 

seperti perdagangan narkoba, forced slavery, dan trafficking in 

persons. Indonesia mendorong negara-negara Peserta ARF 

untuk mencari strategi yang lebih baik dalam hal monitoring, 

control and surveillance (MCS) bidang manajemen perikanan, 

termasuk dengan menggunakan mekanisme regional seperti 

ARF dan lain-lain. Menanggapi hal ini, AS, Filipina, Jepang, 

dan Selandia Baru turut mendukung dengan menyampaikan 

opininya. AS juga turut menyampaikan bahwa sejak tahun 

2014 negaranya telah mendirikan Presidential Taskforce on 

Combatting IUU Fishing; 

Indonesia menanggapi isu LTS dengan menyampaikan 

pandangan bahwa perkembangan di kawasan LTS semakin 

diwarnai dengan berkurangnya rasa saling percaya negara-

negara di kawasan tersebut. Indonesia tidak ingin ketegangan 

di kawasan tersebut semakin berkembang yang dapat menjadi 
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potensi konflik yang lebih besar. Indonesia tidak ingin kawasan 

tersebut dijadikan flashpoint rivalitas negara-negara tertentu. 

Indonesia meminta negara-negara di kawasan untuk saling 

menahan diri, mendorong kerja sama, dan segera 

menyelesaikan COC;  

Dalam agenda : New Proposals for Inter-Sessional Year 2016-

2017, Indonesia menyampaikan ide dasar untuk pengusulan 

ARF Statement to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, 

Unreported and Unregulated Fishing. Usulan ini turut 

disponsori oleh AS dan Timor Leste. Indonesia menyampaikan 

bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat praktik IUU Fishing, 

membuat perlunya menyesuaikan kebijakan penegakan 

hukum serta melakukan pengawasan laut yang kuat sesuai 

dengan hukum internasional dan praktik di kawasan. Kondisi 

lautan yang tidak memiliki batas fisik membuat para pelaku 

IUU Fishing dapat melakukan tindakan kriminal secara lintas 

batas atau transnasional. Indonesia kemudian menyampaikan 

bahwa ARF perlu untuk menetapkan sebuah pendekatan 

untuk memberantas IUU Fishing, agar dapat merespon secara 

efektif terhadap praktik IUU Fishing yang terjadi di kawasan; 

Briefing Indonesia tersebut mendapat berbagai tanggapan dari 

negara Peserta ARF lain. AS menambahkan dengan 

mengingatkan parahnya akibat yang ditimbulkan IUU Fishing, 

terlebih lagi tindakan tersebut dapat mengarah kepada 

kriminal lain seperti human trafficking, wildlife trafficking, 

forced labour, dll. Australia, Vietnam, dan Malaysia 

menanggapi dengan senada bahwa IUU Fishing tidak dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Sementara 

Thailand lebih memperhatikan paragraf operatif agar lebih 

mencerminkan ARF Statement pada umumnya, yakni lebih 

merujuk kepada ketentuan regional ataupun ketentuan lain 

yang disepakati negara Peserta ARF, dibandingkan dengan 

merujuk kepada ketentuan internasional. 

Indonesia menyampaikan agar masukan negara-negara 

tersebut dapat disampaikan melalui korespondensi tertulis 
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sebelum pembahasan pada ARF Workshop on IUU Fishing di 

Bali pada tanggal 20-21 April 2016, yang diketuai bersama 

oleh Indonesia, AS, dan Timor Leste. Workshop dimaksud 

juga akan ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai 

kaitan IUU Fishing dan kejahatan transnasional, sebagaimana 

ditanggapi oleh beberapa negara Peserta ARF. 

11) 11th SOM on DOC dan 22nd ASEAN-China Senior Officials 

Consultation. 

Pada pertemuan bilateral Indonesia dan RRT, pihak RRT 

menyampaikan penolakan rencana ASEAN untuk membuat 

posisi bersama mengenai hasil putusan arbitrase PCA atas 

gugatan Filipina dan menyatakan agar Indonesia berhati-hati 

dalam menyikapi hasil putusan tersebut dan apabila Indonesia 

mengambil sikap mendukung putusan tersebut maka RRT 

mengancam akan ada konsekuensi terhadap hubungan 

bilateral kedua negara. Mengenai penolakan dan sikap keras 

RRT tersebut sikap yang disampaikan oleh Indonesia sudah 

jelas bahwa Indonesia akan menentukan sendiri sikapnya 

tanpa didikte oleh negara lain.  

Hasil keputusan PCA yang diperkirakan akan mengabulkan 

gugatan Filipina atas 3 tuntutan utamanya yaitu keabsahan 9 

dash line, dampak reklamasi terhadap kerusakan lingkungan 

dan apakah fitur maritim (dalam hal ini karang) berhak atas 

ZEE dan landas kontinen disarankan agar dapat didukung 

oleh Indonesia untuk kemudian disusun posisi bersama 

ASEAN mendukung keputusan PCA tersebut. Hal ini dilakukan 

mengingat putusan PCA tidak bertentangan dengan 

Declaration of Conducts mengenai penyelesaian sengketa 

berdasarkan hukum dan norma internasional yang berlaku dan 

dapat menjadi referensi bagi hukum di masa mendatang. 

Indonesia disarankan untuk mengambil sikap mendukung hasil 

putusan PCA dan mendorong agar dibentuk sikap bersama 

ASEAN terkait putusan tersebut. Indonesia berkepentingan 

mendukung putusan PCA karena putusan PCA akan 
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menggugurkan 9 dash lines dan menegaskan bahwa fitur 

maritim (karang) tidak berhak atas ZEE dan landas kontinen.  

