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 KATA PENGANTAR 

  

 Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2016.  

 Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dan Lembaga dan Peraturan 

Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan, bahwa Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengkoordinasikan dan 

menyinkronkan perumusan penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan bidang Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat.  

  Laporan ini memiliki dua fungsi utama, pertama adalah sarana untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas 

perencanaan kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Untuk 

memenuhi kedua fungsi utama tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis 

besar berisi informasi mengenai capaian kinerja tahun 2016. Capaian kinerja 

merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2016 yang diarahkan bagi 

pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2016. Penyampaian laporan 

kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kedeputian Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada para pemangku kepentingan. Capaian 

kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran dianalisis lebih 

lanjut untuk mengindentifikasi peluang dan kendala dalam memperbaiki kinerja pada 

tahun berikutnya.  

 Akhir kata, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi media 

pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan khususnya untuk 

Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.  

 

Jakarta,   Januari 2017 

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat 
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Ringkasan Eksekutif 
 
 

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai 

tugas pokok yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat 

dalam rangka mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, telah dilakukan kegiatan koordinasi, 

sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, penyelesaian tindak pidana kejahatan 

konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan 

kejahatan yang berimplikasi kontijensi telah dilakukan dengan baik melalui langkah – 
langkah penanganan yang terkoordinasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat 

daerah Kabupaten/Kota sehingga berbagai kejahatan yang berdampak pada stabilitas 

keamanan dan pembangunan nasional dapat terkendali.  

 

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, telah mendorong pencapaian 

terhadap terselesaikannya permasalahan yang melibatkan peran dan fungsi antar 

K/L/D, mengoordinasikan dalam upaya penurunan jumlah titik api/hotspot diberbagai 

daerah sehingga kejadian tahun 2016 tidak lagi menimbulkan dampak besar 

sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015, meningkatkan kinerja dalam 

pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengungkapan kasus 

penyalahgunaan narkoba, illegal fishing, dan kasus lainnya sehingga walaupun dari sisi 

jumlah mengalami peningkatan namun dapat menjadi gambaran terhadap upaya atau 

langkah – langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengungkapan kasus 

tersebut sehingga situasi keamanan secara nasional dapat tetap terpelihara dengan 

baik. 

 

Namun guna perbaikan dan peningkatan dimasa mendatang, dari hasil 

pelaksanaan kegiatan Kedeputian V/Kamtibmas, terdapat hal – hal yang masih dalam 

proses penyelesaian dan untuk mencapai hasil maksimal diperlukan atensi dan soliditas 

seluruh stakeholder terkait karena masih terdapat ego sektoral, adanya peraturan 

perundang-undangan yang membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan 

dalam penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara, misalnya Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang belum dapat 

terimplementasikan dengan baik di bidang ESDM dan UU tentang terorisme sehingga 

belum dapat memberikan hasil yang maksimal, belum maksimalnya pengambilan 
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keputusan dan pelaksanaan operasi terpadu di lapangan, serta peningkatan upaya 

penanggulangan penyelundupan narkoba khususnya yang masuk melalui laut. 

 

Selain itu, juga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan keras untuk 

memberikan efek deterence melalui keberadaan aparat penegak hukum yang 

professional dan memiliki integritas yang baik dan dukungan dari seluruh potensi 

masyarakat, penambahan SDM, sarana dan prasarana yang dapat memberikan hasil 

yang lebih baik. 

 

Dengan kata lain, Kemenko Polhukam telah berupaya untuk melakukan upaya 

penyelesaian tindak pidana kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, 

kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi 

namun belum dapat dilakukan penyelesaian secara total (100%) dikarenakan dalam 

beberapa kasus membutuhkan waktu proses penyelesaian yang tidak singkat (lebih 

dari 1 tahun) dan perlu dilakukan sinkronisasi antar K/L/D sehingga langkah – langkah 

penyelesaian diuraikan secara tepat dan terpadu. 

 

Dalam rangka menghadapi tantangan untuk mengatasi berbagai persoalan di 

bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di masa depan yang dimungkinkan 

terjadi, mengingat adanya fluktuasi di berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi 

keamanan dan ketertiban masyarakat karena kondisi politik dan ekonomi, penyebaran 

paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan 

narkoba, unjuk rasa anarkhis, dan lain-lain maka diperlukan keterpaduan seluruh 

personil Kementerian/Lembaga terkait, didukung dengan kebijakan yang dapat 

terimplementasikan dengan tepat, mengakomodir kearifan lokal di berbagai wilayah 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum, serta upaya 

penegakan hukum yang tegas dan jelas dapat diimplementasikan oleh aparat hukum. 

 

Berdasarkan realisasi anggaran pada T.A 2016 Kedeputian Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, secara umum kegiatan telah terlaksana dengan 

baik dengan penyerapan anggaran pada tahun 2016 dari nilai PAGU Rp. 

22.386.707.000, terserap anggaran sebesar Rp. 21.235.055.460,- sehingga persentase 

penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar 94,85%. Dengan demikian, ditinjau dari 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Kedeputian Bidang 

Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2016 telah sesuai dengan sasaran dan indikator 

yang ditetapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Setelah berakhirnya tahun 2016 maka capaian kinerja masing – masing perlu 

dilaporkan sehingga menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun 

tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Pencapaian kinerja tersebut tidak pernah lepas dari permasalahan dan 

tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang keamanan dan ketertiban 

masyarakat baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global 

yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi, khususnya selama tahun 2016 

tidaklah ringan sebagaimana kejadian dan fakta – fakta permasalahan yang dihadapi 

oleh pemerintah. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya 

ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola 

pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan 

dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan 

bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu dinamika globalisasi 

lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu 

langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif. 

Hasil pencapaian kinerja yang disusun dalam bentuk laporan merupakan 

amanat dari Pasal 19 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk 

menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja 

Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.  

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja selanjutnya merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Kedeputian Bidang 

Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyusun Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 
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Laporan Akuntabilitas Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat Tahun 2016 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam 

mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama 

tahun 2016. Selain wujud pertanggung jawaban 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 pemerintahan yang baik. 

 

B. Tugas dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, maka Deputi Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di bidang koordinasi 

keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

 

Merujuk pada peraturan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan koordinasi 

dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi 

Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan 

ketertiban masyarakat; 

2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; 

3. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat; 

4. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara; 

5. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa; 

6. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanganan konflik dan kontijensi; 
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7. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi; 

8. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan 

ketertiban masyarakat; 

9. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang 

Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan 

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. 

 

C. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Struktur Organisasi Kedeputian 

Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut : 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

Perjanjian Kinerja  

 

Untuk mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan 

berorientasi hasil (outcome), maka Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat menetapkan perjanjian kinerja tahun 2016 adalah suatu 

pernyataan perjanjian kinerja antara penerima dengan pemberi amanah. Perjanjian 

kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.  