Mengingat Pertemuan ACSOC kali ini diadakan back-to-back 

dengan SOM on DOC, pertemuan dapat menyepakati agar 

mata agenda mengenai Current Situations in the South China 

Sea pada provisional agenda ACSOC hanya dibahas pada 

SOM on DOC untuk menghindari duplikasi. Singapura akan 

menyampaikan kepada RRT bahwa hal ini tidak akan dijadikan 

preseden untuk menghilangkan mata agenda mengenai 

Current Situations in the South China Sea dari provisional 

agenda ACSOC selanjutnya. 

ASEAN dan RRT perlu membahas mekanisme untuk 

menyepakati berbagai usulan kegiatan dari ASEAN dan RRT, 

terutama terkait dengan penyelenggaraan Commemorative 

Activities dan ASEAN-China Year of Educational Exchanges. 

Indonesia berpandangan bahwa usulan kegiatan yang telah 

disepakati bersama ASEAN dan RRT, sebelum kegiatan 

tersebut dilaksanakan, harus terlebih dahulu disampaikan oleh 

Singapura sebagai Country Coordinator. 

12) Pembahasan antisipasi langkah Kamboja untuk mengangkat 

isu penyusunan ACTIF. 

Agar Delri menyiapkan statement untuk mendukung 

penyusunan ACTIF namun harus mendapat mandat SOMTC 

terlebih dahulu. 

13) Senior Officials Meeting on Transnational Crime. 

Mendorong percepatan ratifikasi ASEAN Convention on 

Trafficking in Person (ACTIP) dan ASEAN Plan of Action (APA) 

sebagai legally binding document dalam pencegahan dan 

pemberantasan kejahatan Trafficking in Persons di kawasan. 

Mengisi Keketuaan SOMTC Indonesia periode 2016-2017 

dengan lebih aktif mengadakan program-program peningkatan 

kapasitas bagi penegak hukum di kawasan. 

Mendorong pembahasan New ASEAN Plan of Action in 

Combating Transnational Crime (PoA in CTC) untuk dapat 
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disahkan pada pertemuan AMMTC ke-11 di Myanmar tahun 

2017. 

2 (Dua) isu prioritas SOMTC, yaitu: Arms Smuggling (yang 

diinisiasi oleh Kamboja) dan Illicit Wildlife and Timber 

Trafficking (yang diinisiasi oleh Thailand) akan dimasukan 

dalam agenda bahasan pada AMMTC Retreat 2016 yang 

rencananya akan dilaksanakan di Thailand pada pertengahan 

tahun 2016. 

Mengacu kepada Terms of Reference of Trust Fund for 

Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular 

Movement of Persons, yang disepakati pada pertemuan 

Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 

Crime Concerning Irregular Movement of Persons in the 

Southeast Asian Region pada tanggal 2 Juli 2015 di Kuala 

Lumpur, Malaysia, menyepakati masing-masing negara 

ASEAN menyumbangkan bantuan secara sukarela untuk 

permasalahan perpindahan manusia secara ilegal di kawasan 

dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Sekretariat 

ASEAN. Beberapa negara sudah menyebutkan jumlah 

sumbangan yang akan mereka berikan, namun Indonesia 

sendiri belum memberikan tanggapan terkait rencana bantuan 

yang akan disumbangkan dengan pertimbangan Indonesia 

adalah negara korban. Untuk tindak lanjutnya, Indonesia dapat 

bersurat kepada Sekretariat ASEAN terkait jumlah yang akan 

diberikan kepada korban dari perpindahan manusia secara 

ilegal ini. 

14) Penyusunan naskah akademis dan terjemahan resmi ACTIP. 

Dokumen naskah akademis dan terjemahan resmi telah 

disusun melalui dua kali kegiatan FGD yang diselenggarakan 

oleh Kemenko Polhukam dan Kemlu. 

Berdasarkan kesepakatan rapat antar K/L disepakati untuk 

mempercepat proses ratifikasi ACTIP maka pengesahan akan 

dilakukan dalam bentuk Perpres. Saat ini dokumen akan 

diajukan kepda Presiden melalui Kemenkumham selaku 

lembaga pemrakarsa. 
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15) KTT ASEAN ke28 dan 29 dan APSC Council ke-14. 

Indonesia perlu memetakan isu-isu prioritas dalam APSC 

Blueprint 2025 serta langkah implementasinya melalui 

koordinasi dengan focal point nasional terkait. Koordinasi 

secara berkala dengan kementerian/lembaga seyogyanya 

terus dilakukan untuk mensinkronkan implementasi langkah 

aksi Cetak Biru Pilar Politik dan Keamanan ASEAN dengan 

kepentingan nasional Indonesia dalam kerangka ASEAN.  

Indonesia perlu terus mendorong secara konsisten agar 

ASEAN dapat bergerak maju menyelesaikan pending issues 

dan menangani secara serius berbagai tantangan yang 

dihadapi ASEAN sebagai bagian dari implementasi Cetak Biru 

Pilar Politik dan Keamanan ASEAN 2025.  

16) Konektivitas ASEAN dan Tantangan Keamanan Regional. 

Secara keseluruhan rangkaian kegiatan berjalan lancar dan 

sesuai rencana. Kegiatan juga mendapatkan apresiasi dari 

Pemda setempat sebagai upaya memberikan pemahaman 

dan semangat kepada para generasi muda di Indonesia Timur 

dalam menghadapi tantangan di kawasan.  

Kegiatan ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan kerjasama 

lain khususnya terkait dengan isu-isu Polhukam dengan pihak 

terkait di Maluku. 

17) Pilar Polkam ASEAN pada Setnas-ASEAN Indonesia. 

Rakor berjalan dengan baik dan dapat mengidentifikasi 

berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing badan 

sektoral yang diwakili oleh K/L terkait. Rakor juga menyepakati 

bahwa kegiatan ini perlu dilakukan secara berkala sebagai 

sarana koordinasi, meningkatkan komunikasi, dan saling 

bersinergi dalam membahas isu-isu Polkam ASEAN.  

Awareness mengenai ASEAN perlu ditingkatkan dan 

diharapkan menjadi program prioritas di tahun 2017. Kegiatan 

awareness kiranya dapat dilakukan oleh semua K/L dengan 

memanfaatkan potensi dan berkoordinasi dengan Setnas-

ASEAN Indonesia.  
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Dari beberapa update mengenai perkembangan pilar Polkam 

ASEAN terindikasi masih terdapat beberapa 

hambatan/kendala dalam mendorong pembahasan atau 

penyelesaian isu-isu tertentu karena masih adanya perbedaan 

cara pandang dan perbedaan kepentingan. Hambatan ini akan 

ditindaklanjuti/dibahas secara khusus untuk menyusun 

kembali strategi Pemri. 

Perlu didorong inisiatif K/L. institusi pendidikan, lembaga 

kajian untuk mengkaji berbagai isu tematik yang strategis yang 

menjadi kepentingan Indonesia terkait dengan kawasan dan 

ASEAN dari berbagai aspek. 

Seluruh K/L terkait dapat segera mengisi kalender kegiatan 

Pilar Polkam ASEAN yang akan dilaksanakan pada 2017. 

Masing-masing K/L juga diharapkan dapat melengkapi 

directory pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN. 

Permohonan resmi untuk kedua hal tersebut di atas akan 

disampaikan pada kesempatan pertama.  

18) Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism. 

Seminar telah menghasilkan rekomendasi konkret mengenai 

langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk 

menanggulangi Violent Extremism baik pada tingkatan 

nasional, regional, dan multilateral.  

Penyelenggaraan Seminar tersebut memberikan manfaat yang 

konkret bagi upaya pemberantasan PCVE di kawasan EAS. 

Dinamika tersebut tercermin pada antusiasme dari para 

peserta, Track 1 maupun Track 2, untuk menyampaikan 

rekomendasi yang implementatif bagi penguatan capacity 

building para pemangku kepentingan pada tingkat 

lokal/nasional dan regional/multilateral. Penyelenggaraan 

Seminar juga menunjukkan kiprah aktif Indonesia pada forum 

EAS, khususnya dalam program pencegahan dan 

pemberantasan violent extremism.  

Selain itu, para peserta juga memperoleh pemahaman dan 

kesan yang positif tentang keanekaragaman budaya dan 
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potensi pariwisata Kota Surabaya melalui kerja sama antara 

Kemlu RI dan Pemkot Surabaya dalam penyelenggaraan 

kegiatan side events, antara lain city tour dan penampilan 

budaya lokal. 

Sebagai tindak lanjut, Seminar tersebut akan dicatat dalam 

pertemuan EAS SOM yang akan diselenggarakan pada tahun 

2017 sebagai bagian dari implementasi EAS Statement on 

Countering Violent Extremism.  

19) Pengesahan Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal 

Balik. 

Rapat Koordinasi sepakat untuk membentuk Tim yang 

beranggotakan stake-holders yaitu Kemlu, Deputi II dan Deputi 

III Kemenko Polhukam, Divisi hubinter Polri, Kejaksaan Agung, 

PPATK dan KPK. Tim akan dibentuk berdasarkan SK 

Kementerian Luar Negeri dengan tugas untuk meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi antar K/L, menyusun dan 

memetakan prioritas pengesahan perjanjian ekstradisi dan 

MLA, serta membahas mekanisme prosedur koordinasi di 

tingkat teknis.  

Kemenko Polhukam yang memiliki fungsi pengendalian 

program diharapkan dapat melakukan supervisi, monitoring 

dan evaluasi terhadap progress kemajuan pembahasan kerja 

sama hukum dengan negara sahabat sekaligus memberikan 

rekomendasi terhadap isu yang selama ini menghambat 

jalannya perundingan RI dan negara sahabat.  

Mengkaji ulang tawaran TSP negara sahabat yang telah 

disampaikan sejak tahun 2007 berdasarkan urgensi dan 

kepentingan nasional Indonesia.  

d. Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional 

1) Pengiriman Peace Keeper dalam misi Perdamaian Dunia.  

Berdasarkan Keppres No. 85 Tahun 2011 tentang Tim 

Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) Menko 

Polhukam selaku bentindak selaku Pengarah dengan Menlu 
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sebagi Ketua dan beranggotakan Menhan, Menkumham, 

Menkeu, Mensesneg, PPN/Ka Bappenas, Setkab, Panglima 

TNI dan Kapolri. Pada Level Pelaksana Harian Dirjen 

Multilateral Kemlu selaku Ketua Pelaksana Harian dengan 

anggota Eselon-I pada K/L terkait, dimana Deputi II dan Deputi 

IV Kemenko Polhukam merupakan anggota.  

Visi 4000 Indonesian Peacekeepers masuk sasaran prioritas 

RPJMN 2015-2019 yang hendak dicapai melalui suatu 

Roadmap yang telah disusun oleh TKMPP.  Pada akhir 2016, 

Indonesia melalui TKMPP telah berhasil mengirimkan 

sejumlah 2867 personil di sembilan misi pemeliharaan 

perdamaian PBB, yaitu MINUSTAH (Haiti),  MONUSCO 

(Republik Demokratik Kongo), UNAMID (Darfur, Sudan), 

UNISFA (Abyei, Sudan),  UNIFIL (Lebanon), UNMIL (Liberia), 

UNMISS (Sudah Selatan), MINURSO (Sahara Barat), 

sehingga menempatkan Indonesia pada urutan ke 11 dari 123 

negara penyumbang Pasukan PBB. 