 

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja 

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 

kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

 

Adapun perjanjian kinerja tersebut dilakukan dengan program kegiatan yang 

diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

1. Terwujudnya Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat 
(Kamtibmas); 
 
 
 
 
 

2. Terwujudnya daya dukung 
managemen unit organisasi 
yang berkualitas  

 

1. Presentase penyelesaian tindak 
pidana kejahatan konvensional, 
kejahatan transnasional, 
kejahatan terhadap kekayaan 
negara dan kejahatan yang 
berimplikasi kontijensi  
 
 

2. Presentase penyelesaian kasus 
kejahatan di Indonesia 

 
 

70% 

 

 

 

 

 

 

70% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

A. Capaian Kinerja  

Pada tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk dapat memenuhi sasaran 

strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan 

fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran 

strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-

kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, focus 

group discussion dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang 

disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong 

harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran 

capaian kinerja 2016 serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran 2016. 

 

Adapun realisasi anggaran pada T.A 2016 Kedeputian Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat secara umum telah terlaksana dengan baik 

dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2016 sebesar 94,85% (total 

PAGU anggaran Rp. 22.386.707.000 serapan Rp. 21.235.055.460). 

 

Pencapaian kinerja dilakukan dengan pengukuran capaian kinerja dengan 

membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap 

sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui celah 

kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan 

kemudian ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan 

realisasi. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

(1) (2) (3) (4) 

1. Terwujudnya 

Keamanan dan 

Ketertiban 

Masyarakat 

(Kamtibmas) 

1. Presentase penyelesaian 

tindak pidana kejahatan 

konvensional, kejahatan 

transnasional, kejahatan 

terhadap kekayaan negara 

dan kejahatan yang 

berimplikasi kontijensi 

70% 70% 

2. Terwujudnya daya 

dukung managemen 

unit organisasi yang 

berkualitas 

2. Presentase penyelesaian 

kasus kejahatan di Indonesia 

70% 70% 

 

 

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  

 

Mencermati dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat 

pada tahun 2016 yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun 

regional secara masif mempengaruhi bidang ekonomi yang membawa dampak 

terhadap situasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. 

 

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan 

evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 sasaran strategis, 5 

indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing – masing 

indikator tersebut. 

 

1. Penyelesaian tindak pidana kejahatan konvensional dan kejahatan 

terhadap kekayaan negara 

Dalam penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan 

negara, aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan tindakan-

tindakan pre-emtif, preventif dan represif, namun hasilnya masih belum optimal. 
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a. Penanganan Kejahatan Konvensional 

1) Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan 

kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik 

dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di 

dalam negeri. Contoh kejahatan konvensional antara lain penganiayaan 

berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga 

kejahatan dengan senjata api. Kejahatan konvensional yang menonjol dan 

menjadi isu nasional sehingga perlu dibahas oleh Kemenko Polhukam yaitu 

Masalah Penyelundupan dan Pungutan Liar.  

2) Berdasarkan data per September 2016 di Ditjen Bea Cukai, terdapat 

kenaikan kasus penyelundupan yang dikarenakan adanya perbedaan supply 

dan demand di beberapa daerah maupun kondisi geografis Indonesia yang 

luas namun kurang pengawasan.  

3) Daerah rawan penyelundupan selain perbatasan Indonesia-Malaysia, 

Indonesia - Singapura, termasuk juga perbatasan di wilayah Timur 

Indonesia yaitu Indonesia - PNG dan Indonesia - Timor Leste. 

4) Beberapa Regulasi yang perlu dilakukan penyesuaian untuk mendukung 

upaya penanganan tindak pidana penyelundupan antara lain: 

a) Pengaturan Automatic Identification System (AIS) bagi kapal dengan 

ukuran di bawah 30 GT karena terdapat kapal yang diindikasikan 

melakukan transshipment. 

b) Pengaturan kewenangan penanganan terhadap tindak pidana bea cukai 

terkait Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-003/A/Ft.2/01/2009 

tanggal 14 Januari 2009. 

c) Surat Keputusan Menpangab yang mengatur pelabuhan keluar 

masuknya bahan peledak yang hingga saat ini belum pernah direvisi. 

5) Beberapa K/L terkait telah membentuk Tim Terpadu yang bertugas 

menanggulangi masalah penyelundupan, namun hasilnya masih jauh dari 

harapan karena kurang terintegrasi dan terkesan tumpang tindih, 

diantaranya : 

a) Mabes Polri telah membentuk Satgas yang terdiri dari Bareskrim Polri, 

Bakamla, KKP, Kementerian Perdagangan;  

b) Kementerian Perdagangan telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan 

Barang Beredar yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, KKP, 

BPOM, Mabes Polri dan Bea Cukai; 

c) Bea Cukai, Kemenkeu sedang melakukan operasi penindakan 

penyelundupan antara lain “Operasi Gerhana” dan “Operasi Halilintar”; 
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d) BNN juga mempunyai Tim Terpadu untuk memberantas penyelundupan 

Narkoba; 

6) Beberapa upaya pencegahan yang  dapat dilakukan adalah : 

a) Penguatan sosialisasi bahaya penyelundupan untuk mengatasi 

pergeseran cara bertahan hidup dari masyarakat perbatasan dari yang 

bermata pencaharian petani menjadi penyelundup.  

b) Perbaikan sistem kepelabuhan Indonesia. Hal ini memerlukan 

kerjasama dengan pemangku kepentingan dari dunia usaha. 

c) Sharing informasi baik antar Kementerian/Lembaga di Indonesia 

maupun kerjasama regional dan internasional. 

d) Pengaturan barang agar mempunyai standar nasional Indonesia (SNI). 

e) Kebijakan masuk anti-dumping. 

f) Penguatan deteksi dini, terutama di daerah perbatasan dengan 

mengoptimalkan Forkopimda dan Kominda serta forum komunikasi 

lainnya seperti Forum Kewaspadaan Masyarakat. 

g) Kebijakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tidak akan dikeluarkan oleh 

Kementerian Perhubungan jika kapal berasal dari Pelabuhan Tikus. 

h) Perlunya peningkatan skill dan pengetahuan SDM Aparat Pengamanan 

dan Aparat Penegak Hukum. Misalnya, penyelundupan narkoba banyak 

dilakukan di Bandar Udara yang dikelola oleh TNI AU padahal 

pengetahuan TNI AU dalam hal narkoba tidak mumpuni seperti 

personel dari BNN.  

7) Untuk efektifitas dan efisiensi penanggulangan masalah penyelundupan, 

maka Tim Terpadu yang sudah dibentuk oleh beberapa K/L sebagaimana 

tersebut pada point di atas, perlu disatukan dibawah koordinasi dan 

dikendalikan oleh Kemenko Polhukam menjadi Satuan Tugas 

Pemberantasan Penyelundupan. Satgas Pemberantasan Penyelundupan 

terdiri dari K/L terkait bertugas mencegah dan memberantas 

penyelundupan serta penataan regulasi yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden RI.  

8) Bahwa untuk penanganan tindak pidana pungutan liar yang banyak 

dilakukan oleh Aparat Negara, terutama pada institusi sipil sehingga 

meresahkan masyarakat luas, Kemenko Polhukam membentuk Satuan 

Tugas yaitu Satgas Saber Pungli dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 

Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.  
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9) Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan 

pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan personil, 

satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian/ 

Lembaga maupun Pemerintah Daerah dengan fungsi intelijen, pencegahan, 

penindakan dan yustisi. 

10) Satgas Saber Pungli melibatkan unsur Polri, Kejaksaaan Agung, 

Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan 

TNI (polisi militer).  

11) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan 

pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing dengan 

membentuk unit pemberantasan pungutan liar dengan rekomendasi dari 

Satgas Saber Pungli. 

b. Penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara 

1) Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak 

kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-

sama, dan/atau korporasi (suatu badan), contoh pembalakan atau 

penebangan liar (illegal logging), kegiatan penangkapan ikan secara ilegal 

(illegal fishing), pertambangan liar (illegal mining). Selama kurun waktu 

2016, Asdep 2/V Kamtibmas fokus pada penanganan penangkapan ikan 

yang tidak sah (illegal fishing), pertambangan liar (illegal mining).  

2) Bahwa untuk menangani penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), 

Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai leading sektor di bidang kelautan 

dan perikanan membentuk Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan 

Secara Ilegal (Illegal Fishing) dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 

115 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).  

3) Bahwa Perpres Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) 

tidak secara eksplisit mengamatkan agar dibentuk Satgas di daerah-daerah 

sehingga sampai dengan saat ini Satgas hanya ada pada level pemerintah 

pusat.  

4) Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap upaya pemberantasan illegal fishing di daerah 

karena Satgas tidak melakukan koordinasi ataupun kerjasama dengan 

Aparat Keamanan.  
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5) Beberapa permasalahan yang muncul dalam penanganan illegal fishing 

khususnya pada wilayah yang rawan terjadinya illegal fishing, sebagai 

berikut : 

a) Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan patroli. 

b) Sulitnya memperoleh bahan bakar solar. 

c) Luasnya rentang kendali Aparat Patroli terutama pada wilayah perairan 

yang luas seperti perairan di Provinsi Maluku. 

d) Minimnya data intelijen. 

e) Cuaca perairan Indonesia yang cenderung ekstrem di beberapa 

wilayah. 

f) Belum adanya satuan keamanan laut di seluruh pulau-pulau terluar 

terutama yang terdapat di perairan perbatasan.  

g) Belum adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat cq 

Kemenlu dengan Aparat Patroli (TNI AL) mengenai isu perbatasan di 

perairan antar negara Indonesia-Singapura, Indonesia-Malaysia dan 

Indonesia Vietnam. Padahal koordinasi ini menjadi penting agar Aparat 

Patroli tetap menjalankan tugas pada wilayah kewenangannya dan 

tidak melanggar perbatasan negara lain.  

6) Atensi dan Tindak Lanjut Instansi terkait: 

a) Menteri Kelautan dan Perikanan agar mempertimbangkan untuk 

merevisi Perpres Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) 

dengan pembentukan Satgas di daerah dan penambahan peran Satgas 

untuk berkoordinasi dengan Aparat Keamanan dan Aparat Penegak 

Hukum di daerah perbatasan dan daerah yang rawan praktik illegal 

fishing.  

b) Menteri Dalam Negeri segera menginstruksikan Para Gubernur yang 

wilayahnya berpotensi perikanan dan rawan terhadap praktik illegal 

fishing agar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

mengoptimalkan forum koordinasi yang telah dibentuk sebelumnya 

dengan harapan kendala-kendala penanganan illegal fishing dapat 

tertangani dengan baik.  

7) Berkaitan dengan kejahatan terhadap kekayaan negara berupa 

penambangan tanpa ijin (PETI), hal-hal yang dapat dapat dicatat selama 

tahun 2016 yaitu : 

a) Penambangan Timah Tanpa Ijin 

(1) Penambangan timah ilegal yang terjadi di wilayah Provinsi Bangka 

Belitung baik yang dilakukan di wilayah Ijin Usaha Pertambangan 
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(IUP) maupun diluar wilayah IUP akan diarahkan pada pola 

kemitraan yaitu dengan membentuk kerjasama kemitraan dimana 

penambang melakukan aktifitasnya di wilayah IUP, hasilnya 

diserahkan kepada perusahaan Pemegang IUP, dan semua 

kegiatan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan sehingga 

apabila terjadi pelanggaran akan ditertibkan/dilakukan penegakan 

hukum.   

(2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah 

menetapkan kriteria kemitraan yaitu (a) dilakukan oleh badan 

usaha lokal provinsi yang memiliki IUJP terlegalisir, (b) 

menggunakan tenaga kerja lokal kabupaten, (c) tidak 

menggunakan tenaga kerja asing, (d) tidak berafiliasi secara 

langsung dan tidak langsung dengan perusahaan tambang nasional 

atau perusahaan tambang lainnya. 

(3) Permasalahan antara masyarakat penambang dengan PT. Timah, 

Tbk, diindikasikan karena perusahaan membeli dengan harga yang 

murah, Program CSR tidak dirasakan oleh masyarakat, dan adanya 

keinginan masyarakat untuk dilibatkan sebagai pekerja. 

(4) Permasalahan pasca tambang (reklamasi) oleh eks PT. Kobatin 

yang terkendala oleh keberadaan penambang ilegal, perusahaan 

telah menyiapkan dana jaminan pasca tambang sebesar 16 juta 

USD dan reklamasi diupayakan selesai pada tahun 2016, 

sedangkan proses pengalihan status pengelolaan eks PT. Kobatin 

ke Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu 

persetujuan dari Komisi VII DPR RI. 

(5) Adanya tumpang tindih perijinan dan tidak validnya data 

cadangan/deposit timah menjadikan penambangan ilegal semakin 

marak. Disamping itu, penerbitan AMDAL, IUP dan status clean and 

clear perlu menjadi atensi semua pihak sehingga dilakukan sesuai 

ketentuan yang ada (bukan hanya sebagai formalitas). 

(6) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai salah satu 

kawasan ekonomi khusus pariwisata sehingga Raperda Zonasi perlu 

mempertimbangkan jarak kawasan wisata dengan kawasan 

tambang karena saat ini terdapat ± 30 Ha wilayah IUP PT. Timah, 

Tbk yang masuk dalam kawasan pariwisata. 
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(7) Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, maka atensi dan 

tindaklanjut disarankan kepada: 

(a) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Surat 

Keputusan Tim Terpadu penanganan masalah penambangan 

timah, dan menunjuk Sekda Provinsi sebagai Ketua Tim untuk 

menyusun rencana aksi terpadu meliputi : 

 Inventarisasi seluruh kegiatan penambangan tanpa ijin yang 

dilakukan oleh masyarakat baik yang di dalam wilayah IUP 

maupun di luar wilayah IUP, mengarahkan penambang agar 

melakukan kegiatan di dalam wilayah IUP perusahaan dan 

bermitra dengan PT. Timah, Tbk, menentukan pola 

kemitraan serta sistem pengawasan. 

 Melakukan audit terhadap semua perusahan pemegang IUP 

dan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana kegiatan 

tim terpadu. 

 Percepatan terbitnya Perda Zonasi dengan 

mempertimbangkan jarak kawasan pertambangan dan 

kawasan pariwisata. 