Komitmen Indonesia kepada PBB yang disampaikan oleh 

Wapres RI pada acara Peacekeeping Summit pada 

September 2015 untuk mengirimkan 1 (satu) Batalyon 

Komposit (800 Pers), 1 FPU (140 Pers) dan 100 Personil IPO 

sampai saat ini belum terealisasi. Selama Tahun 2016, 

Pelaksana Harian TKMPP telah berhasil menyusun draft R-

Perpres bagi pengiriman 1 Yon Komposit TNI ke Republik 

Afrika Tengah namun masih terkendala pada pasal (6) tentan 

Pendanaan. Pada Desember 2016 Kemenko Polhukam 

melalui RPTM telah mengkoordinasikan penyelesaian R-

Perpres dimaksud dengan keputusan bahwa Yon Komposit 

akan segera diberangkatkan pada triwulan-I tahun 2017. 

Adapun pendanaan disepakati akan menggunakan DIPA 

Kemhan yang masih bertanda bintang (*) dengan persetujuan 

Menteri Keuangan.  

Perkembangan situasi : 

Misi pemeliharaan perdamaian (MPP) PBB saat ini beroperasi 

di situasi dan dengan mandat yang kompleks. Dicatat bahwa 
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sejumlah misi telah beralih dari peran MPP tradisional, seperti 

memonitor perjanjian perdamaian dan stabilisasi situasi di 

lapangan beralih menjadi tugas yang bersifat multi-

dimensional, termasuk mandat yang robust seperti Force 

Intervention Brigade (FIB) di MONUSCO. Tanggung jawab 

para pasukan pemeliharaan perdamaian juga semakin luas, 

mulai dari mempromosikan pemerintahan yang inklusif, hingga 

membantu mereformasi sektor keamanan nasional dan 

melindungi warga sipil (Protection of Civilian/PoC). Polhukam 

terus melakukan koordinasi dan sinkroniasi dalam pengiriman 

misi dan meyakinkan bahwa Indonesia memegang teguh 

prinsip dasar misi PBB yang meliputi impartiality, consent of 

the parties, non-use of force except in self defense and 

defense of the mandate. Prinsip-prinsip dasar ini mulai 

bergeser sehingga perlu dilakukan monitoring secara kontinyu 

dalam setiap pertemuan PBB yang membahas tentang 

peacekeeping operation (PKO). Hal ini diperlukan agar 

personel peacekeeping Indonesia dapat diberikan training 

yang sesuai untuk dapat menjalankan tugas secara efektif 

sesuai mandate yang diberikan dengan tidak mengabaikan 

safety dan security. (Pada tutup tahun 2016, Rakoortas 

Pembentukan Batalyon Komposit telah menyepakati dan 

memutuskan bahwa pembentukan batalyon tersebut diatas 

akan diejawantahkan di awal 2017 dengan memakai anggran 

APBN Kemhan.) 

2) Keberhasilan Kemenko Polhukam mengkoordinasikan 

persiapan FATF Mutual Evaluation Tahun 2017 dan Penilaian 

negatif APG terhadap Kebijakan Tax Amnesti Indonesia.  

Pencapaian Indonesia terlepas dari sangsi FATF merupakan 

keberhasilan koordinasi antar K/L semenjak tahun 2010, 

Indonesia masih masuk dalam daftar public statement/black 

list FATF. Kemenko Polhukam mendorong agar Indonesia 

dapat keluar dari ancaman black list FATF dengan terlibat aktif 

dalam rangkaian pertemuan FATF sehingga pada sidang 

pleno FATF tanggal 25 Juni 2015 di Brisbane, Australia, 

Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam (public statement) 
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FATF. Namun selanjutnya Indonesia diharuskan menjalani 

Mutual Evaluation (ME) oleh Financial Action Task Force 

(FATF) yang rencananya akan dilakukan pada semester ke-IV 

Tahun 2017. ME tersebut akan menilai tingkat kepatuhan 

Indonesia dalam mengimplementasikan FATF 40 

reccomendations yang merupakan standar global dalam 

pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Untuk itu 

telah dibentuk Team ME Indonesia yang bekerja sepanjang 

tahun 2016-2017 guna mengidentifikasi permasalahan dan 

mencari solusi untuk memenuhi 40 Rekomendasi FATF. Pada 

akhir 2016 telah berhasil di Identifikasi sejumlah rekomendasi 

yang berpotensi mendapat penilaian non-compliance yaitu: (i) 

Rekomendasi-7 tentang sanksi terkait proliferasi; (ii) 

rekomendasi-8 tentang non-profit organization; (iii) 

rekomendasi 24 dan 25 tentang transparasi dan beneficial 

ownership serta; (iv) rekomendasi 37 dan 38 tentang Mutual 

Legal Assistance. Isu yang berpotensi non-compliance 

tersebut akan segera ditindak lanjuti pada Rakor TA. 2017. 