(b) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berkoordinasi 

dengan BLHD dan Pemda untuk melakukan audit terhadap 

AMDAL yang sudah dikeluarkan serta membuat rencana aksi 

penyelesaian permasalahan kerusakan lingkungan pasca 

tambang. 

(c) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): 

 Mempercepat proses pelaksanaan reklamasi di area 

pertambangan eks PT. Kobatin dengan menggunakan dana 

jaminan pasca tambang. 

 Berkoordinasi dengan Komisi VII DPR RI untuk percepatan 

persetujuan peralihan pengelolaan pertambangan eks PT. 

Kobatin kepada Pemprov. Kep. Bangka Belitung.  

 Berkoordinasi dengan Kementerian LHK, Kementerian BUMN 

dan Pemerintah Daerah untuk mendukung audit terhadap 

semua IUP yang sudah dikeluarkan di Provinsi  Kepulauan 

Bangka Belitung, penerbitan status Clean and Clear (CnC), 

pola kemitraan dan hal – hal lainnya yang termasuk dalam 

kegiatan pertambangan dan pasca pertambangan. 
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(d) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung dan 

melakukan pengawasan kepada PT. Timah, Tbk sehingga 

pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak menimbulkan 

konflik di masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan 

memberikan kontribusi bagi kemajuan wilayah Bangka 

Belitung. 

(e) Kapolda, Kabinda, dan Danrem 045/Garuda Jaya, memberikan 

dukungan sepenuhnya upaya tim terpadu Penyelesaian 

Permasalahan Penambangan Timah Tanpa Ijin khsususnya 

dalam hal penegakan hukum. 

 

b) Penambangan Emas Tanpa Ijin 

(1) Berdasarkan data Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), 

terdapat sekitar 75 ton emas yang dihasilkan dari kegiatan 

penambangan emas tanpa ijin (PETI) dan dipasarkan pada pasar 

gelap sehingga menimbulkan kerugian negara. 

(2) Bahwa dalam penanganan penambangan emas tanpa ijin (PETI), 

Polri telah melaksanakan upaya pre-emtif, preventif dan represif 

dan menangani 7 kasus PETI yang banyak terjadi di Prov. Riau, 

Prov. Jambi dan Prov. Kalbar. Namun dalam penangananya 

terkendala oleh : 

(a) Lokasi penambangan emas tanpa ijin yang terpencil sehingga 

sulit untuk dijangkau.  

(b) Keraguan Polri untuk melaksanakan penegakan hukum 

mengingat sebagian besar pelaku penambangan emas tanpa 

ijin adalah masyarakat kecil.  

(c) Sulitnya evakuasi alat berat dan pengumpulan barang bukti. 

(3) Personil Inspektur Tambang yang telah diberikan pendidikan 

Inspektur Tambang adalah sebanyak 998 orang, tidak mampu 

melakukan pengawasan dengan optimal karena jumlahnya tidak 

sebanding dengan luas wilayah sebaran pertambangan emas di 

Indonesia, ditambah lagi penempatan mereka banyak yang tidak 

pada fungsi pengawasan tambang.  

(4) Bahwa berbeda antara Pertambangan Rakyat dengan 

Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI). Tentang Pertambangan 

Rakyat diatur dalam UU Minerba yaitu Pertambangan Rakyat 

adalah pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

menggunakan peralatan sederhana yang pelaksanaannya diatur 
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oleh Pemerintah Daerah dengan didahului adanya Penetapan 

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Penerbitan Ijin 

Pertambangan Rakyat (IPR). Sedangkan Penambangan Emas 

Tanpa Ijin (PETI) adalah segala kegiatan pertambangan yang 

tanpa adanya perijinan dari Pemerintah baik di wilayah 

pertambangan maupun bukan di wilayah pertambangan. Dalam hal 

Pertambangan Rakyat yang tidak memiliki ijin dan apalagi sudah 

menggunakan peralatan modern, maka kegiatan tersebut masuk 

dalam kategori PETI dan harus dilakukan penindakan dengan 

melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya serta dilakukan 

penghentian kegiatannya. 

(5) Dengan telah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, maka hal-hal yang perlu menjadi atensi adalah 

sebagai berikut: 

(a) Adanya perubahan kewenangan dalam Penerbitan Perijinan 

Pengelolaan Tambang Minerba yang semula berwenang 

adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hanya oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Propinsi. Perubahan tersebut hingga 

saat ini belum didukung oleh Peraturan Teknis tentang Tata 

Cara Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/ 

Kota ke Pemerintah Propinsi. Hal ini mengakibatkan belum 

terlaksananya penyerahan perijinan sehingga berpotensi 

mengganggu kelangsungan usaha pertambangan karena 

ketidakjelasan perijinannya. 

(b) Terjadinya dualisme aturan perundang-undangan berkaitan 

dengan Tata Perijinan dan Pengelelolaan Pertambangan 

Minerba antara UU Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Minerba dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, hal ini berdampak kepada 

terjadinya ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang 

pengelolaan tambang Minerba. 

(6) Sebagian besar penambang emas di Indonesia menggunakan 

merkuri yang berdampak buruk bagi kesehatan penambang dan 

menimbulkan kerusakan lingkungan. Menyikapi keadaan ini dan 

mempedomani Konvensi Minamata Tahun 2013, Kementerian 

ESDM telah membuat Recana Aksi Nasional Penghapusan Merkuri 

pada pengolahan emas dan bekerjasama dengan Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menemukan alternatif 
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bahan pengganti merkuri yang murah dan ramah lingkungan serta 

melakukan pembahasan pelarangan merkuri dalam draft Permen 

ESDM. 

(7) Untuk mengakomodasi kepentingan penambang skala kecil maka 

Kementerian ESDM melakukan formalisasi kegiatan penambangan 

emas rakyat dan penambangan emas skala kecil yang didahului 

dengan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pelaksanaan 

kegiatan penambangan (percontohan di Banyumas dan Lebak). 

(8) Perlu penentuan status penambangan rakyat dan penambangan 

emas tanpa ijin (PETI) mengingat penanganannya keduanya 

berbeda. Untuk penanganan penambangan rakyat akan diakomodir 

oleh Pemerintah Daerah dengan penetapan WPR dan penerbitan 

IPR, sedangkan untuk penambangan emas tanpa ijin, apalagi yang 

menggunakan alat berat agar dilakukan penegakan hukum dan 

dihentikan kegiatan penambangannya. 

c) Terkait banyaknya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan 

pelaksanaan pengelolaan dan perijinan Pertambangan Minerba serta 

perlunya dilakukan langkah-langkah yang sinergis dan terkoordinasikan 

antar K/L antara lain Kemenko Kemaritiman, Kementerian ESDM, 

Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, BPPT dan Polri disarankan 

Kemenko Polhukam membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang akan 

merumuskan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi: 

(1) Adanya dualisme aturan antara UU Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Minerba dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

(2) Pelaksanaan Aksi Nasional Penghapusan Merkuri dalam kegiatan 

penambangan emas skala kecil. 

(3) Percepatan perolehan bahan pengganti Merkuri. 

(4) Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. 

(5) Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa ijin 

(PETI). 

d) Berkaitan dengan kejahatan terhadap kekayaan negara berupa illegal 

migas hal-hal yang dapat dapat dicatat selama tahun 2016 sebagai 

berikut: 

(1) Tindak pidana illegal migas yang meliputi illegal drilling, illegal 

tapping dan illegal refinery marak dilakukan oleh oknum 

masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (khususnya Kab. 
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Musi Banyuasin, Kab. Musi rawas, Kab. Musi Rawas Utara), Provinsi 

Jambi (Kab. Batanghari dan Kab. Muaro Jambi), Provinsi Jawa 

Timur (Kab. Bojonegoro) serta sedikit di Provinsi Jawa Tengah 

(Kab. Blora). 

(2) Di beberapa wilayah, oknum merambah pada daerah operasi dan 

fasilitas milik perusahaan pengelola migas yang berijin. Misalnya di 

Provinsi Sumatera Selatan masyarakat merambah pada wilayah 

operasi PT. Pertamina. 

(3) Masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa pengeboran minyak 

yang dilakukan di tanah hak milik (HM) mereka merupakan 

tindakan yang legal dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan 

sejak dulu.  

(4) Pengeboran minyak secara ilegal maupun pengelolaan minyak yang 

tidak berijin dilakukan oleh oknum masyarakat dengan cara-cara 

tradisional menggunakan peralatan yang sederhana dipadukan 

dengan peralatan mekanik yang dilakukan di lokasi pekarangan 

rumah atau atau lahan milik masyarakat setempat baik dilakukan 

oleh pemilik lahan atau pemilik tanah yang menyewakan lahan 

tersebut kepada pemilik modal. 

(5) Illegal migas telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan 

membahayakan pekerja maupun masyarakat yang tinggal di sekitar 

lokasi karena resiko kebakaran sangat tinggi. 

(6) Belum adanya kesepahaman terkait pemanfataan sumur tua 

sebagaimana Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 Tentang 

Pengusahaan Minyak pada Sumur Tua.  

(7) Penanganan illegal migas masih terkendala sulitnya penegakan 

hukum baik karena kurangnya anggaran, waktu dan personil. 

(8) Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam telah 

berkoordinasi dengan Kementerian ESDM berkaitan dengan Permen 

ESDM Nomor 1 Tahun 2008 maupun dengan SKK Migas dan 

Pertamina terkait saran dan tindaklanjut permasalahan illegal 

drilling yang terjadi di WKP PT. Pertamina. 

Penanganan kejahatan konvensional maupun kejahatan terhadap kekayaan negara 

membutuhkan upaya yang sinergi dari Kementerian/Lembaga terkait. Peningkatan 

sinergitas antar Kementerian/Lembaga perlu untuk terus ditingkatkan karena 

kejahatan yang tidak ditangani dengan tuntas dapat memicu terjadinya kejahatan 

lain. Dampak dari maraknya kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Tahun 2016 

17 

kekayaan negara tidak hanya dirasakan oleh orang per orangan namun juga 

masyarakat pada umumnya dan negara sebagai entitas yang mempunyai 

kewenangan dalam penanganan kejahatan. Oleh karena itu, langkah-langkah 

antisipasi dan peningkatan upaya penanganan kejahatan perlu dikoordinasikan 

dengan baik antar Kementerian/Lembaga agat terjalin upaya yang sinergi dan 

efektif serta tepat sasaran. 

 

Berkaitan dengan penanganan permasalahan penyelundupan barang memerlukan 

koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga karena kewenangan 

penanganan penyelundupan barang menjadi domain dari Mabes Polri, Kementerian 

Perdagangan, Ditjen Bea Cukai dan BNN serta K/L terkait. Masing-masing 

Kementerian/Lembaga tersebut telah membentuk Tim Terpadu sehngga terkesan 

kurang efektif dan efisien. Kedeputian V/Kamtibmas telah mendorong agar Tim 

Terpadu yang berada di masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut dilebur 

menjadi satu tim yang lebih solid. Rencananya pada tahun 2017, fungsi 

penanganan penyelundupan akan dilekatkan pada Satgas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang berada di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 

 

Sedangkan berkaitan dengan penanganan illegal fishing, Deputi V/Kamtibmas 

selaku Ketua Tim Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Pemberantasan Penangkapan 

Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) telah melaporkan hasil rekomendasi Tim 

Evaluasi yang telah disampaikan Menko Polhukam kepada Presiden, sebagai 

berikut: 

a. Hingga saat ini Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing belum 

berpengaruh secara signifikan terhadap upaya pemberantasan illegal fishing di 

daerah, karena Satgas tidak melakukan koordinasi ataupun kerjasama dengan 

Aparat Keamanan dan Aparat Penegak Hukum di daerah.  

b. Berkaitan dengan bidang operasi Satgas, terdapat hal-hal yang perlu menjadi 

atensi, sebagai berikut: 

1) Dukungan anggaran operasional Satgas selama ini masih menggunakan 

anggaran pada masing-masing Kementerian/Lembaga. 

2) Belum maksimalnya koordinasi dan pengambilan keputusan di lapangan 

yang ditandai dengan tidak terlaksananya operasi secara terpadu di 

lapangan. Operasi Satgas selama ini hanya dilakukan oleh personil dari 

Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Satgas secara mandiri (TNI AL, 

Polri, KKP dan Bakamla). 
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3) Belum ada Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tentang 

mekanisme komando dan pengendalian terhadap unsur-unsur yang masuk 

dalam BKO Satgas.  

4) Belum maksimalnya mekanisme sharing information antar Kementerian/ 

Lembaga pada internal Satgas. 

c. Berkaitan dengan bidang yustisia, terdapat hal-hal yang perlu menjadi atensi, 

sebagai berikut: 

1) Belum adanya persamaan pemahaman bersama antara penyidik, penuntut 

umum dan pengambil keputusan di pengadilan, khususnya terkait dengan 

bentuk-bentuk pelanggaran dan tindak pidana perikanan. 

2) Belum adanya koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan pengambil 

keputusan di pengadilan sejak awal penanganan hingga pelaksanaan 

putusan pengadilan, sebagai contoh tentang penegasan keputusan 

pengadilan mengenai status barang bukti yang dirampas untuk negara atau 

dirampas untuk dimusnahkan. 

3) Belum adanya Kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana orang asing 

yang melakukan tindak pidana di wilayah ZEE Indonesia, dimana 

putusannya hanya sebatas pada denda dan tidak ada subsidairnya. Kondisi 

ini akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan.  

4) Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen hukum 

internasional terkait perikanan, baik regional maupun internasional antara 

lain RFMO (Regional Fisheris Management Organization), IOTC (Indian 

Ocean Tuna Commission), CSBT (Conservation of Southern Bluefin Tuna), 

RPOA (Regional Plan of Action), Hukum Laut Internasional, FAO (Food and 

Agriculture Organization) termasuk  PSMA (Port States Measures 

Agreement) dan lain-lain. 