Di lain pihak, UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak telah mengundang ancaman tersendiri 

bagi Indonesia. Asia Pacific Group on Money Laundering 

(APG-ML) melalui surat kepada Menko Polhukam tanggal 30 

September 2016 menyatakan bahwa kebijakan pengampunan 

pajak di Indonesia tidak sesuai dengan 4 (empat) prinsip dasar 

FATF mengenai Volauntarily Tax Compliance (VTC) yaitu (i) 

effective application of AML/CFT preventive measures; (ii) 

Prohibition of exemption from AML/CFT requirements; (iii) 

Domestic co-ordination and cooperation; dan (iv) International 

Cooperation. Pada tanggal 5 Oktober Menko Polhukam telah 

membalas surat APG tersebut disertai klarifikasinya namun 

APG melalui surat tanggal kepada Menko Polhukam tanggal 

31 Oktober 2016, APG tetap menyatakan bahwa Tax Amnesty 

Indonesia belum sesuai dengan 4 prinsip dasar diatas. Untuk 

mengeleminir isu tersebut dan guna menghindari masuknya 

Indonesia dalam Public Statement FATF maka dilakukan 
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koordinasi yang memutuskan bahwa Indonesia akan 

memberikan penjelasan secara langsung kepada Secretariat 

APG di Sidney melalui kunjungan kerja pada tanggal 24-25 

November 2016. Hasil kunjungan mengisyaratkan bahwa APG 

Secretariat akan merekomendasi kepada Sidang APG di awal 

tahun 2017 untuk dapat menerima penjelasan Indonesia. 

3) Koordinasi Implementasi International Health Regulation (IHR) 

2005 dan GHSA dalam menangani wabah zoonosis yang 

berpotensi Pandemi.  

Berdasarkan kesepakatan Rakorsus di Polhukam yang 

hasilnya dilaporkan ke Presiden RI maka pada tahun 2016 

Indonesia bersedia menerima giliran untuk menjadi ketua 

Troika pada Global Health Security Agenda (GHSA) bersama 

Finlandia dan Amerika Serikat. GHSA Indonesia difokuskan 

terutama pada upaya mendukung kapasitas negara dalam 

melakukan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit 

secara maksimal dan mengacu pada kesepakatan global yang 

telah disyahkan dalam kerangka PBB, utamanya WHO 

International Health Regulation (IHR), PVS dan kesepakatan 

lainnya. Berdasarkan penilaian dari WHO, dunia sudah masuk 

pada fase alert dari pandemi influenza. Pandemi influenza 

mendatang mungkin terjadi dan dapat menjangkiti semua 

negara di dunia, termasuk Indonesia. Awal dari pandemi 

influenza adalah terjadinya episenter pandemi influenza di 

lokasi yang terbatas dan masih mungkin untuk ditanggulangi. 

Kemungkinan episenter pandemi influenza dapat terjadi di 

semua negara yang terkena infeksi flu burung. Episenter 

pandemi influenza yang tidak berhasil ditanggulangi akan 

berkembang dan menyebar sehingga menjadi pandemi 

influenza. Pada saat pandemi terjadi, pelayanan kesehatan 

tidak akan mencukupi, timbul kekacauan sosial, dan terjadi 

penurunan ekonomi dalam skala besar. Karena itu, setiap 

negara harus mengantisipasi kemungkinan datangnya 

pandemi influenza ini. Indonesia telah memiliki Pedoman 

Manajemen dan Respon Nasional Menghadapi Pandemi 

Influenza yang disusun pada tahun 2016 sebagai revisi dari 
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buku Rencana Strategi Nasional untuk Pengendalian Flu 

Burung dan Kesiapsiagaan Pandemi Influenza sebelumnya 

yaitu tahun 2006-2008. 

Kemenko Polhukam bersama Kemenko PMK dan Kemenkes 

sebagai leading sektor serta instansi terkait menyusun Perpres 

dan Keppres tentang Ketahanan Kesehatan Global sebagai 

bentuk implementasi dari IHR 2005 dan GHSA yang berisikan 

peran Kementerian terkait dalam mendukung Ketahanan 

Kesehatan Global khususnya dibidang penanganan wabah 

zoonosis yang berpotensi pandemi. Sejumlah rakor digelar 

untuk menyusun rencana kontijensi penanganan wabah yang 

selanjutnya di validasi melalui TTX dan Simulasi bersama. 

Kemenkes dan Puskes TNI pada bulan September 2016 

menggelar TTX dengan tema Whole Comprehensive 

Approach dan kerja sama Sipil Militer dalam tanggap darurat 

wabah yang berpotensi pandemi. Agar Renkon Pandemi dapat 

lebih operasional maka Kemenko Polhukam 

menyelenggarakan Diseminasi, dengan Tema Peran Sentral 

Pemerintah Daerah dalam Penangangan Wabah Influenza 

yang berpotensi Pandemi ke Jajaran Provinsi Jawa Barat 

dengan pertimbangan Jawa Barat memiliki populasi dan 

sirkulasi unggas yang luas serta pemasok ibu kota yang dapat 

berdampak langsung ke dunia internasional. Kedepan Renkon 

Nasional akan terus disempurnakan sehingga dapat 

diterjemahkan menjadi SOP dari KL terkait termasuk Pemda. 

4) Mengkoordinasikan permasalahan pengungsi dan pencari 

suaka dengan UNHCR dan IOM.  

Kemenko Polhukam mendorong untuk mempercepat 

penyelesaian masalah pengungsi dan pencari suaka dengan 

koordinasi dan sinkronisasi kegiatan baik internal melalui Desk 

Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari 

Suaka (P2MP2S) maupun internasional melalui Bali Process 

guna menyusun posisi RI serta penanganan tidak lanjutnya.  

Pada Pertemuan Bali Process bulan Maret 2016  disepakati 

bahwa meskipun telah terwujud peningkatan kerjasama 
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regional dalam menghadapi tantangan irregular migration, 

namun meningkatnya kasus perdagangan manusia dan 

penyelundupan manusia pada tahun 2015 yaitu isu Laut 

Andaman dan Samudra Hindia, memerlukan fokus 

peningkatan kerjasama para penegak hukum  dan pejabat 

imigrasi.  Negara pihak juga didorong untuk senantiasa 

mendukung peningkatan dan penyempurnaan kerangka 

hukum nasional termasuk kriminalisasi pelaku perdagangan 

dan penyelundupan manusia. Koordinasi kedalam antar KL 

pada kasus terdamparnya perahu yang bermuatan 44 Pencari 

Suaka asal Srilangka di Aceh Utara  dapat dijembatani melalui 

kerja sama yang intensif dengan UNHCR, IOM dan Pemda 

Aceh. Demikian juga upaya pendekatan melalui UNHCR dan 

IOM Indonesia terhadap Amerika untuk menerima pengungsi 

asal Rohingya yang ada di Indonesia berujung pada wawacara 

dan test Kesehatan terhadap sejumlah pengungsi asal 

Rohingya yang saat ini menunggu keputusan resmi. 