 

d. Berkaitan dengan Penambangan Emas Tanpa Ijin, Kemenko Polhukam telah 

mendorong dan memberikan asistensi terhadap penyelesaian permasalahan 

pertambangan emas tanpa ijin di Provinsi Maluku, tepatnya di Gunung Botak 

dan Gogrea Kab. Buru melalui Rakor Lintas sektoral maupun peninjauan 

lapangan untuk mengetahui data real permasalahan dengan melibatkan 

Kementerian ESDM. Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut 

telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Maluku dengan menerbitkan: 

1) Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 225.a Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Tim kajian Penyelesaian Permasalahan PETI di Gunung Botak 

dan Gogrea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.  
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2) Keputusan Gubernur Maluku Tentang Penataan dan Pemulihan Lingkungan 

Bekas Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea 

Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kepada Perseroan Terbatas Buana Pratama 

Sejahtera.  

3) Draft Revisi Keputusan Gubernur Maluku Tentang Penataan dan Pemulihan 

Lingkungan Bekas Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan 

Gogrea Kabupaten Buru Provinsi Maluku Kepada Perseroan Terbatas Buana 

Pratama Sejahtera yang akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2017. 

e. Berkaitan dengan penanganan illegal drilling, dari kegiatan Rakor dan 

peninjauan lapangan yang telah dilakukan telah ditindaklanjuti oleh 

Kementerian ESDM untuk mengkaji Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pengusahaan Minyak pada Sumur Tua yang akan dimonitor pada 

program kerja tahun 2017. 

f. Capaian keluaran yang telah diprogramkan pada TA. 2016 terlihat dari 

tercapainya sasaran kegiatan dan adanya dukungan dari Kementerian/ 

Lembaga/Daerah sehingga selama pelaksanaan program dapat berjalan 

dengan baik dan belum terdapat kendala yang berarti. 

g. Untuk itu dalam upaya penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan 

terhadap kekayaan negara, ke depan agar Pemerintah terus mendorong dalam 

rangka mengkoordinasikan dan mensinkronkan Kementerian/Lembaga serta 

masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi guna mengefektifkan pelaksanaan 

program kerja yang ada dengan mendorong masyarakat melalui sosialisasi 

untuk bekerjasama mengantisipasi terjadinya kejahatan konvensional maupun 

kejahatan terhadap kekayaan negara melalui peran aktif masyarakat melalui 

kegiatan pengamanan swakarsa. 

h. Berdasarkan hasil rapat-rapat koordinasi dan pemantapan kunjungan kerja ke 

daerah, telah ada kemajuan khususnya kesamaan persepsi, sehingga setiap 

instansi telah terbagi sesuai dengan fungsi dalam upaya penanganan kejahatan 

terhadap kekayaan negara, khususnya illegal mining dan illegal fishing. Namun 

masih kurang koordinasi antar instansi sehingga penanganan masih kurang 

optimal. 
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i. Menurut data Mabes Polri, pada tahun 2016 jumlah kejahatan adalah sebagai 

berikut : 

No. Jenis Kejahatan Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Ket 

1.  Kejahatan Konvensional 325.191 323.246 - 1.945 

2.  Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara    6.484    5.333 - 1.151 

3.  Kejahatan Transnasional  41.468   45.481 +4.013 

4.  Kejahatan Implikasi Kontijensi 373.665 374.088 +   423 

Tabel 3.2 

j. Selama pelaksanaan koordinasi penanganan kejahatan konvensional dan 

kejahatan terhadap kekayaan negara ditemukan beberapa kendala antara lain :  

1) Kendala Administratif 

a) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sulit dilakukan, baik dari segi 

teknis maupun dari segi informasi. Masih terdapat kantor dinas di 

daerah yang belum mempunyai mesin fax sehingga menyulitkan 

pendistribusian undangan rapat, surat maupun laporan hasil rapat 

koordinasi. 

b) Kementerian/Lembaga masih belum cepat tanggap dalam sharing 

informasi maupun dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Menko 

Polhukam. 

2) Kendala Substansi 

a) Kendala dalam penanganan kejahatan konvensional, sebagai berikut: 

(1) Penanganan terhadap kejahatan konvensional belum dapat 

menyeluruh hingga akar permasalahan sehingga kejahatan 

konvensional masih marak terjadi. 

(2) Aparat Penegak Hukum kurang melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat berkaitan dengan kejahatan konvensional. 

(3) Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat hendaknya 

dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak memunculkan 

kejahatan-kejahatan konvensional lainnya. 

(4) Masih terdapat peraturan yang membuat Aparat Penegak Hukum 

ragu dalam mengambil tindakan, seperti Surat Edaran Jaksa Agung 

RI Nomor B-003/A/Ft.2/01/2009 tanggal 14 Januari 2009. 

(5) Masih terdapatnya ego sektoral Kementerian/Lembaga dalam 

penanganan kejahatan konvensional terutama pada tindak pidana 

penyelundupan dimana beberapa Kementerian/Lembaga masing-

masing membentuk Tim Terpadu.  
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b) Kendala dalam penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara, 

sebagai berikut:  

(1) Belum terkoordinasinya penanganan kejahatan terhadap kekayaan 

negara, baik dari segi anggaran maupun dalam pelaksanaan 

kegiatan (waktu dan jumlah personil).  

(2) Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang membuat 

Aparat Penegak Hukum mengalami kesulitan dalam penanganan 

kejahatan terhadap kekayaan negara. Misalnya Undang-undang 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang belum dapat 

terimplementasikan dengan baik di bidang ESDM.  

(3) Belum adanya kesepahaman tentang kejahatan illegal migas, 

terutama illegal drilling sehingga Aparat Penegak Hukum setempat 

ragu dalam mengambil tindakan pre-emtif, preventif dan represif.   

(4) Masih terdapat ego sektoral dari Aparat Patroli dalam pengamanan 

perairan Indoensia sehingga praktik illegal fishing masih marak 

terjadi di perairan ZEE. 

(5) Satgas Pemberantasan Illegal Fishing yang dibentuk oleh Menteri 

Kelautan dan Perikanan tidak melakukan koordinasi dengan Aparat 

Patroli maupun Pemerintah di daerah sehingga koordinasi dan 

sharing informasi tidak terjalin. 

 

2. Penyelesaian tindak pidana kejahatan transnasional 

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas dan sebagian besar terdiri 

dari wilayah laut serta merupakan negara kepulauan yang memiliki akses masuk 

dan keluar yang sangat banyak baik melalui laut, darat dan udara. Kondisi yang 

demikian akan menjadikan segala bentuk kejahatan transnasional menjadi 

ancaman bagi negara Indonesia. Globalisasi yang disertai kemajuan teknologi 

informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan pengaruh akan lahir 

dan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan transnasional, untuk itu diperlukan 

langkah-langkah penanggulangan yang komprehensif dan sinergitas yang 

melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga, kerjasama internasional serta 

melibatkan semua komponen masyarakat.  

 

Dalam rangka penanggulangan berbagai bentuk kejahatan transnasional diperlukan 

upaya penegakan hukum yang tegas dan keras untuk memberikan efek deterence, 

untuk itu sangat dibutuhkan aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki 

integritas yang baik serta dukungan dari seluruh potensi masyarakat. 
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Kejahatan transnasional yang terjadi selama tahun 2016 yang memerlukan 

perhatian yang serius pada tahun mendatang dalam upaya penanggulangannya 

antara lain meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta 

penyelundupan narkoba, aksi dan aktivitas kelompok teroris, penyelundupan 

manusia, serta perdagangan orang, oleh karenanya diharapkan sinkronisasi dan 

koordinasi Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan kejahatan transnasional 

harus ditingkatkan. Selain itu penyempurnaan berbagai regulasi harus dapat 

dituntaskan guna memberika ruang gerak yang cukup bagi aparat penegak hukum 

khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. 

a. Upaya penanggulangan terorisme : 

1) Tabel 3.3 Penegakan hukum terhadap pelaku terorisme yang menonjol 

selama tahun 2016 

No. Waktu Kejadian Pelaku 

1. 14 Januari 2016 Bom THAMRIN, 14 Januari 2016, 

4 tewas (korban), 23 orang luka-

luka, sasaran orang asing dan 

Polisi, bom ransel bunuh diri, bom 

lempar, senjata api. 

Pelaku a.n Dian 

Juni Kurniadi, 

Muhammad Ali, Afif 

atau Sunakin dan 

Ahmad Muhazan 

2.  5 Juli 2016 Bom MAPOLRES SURAKARTA, 5 

Juli 2015, 1 tewas (pelaku), 

sasaran anggota POLRI (bom 

ransel bunuh diri). 

Pelaku a.n Nur 

Rohman 

3. 5 Agustus 2016 Perencanan bom di Batam Pelaku a.n Gigih 

Rahmad Dewa 

4. 30 Agustus 

2016 

Bom, 30 Agustus 2016, 1 luka-

luka (pelaku), sasaran adalah 

gereja Medan (bom ransel bunuh 

diri). 

Pelaku a.n Ilham 

Armadi Hasugian 

5. 20 Oktober 

2016 

Penusukan anggota Polisi Pos 

lantas Perintis kemerdekaan, 

Tanggerang Kota, 3 luka-luka 

Pelaku Sultan 

Azianza 

6. 13 November 

2016 

Bom. Di Gereja Okumene, 

Samarinda, Kalimantan Timur, 1 

MD, 3 Luka-luka 

Pelaku Juhanda 

alias Jo 

7. 10 Desember 

2016 

Perencanaan bom istana Presiden 

di Bekasi  

Pelaku Nur Solihin, 

Agus Supriyadi, 

Dian Yulia Novi 

http://www.rappler.com/indonesia/119167-profil-afif-teroris-tembak-polisi-sarinah
http://www.rappler.com/indonesia/119167-profil-afif-teroris-tembak-polisi-sarinah
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8. 21 Desember 

2016 

Perencanaan aksi teror di 

Tangerang Selatan, Payakumbuh, 

Sumatera Utara, dan Batam 

Pelaku Tangerang 

Selatan a.n Adam, 

Irwan, Omen, 

Helmi. Payakumbuh 

a.n John Tanamal. 

Sumatera Utara a.n 

Syafii. Batam a.n 

Hari Abisoko 

9. 25 Desember 

2016 

Penangkapan pelaku terduga 

terorisme di Waduk Jatiluhur 

Pelaku Rijal dan 

Ivan Rahmat Syarif 

2) Penanganan terorisme di Poso  

a) Pelaksanaan deradikalisasi 

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, peran K/L dalam pelaksanaan 

deradikalisasi dan kontra radikalisme, baru Kementerian Sosial yang 

sudah melakukan proses deradikalisasi dan kontra radikalisme sesuai 

arahan Menko Polhukam. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan 

tersebut, perlu dibentuk satgas deradikalisasi di bawah koordinasi Kepala 

BNPT. 

b) Penegakan hukum 

Pelaksanaan Operasi Tinombala yang dilaksanakan hingga saat ini, telah 

mampu sepenuhnya menciptakan situasi kamtibmas di Kabupaten Poso 

yang. Operasi Tinombala saat ini telah menindak sebanyak 18 orang 

teroris (meninggal dunia) dan menangkap 6 orang teroris serta 1 orang 

teroris telah menyerahkan diri (saat ini dalam proses hukum), saat ini 

diperkirakan masih terdapat 9 orang teroris yang masih dalam 

pengejaran Satgas Tinombala (Daftar Pencarian Orang). 

3) Pelaksanaan Satgas Solo Raya 

Adapun pelaksanaan operasi Satgas Solo Raya (Satgas Keris) terdiri dari : 

a) Terpantaunya 6 DPO dan terindikasi 1 orang DPO sudah berada di luar 

negeri. 

b) Termonitornya 40 orang Eks Napiter dengan rincian, 6 orang masih 

radikal, 7 orang sudah moderat, 25 orang perlu dilakukan pendalaman 

lebih lanjut, 1 orang sakit jiwa, 1 orang meninggal dunia. Selain itu 

terpantau 14 orang eks napiter non DPO. 

c) Termonitor 16 kelompok radikal/rentan radikal. 

d) Termonitornya 17 ponpes dengan rincian 5 ponpes radikal dan lainnya 

perlu pendalaman lebih lanjut. 
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e) Termonitornya 4 masjid yang dikuasai kelompok radikal dan 6 masjid 

terindikasi radikal. 

 

b. Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba 

1) Tabel 3.4 Data pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di seluruh 