5) Mensinkronisasi dalam pencegahan Global Health Security 

Agenda (GHSA).  

Global Health Security Agenda muncul sebagai bentuk 

tanggapan atas meningkatnya kerentanan masyarakat global 

terhadap berbagai penyakit baru dan pendemi yang 

disebabkan oleh perubahan iklim, meningkatnya lalu lintas 

manusia dan hewan lintas Negara.  GHSA bertujuan 

memperkuat kapasitas untuk mendeteksi dan merespon 

wabah penyakit menular, pandemi, dan bioterorisme melalui 

implementasi International Health Regulation (IHR) 2015 yang 

lebih efektif. Pada GHSA terdapat 11 action plan yang menjadi 

fokus yaitu: antimicrobial resistance, emerging zoonotic 

disease, national biosafety and biosecurity system, 

immunization, national laboratory system, real time 

biosurveillance, rapid reporting, workforce, emergency 

operation center, linking public health with law and 

multisectoral rapid response, medical countermeasure dan 

personel deployment.  
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Indonesia ditunjuk sebagai lead country untuk action package 

emerging zoonotic disease pada tahun 2016 bersama dengan 

Vietnam. Menyikapi hal tersebut, Kemenko Polhukam 

menyelenggarakan Rakorsus/RPTM untuk menentukan sikap 

Indonesia dalam keanggotaannya di GHSA, dan siap menjadi 

Ketua Troika 2016 yang dibahas pada 29 Juni 2015 di Paris, 

sehingga dapat membawa dampak positif pada perekonomian 

Indonesia dalam bentuk internasionalisasi produk vaksin 

zoonosis, mengingat Indonesia pernah menduduki peringkat 2 

produksi vaksin dunia. 

6) Kemenko Polhukam Mendorong Perlindungan Sumber Daya 

Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 

Tradisional (SDGPT-EBT) Indonesia.  

Terkait dengan upaya perlindungan Sumber Daya Genetik, 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 

(SDGPT-EBT), Pihak asing telah memanfaatkan SDGPT-EBT 

Indonesia secara illegal dan belum ada perangkat hukum yang 

mengatur perlindungan SDGPT-EBT. 

Mengingat urgensinya masalah tersebut, untuk itu Kemenko 

Polhukam terus melakukan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi 

guna mendorong K/L terkait mengambil langkah-langkah 

berkaitan perlindungan SDGPT-EBT: (i) Pada tingkat 

Internasional mendorong, mengkoordinasikan dan 

mensinkronisasikan K/L terkait seperti Kemlu, Kemenkumham, 

Kemendikbud, KLH dan Kemenperin untuk bersama-sama 

dengan Like Minded Countries (LMCs) melakukan negoisasi di 

World Internasional Property Organization (WIPO) melalui 

Intergovernmental Consultation (IGC) guna terbitnya suatu 

rezim hukum intrnasional tentang Genetic Resource, 

Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF) serta; (ii) pada 

tingkat nasional, mendorong KL terkait untuk menyusun dan 

melakukan harmonisasi perangkat peraturan perundang-

undangan bagi perlindungan SDGPTEBT Indonesia. 
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7) Kemenko Polhukam mengkoordinasikan dengan K/L lainnya 

dan menyelenggarakan International Meeting on Countering 

Terrorism untuk memantapkan Diplomasi total.  

Indonesia berperan dalam berbagai tataran bilateral, regional 

dan global. Di tingkat bilateral, Indonesia telah 

menandatangani beberapa perjanjian mengenai 

pemberantasan terorisme. Di tingkat regional Indonesia 

berperan sebagai co-chair Southeast Asia Working Group dari 

Global Counter-Terrorism Forum dan tindaklanjut dari 

Konvensi Anti Terorisme ASEAN. Mekanisme regional lainnya 

adalah melalui ASEAN Regional Forum, ASEAN Defense 

Ministerial Meeting dan format Plus-nya, dan East Asia 

Summit.  

Pada tatatan global, Indonesia berpartisipasi pada United 

Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS), telah 

meratifikasi Konvensi Internasional dan Protokol terkait 

dengan terorisme, yaitu,  1963 Convention on Offences and 

Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Convention 

for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Convention 

for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil 

Aviation, 1980 Convention on the Physical Protection of 

Nuclear Material, International Convention for the Suppression 

of the Financing of Terrorism, 1997 International Convention 

for the Suppression of Terrorist Bombings, Amendment to the 

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at 

Airports Serving International Civil  Aviation.  

Saat ini Indonesia masih dalam tahapan meratifikasi 

International Convention on the Suppression of the Acts of 

Nuclear Terrorism. Keterpaduan strategi, kebijakan dan 

pendekatan perlu dilakukan bukan hanya pada tingkat 

nasional akan tetapi juga pada tingkat internasional yang 

memerlukan koordinasi antar kementrian dan lembaga terkait. 

Kemenko Polhukam dalam mempercepat capaian tersebut 

adalah penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Rakorsus 
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dan Rakortas serta Rapat Eselon I; pemantauan dan evaluasi 

perkembangan terkini; yang berkulminasi pada 

penyelenggaraan Internasional Meeting on Countering 

Terrorism (IMCT) di Bali pada tanggal 8-10 Agustus 2016  

guna memperkuat kerja sama internasional dalam mencegah 

dan memberantas terorisme. Mengingat banyak events 

internasional dalam kerangka regional dan internasional, 

konferensi ini akan mengambil tema spesifik Countering 

Cross-Border Movement of Terrorism yang merupakan salah 

satu tantangan besar yang dihadapi dewasa ini baik 

menyangkut pelakunya, senjata, ideologi, dan pendanaan 

terorisme lintas. negara dan peserta diusulkan peserta dari 24 

negara yaitu Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, 

Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, India, Inggris, 

Malaysia, Pakistan, Perancis, Rusia, RRT, Saudi Arabia, 

Thailand dan Turki dan 3 organisasi internasional yaitu, PBB, 

Asean dan Interpol. Pendekatan, dan kebijakan yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya 

memberantas terorisme secara lebih efektif, komprehensif, 

dan sejalan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. 

2. Tantangan dan rencana tindak lanjut. 

Dalam pencapaian kinerja di bidang politik luar negeri, masih dijumpai 

tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang, yaitu : 

a. Terkait dengan diplomasi perbatasan yang belum tuntas 

 Tetap dilakukan perundingan intensifkan  atas batas Indonesia 

dengan Malaysia, PNG, dan Timor Leste; pemetaan, pemeliharaan 

tanda batas negara;  

 Kerjasama kegiatan monitor dan evaluasi implementasi perjanjian 

lintas-batas (Border Crossing Agreement) antara RI dan Malaysia, 

PNG dan Timur Leste; Intensifikasi perundingan dengan Malaysia 

mengenai garis batas Laut Wilayah di segmen Laut Sulawesi, 

dengan target menyepakati “Garis Potensial”; Dimulainya kembali 
proses perundingan penetapan batas ZEE dengan India dan 

Thailand. Diharapkan tahun ini akan dapat dicapai kemajuan 
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berarti dengan mencapai kesepakatan dengan negara tetangga 

atas pending issues masalah perbatasan laut dan darat.   

b. Pengaturan navigasi penerbangan  

 Navigasi penerbangan sebagian wilayah udara nasional Indonesia 

yang dikelola olah Singapura, dilakukan intensifikasi koordinasi 

dan diplomasi dalam menyusun langkah strategis untuk 

menyiapkan bidang pelayanan lalu lintas udara termasuk 

kemampuan SAR di wilayah udara NKRI yang dikelola oleh FIR 

Singapura.  

c. Komunitas ASEAN  

 Komunitas ASEAN secara resmi telah dimulai untuk itu, terus 

diperkuat dalam tiga pilar tatanan komunitas yaitu politik dan 

keamanan, ekonomi dan sosial budaya.  Indonesia memantapkan 

kepemimpinannya dalam ASEAN (primus inter pares) guna 

mendorong kesiapan maksimal ASEAN dalam merealisasikan 

komunitasnya, serta kerja sama dengan semua negara perlu 

dilanjutkan dan diperkuat. Tujuan utamanya adalah agar kemitraan 

tersebut dapat mendukung visi dan misi ASEAN. Untuk itu ASEAN 

telah menetapkan visi pasca 2015 demi keberlangsungan 

komunitas serta mendorong ASEAN semakin dekat dengan 

tujuannya yaitu ASEAN yang caring and sharing, people oriented 

and centered, bersatu dan berperan sentral dikawasan and 

beyond.    

d. Isu Laut Tiongkok Selatan  

 Perlu dicermati lanjutan prakarsa Filipina mengajukan masalah 

tersebut ke International Tribunal of the Law of the Sea (ITLOS) 

agar tidak berpengaruh pada stabilitas serta upaya pembentukan 

Code of Conduct di Laut China Selatan. Indonesia melalui ASEAN 

akan terus menggulirkan semangat kerja sama di kawasan seperti 

menodorong agar ASEAN dan RRT segera merundingkan dan 

menyepakati Code of Conduct di Laut China Selatan.  

e. Peran Indonesia di PBB 

 Prinsip multilateralisme dalam pemecahan masalah konflik di PBB 

masih sering terhambat mekanisme pengambilan kebijakan, 
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khususnya yang terkait dengan posisi Dewan Keamanan (DK) 

yang lebih dominan dari Majelis Umum (MU) dalam isu-isu 

keamanan dan konflik. Untuk itu, Indonesia akan terus 

menggulirkan penguatan peran PBB agar dapat berperan lebih 

proaktif, responsif, adil termasuk melalui kelanjutan upaya 

reformasi DK PBB. 

f. Pengayoman WNI/TKI  

 WNI yang bakal terjebak Negara posisi konflik dan TKI teracam 

hukuman berat bahkan hukuman mati, pemerintah terus 

melakukan koordinasi dan sinkronisasi, dan diplomasi terkait 

penanggulangan permasalahan yang timbul, sehingga Warga 

Negara Indonesia terhindar dari kesulitan dihadapi. 

 Langkah yang ditempuh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian 

Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri akan terus melakukan 

koordinasi dan sinkronisasi terkait peningkatan kualitas diplomasi 

luar negeri, dengan mendukung instrumen-instrumen K/L terkait 

lebih intensif melalui mekanisme duplomasi multilateral, regional 

dan bilateral agar lebih efektif. 
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C. Realisasi Anggaran 

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan 

program kegiatan bidang koordinasi yang ada di Kedeputian II/Pollugri 

sebagai berikut: 

 
Realisasi anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 

pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.173.936.455 (lima milyar seratus 

tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima 

puluh lima rupiah) atau 97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 

5.267.945.000 (lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus 

empat puluh lima ribu rupiah). Pagu anggaran yang tercantum dalam table 

anggaran merupakan pagu setelah dilakukan pemotongan /penghematan 

sebesar Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah) atas kebijakan Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia dari pagu sebelumnya sebesar Rp. 

6.267.945.000 (enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan 

ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan kegiatan Kedeputian Bidang 

Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam telah tercapai sesuai 

target pada Rencana Kerja Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik 

Luar Negeri Tahun Anggaran 2016, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika. 

a) Rapat koordinasi kegiatan yang telah terealisasi sebanyak 11 

kali dari target 12 kali (91.67%). 

Program Kegiatan 

Anggaran 

 Anggaran Semula 
Pagu Anggaran 
Setelah revisi 

Pagu Anggaran 
Setelah 

Penghematan 
Realisasi     % 

         (1)        (2) (3) (4) (5) (6)    (7)   

Peningkatan  
Koordinasi 
Bidang 
Politik, 
Hukum dan 
Keamanan 

Sekretariat Deputi Bidang 
Koordinasi Politik Luar 
Negeri 

799.180.000      806.040.000 806.040.000 805.015.784 99 

Koordinasi Kerjasama 
Asia, Pasifik, dan Afrika 

1.250.928.000   1.439.051.000 
 

1.035.383.000 
 

 
987.290.168 

 

 
95 

Koordinasi Kerjasama 
Amerika & Eropa 

1.210.363.000   1.339.947.000 
 

1.133,962,000 
 

 
1.097.107.094 

 

 
96 

Koordinasi Kerjasama 
ASEAN 

1.334.324.000 1.407.915.000 
 

1.174.682.000 
 

 
1.168.461.492 

 

 
94 

Koordinasi Kerjasama 
Organisasi Internasional 

1.235.500.000 1.274.992.000 
 

1.117.878.000 
 

1.116.061.917 99 

Kedeputian Bidang 
Koordinasi Politik Luar 
Negeri 

5.830.295.000 
 

6.267.945.000 
 

 
5.267.945.000 

 

 
 5.173.936.455 

 
97 
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b) Pemantapan koordinasi kegiatan yang terealisasi sebanyak 28 

kali dari target 11 kali (186,67%). 

c) Focus Group Discussion Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika 

sebanyak 1 kali dari target 1 kali (100%). 

d) Focus Group Discussion Peningkatan Kerja Sama Asia Pasifik 

dan Afrika tidak dilaksanakan karena adanya penghematan 

anggaran. 

e) Forum RI-RRT tidak dilaksanakan karena adanya 

penghematan anggaran. 

f) Diseminasi kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 kali dari target 

1 kali (100%). 

g) Pengelolaan kembali FIR Area kegiatan yang terealisasi 

sebanyak 1 kali dari target 1 kali. 

2. Koordinasi Kerja Sama Amerika Eropa. 

a) Rapat koordinasi kegiatan yang telah terealisasi sebanyak 25 

kali dari target 12 kali (208.33%). 

b) Pemantapan koordinasi kegiatan yang terealisasi sebanyak 12 

kali dari target 11 kali (85,71%). 

c) Pertemuan dengan para Dubes tidak dilaksanakan karena 

adanya penghematan anggaran. 

d) Focus Group Discussion kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 

kali dari target 1 kali (100%). 

3. Koordinasi Kerja Sama ASEAN. 

a) Rapat koordinasi kegiatan yang telah terealisasi sebanyak 9 

kali dari target 12 kali (75.00%). 

b) Pemantapan koordinasi kegiatan yang terealisasi sebanyak 23 

kali dari target 11 kali (135,29%). 

c) Focus Group Discussion Kerja Sama ASEAN tidak 

dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran.  

d) Diseminasi Masyarakat Polkam di Ambon kegiatan yang 

terealisasi sebanyak 1 kali dari target 1 kali (100%). 
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e) Rakor Pilar Polkam dengan Badan Sektoral kegiatan yang 

terealisasi sebanyak 1 kali dari target 1 kali (100%). 

4. Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional. 

a) Rapat koordinasi kegiatan yang telah terealisasi sebanyak 14 

kali dari target 12 kali (116.67%). 

b) Pemantapan koordinasi kegiatan yang terealisasi sebanyak 15 

kali dari target 10 kali (125,00%). 

c) Focus Group Discussion Kerja Sama Organisasi Internasional 

tidak dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran. 

d) Diseminasi Kerja Sama Organisasi Internasional kegiatan 

yang terealisasi sebanyak 1 kali dari target 1 kali (100%). 
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BAB IV 

 PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian 

Bidkoor Pollugri, Kemenko Polhukam Tahun 2016 disusun untuk 

mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan 

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

media untuk menginformasikan capaian kinerja Kedeputian Bidkoor 

Pollugri Tahun Anggaran 2016, dan hal terpenting dari pelaporan ini 

adalah menggali pelajaran untuk perbaikan ke depan agar lebih baik lagi.  

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang politik luar negeri 

tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi 

semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kedeputian 

Bidkoor Pollugri masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan 

yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait 

koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab 

permasalahan yang ada. Berikut diuraikan kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan kegiatan capaian kinerja di bidang politik luar negeri yang 

bertujuan sebagai acuan untuk bahan evaluasi di tahun mendatang, 

diantaranya: 

1. Kurangnya koordinasi antar pelaksana capaian kinerja di dalam 

lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 

khususnya dalam penghimpunan dan keakuratan data hasil 

pelaksanaan capaian. 

2. Belum tertibnya pengarsipan data sehingga menghambat proses 

monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. 

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti keterbatasan 

ruangan, komputer, ATK dan sarana penunjang lainnya. 

 

 

 

 

 

 