Indonesia Tahun 2016 

NO KESATUAN 

NARKOTIKA 
PSIKO 

TROPIKA 
BAYA 

PSIKO 

AKTIF 

BARU 

OBAT-

OBATAN 
NARKOBA RNK 

KSS TSK KSS TSK KSS TSK KSS TSK KSS TSK KSS TSK 
 

1 MABES POLRI 158 244 3 3 4 4 - - 1 1 166 252 XXVII 

2 ACEH 
1.31

1 

1.75

3 
1 1 - - - - - - 

1.31

2 

1.75

4 
IX 

3 SUMUT 
4.77

1 

6.26

9 
3 4 - - - - - - 

4.77

4 

6.27

3 
II 

4 SUMBAR 713 960 1 1 - - - - - - 714 961 XVI 

5 RIAU 
1.24

3 

1.69

8 
- - 1 3 - - - - 

1.24

4 

1.70

1 
XI 

6 BENGKULU 217 289 - - 1 1 - - - - 218 290 XXIV 

7 JAMBI 546 820 - - - - - - - - 546 820 XVII 

8 SUMSEL 
1.37

5 

1.81

1 
- - 2 2 - - - - 

1.37

7 

1.81

3 
VIII 

9 LAMPUNG 957 
1.35

5 
- - - - - - - - 957 

1.35

5 
XIII 

10 METRO JAYA 
4.70

0 

5.71

6 
14 18 3 2 1 1 - - 

4.71

8 

5.73

7 
III 

11 JABAR 
1.39

7 

1.82

0 
91 102 

1.3

31 

1.3

37 
- - 87 105 

2.90

6 

3.36

4 
IV 

12 JATENG 993 1.31

1 

39 44 299 324 - - 59 67 1.39

0 

1.74

6 
VII 
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13 DIY 197 259 76 77 169 169 - - 3 3 445 508 
XIX 

14 JATIM 3.70

1 

4.55

5 

111 126 4.8

67 

5.1

36 

- - 437 641 9.11

6 

10.4

58 
I 

15 BALI 589 650 - - 154 154 - - 2 2 745 806 
XV 

16 N T B 236 301 - - 113 113 - - 5 5 354 419 
XXII 

17 N T T 8 11 1 1 20 32 - - - - 29 44 XXXI

V 

18 KALBAR 452 562 1 1 26 26 - - - - 479 589 
XVIII 

19 KALSEL 1.12

5 

1.47

9 

764 842 17 19 - - - - 1.90

6 

2.34

0 
VI 

20 KALTENG 480 559 - - 76 76 - - 202 223 758 858 
XIV 

21 KALTIM 2.32

2 

2.95

6 

86 116 - - - - - - 2.40

8 

3.07

2 
V 

22 SULSEL 1.21

4 

1.85

3 

27 36 - - - - - - 1.24

1 

1.88

9 
XII 

23 SULTRA 156 219 - - 15 14 - - 1 1 172 234 XXVI 

24 SULTENG 250 330 - - 1 1 - - 46 55 297 386 XXIII 

25 SULUT 61 92 9 22 
1.1

85 

2.1

43 
- - 32 45 

1.28

7 

2.30

2 
X 

26 MALUKU 62 76 - - - - - - 1 1 63 77 XXX 

27 PAPUA 142 171 2 3 10 12 - - - - 154 186 
XXVII

I 

28 BABEL 202 246 7 8 - - - - - - 209 254 XXV 

29 BANTEN 351 452 1 2 - - - - 8 11 360 465 XXI 

30 GORONTALO 23 27 - - 10 18 - - 3 4 36 49 
XXXII

I 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Tahun 2016 

26 

31 MALUT 61 75 - - - - - - - - 61 75 XXXI 

32 KEPRI 422 557 - - 3 3 - - - - 425 560 XX 

33 PAPUA BARAT 55 66 - - 49 48 - - - - 104 114 XXIX 

34 SULBAR 47 82 5 5 - - - - 2 2 54 89 XXXII 

JUMLAH 
30.5

37 

39.6

24 

1.2

42 

1.4

12 

8.3

56 

9.6

37 
1 1 889 

1.1

66 

41.0

25 

51.8

40  

 

2) Pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba pada tahun 2016 

Target rehabilitasi pengguna narkoba pada tahun 2016 sesuai arahan 

Presiden yang meminta minimal 100.000 orang pengguna narkoba di 

rehabilitasi pada tahun 2016 tidak tercapai. Pada tahun 2016 jumlah pasien 

rehabilitasi penyahguna narkoba adalah sekitar 15.243 orang. Kendala tidak 

tercapainya target rehabilitasi narkoba tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

a) Program dan anggaran rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba masuk 

dalam  APBN-P 2015, sehingga seluruh program baru bisa berjalan bulan 

Mei (persiapan), dan rehabilitasi mulai dilakukan bulan Juni 2016. 

b) Terbatasnya SDM di bidang pelayanan rehabilitasi penyalahguna narkoba 

baik kuantitas maupun kualitas.  

c) Terbatasnya waktu sosialisasi mengajak masyarakat mau melaporkan diri 

ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). 

d) Keterbatasan aturan yang mengatur rehabilitasi pengguna narkoba. Untuk 

sementara diatasi dengan penyusunan standar pelayanan, modul, dan 

Perka BNN. 

e) Belum sinkronnya data jumlah napi kasus narkoba yang mengikuti masa 

pembebasan bersyarat. 
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c. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

1) Tabel 3.5 Data TPPO selama tahun 2015 dan 2016 

 

Berdasarkan data di atas terdapat kenaikan korban TPPO dan tersangka pelaku 

TPPO dari tahun 2015 ke tahun 2016. 

2) Dalam rangka penanggulangan TPPO dengan Modus Operandi penempatan 

TKI di Luar Negeri diperlukan prioritas langkah penegakan hukum yang 

keras, tegas, dan memberikan efek jera. Untuk itu diperlukan pembentukan 

satgas penegakan hukum TPPO yang melibatkan K/L penegakan hukum 

dengan tugas antara lain : 

a) Melakukan penindakan 

b) Menyelesaikan permasalahan dalam proses penegakan hukum 

c) Melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga internasional 

3) Untuk saat ini berdasarkan Inpres Nomor 69 Tahun 2008 telah dibentuk 

Gugus Tugas TPPO di bawah koordinasi Kemenko PMK dan Ketua Harian 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen 

PPPA). Namun gugus tugas tersebut tidak melibatkan Kemenko Polhukam. 

Untuk itu diperlukan revisi terhadap Inpres No 69 tahun 2008 tentang Gugus 

Tugas TPPO dibentuk satgas penegakan hukum perlu dikoordinasikan dengan 

Kemenko PMK mengingat dalam gugus tugas tersebut terdapat sub gugus 

tugas penindakan. 

 

d. Penanganan pengungsi dan pencari suaka 

1) Sampai dengan bulan Desember 2016 data pengungsi dan pencari suaka 

yang berada di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 13.851 orang yang 

terdiri dari 6.984 pengungsi dan 6.867 pencari suaka. Jumlah tersebut 

mengalami kenaikan pengungsi dan pencari suaka jika dibandingkan pada 

tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 508 orang menjadi 13.343 

orang. 
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2) Prosentase pencari suaka dan pengungsi : 

a) Tabel 3.6 Data pencari suaka dan pengungsi di Indonesia per jenis 

kelamin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tabel 3.7 Data resettlement di Indonesia 

Bulan Negara Tujuan Jumlah 

Januari Australia 1 

 Amerika (USA) 11 

Februari Australia 3 

 Amerika (USA) 11 

Maret Australia 93 

 Amerika (USA) 51 

 Canada 1 

April Australia 53 

 Amerika (USA) 101 

 Canada 3 

Mei Australia 48 

 Amerika Serikat 52 

 Canada 2 

Juni Australia 26 

 Amerika Serikat 80 

 Canada 21 

 New Zealand 12 

Juli Australia 48 

 Amerika Serikat 134 

 Canada 22 

 Swedia 6 

Agustus Australia 18 

 Amerika Serikat 119 

 Canada 5 

 New Zealand 3 

No. Warga Negara Prosentase 

1. Afganistan  50% 

2. Somalia 10% 

3. Myanmar 7% 

4. Iraq 7% 

5. Srilanka 4% 

6. Iran 3% 

7. Palestina  3% 

8. Nigeria 4% 

9. Lain-lain  10% 
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September Australia 3 

 Amerika Serikat 101 

 Canada 16 

Oktober Amerika Serikat 79 

 Canada 26 

 New Zealand 2 

November Australia 65 

 Amerika Serikat 40 

 Canada 5 

Desember Australia 5 

 Amerika Serikat 20 

Total 1.286 

 

c) Tabel 3.8 Data penampungan Rudenim di Indonesia yang tercatat di 

Ditjen Imigrasi : 

No. Rudenim 
Kapasitas 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 

1 Tanjung Pinang 400 430 

2 Balikpapan 150 272 

3 Pekanbaru 125 266 

4 Medan 120 434 

5 Pontianak 120 155 

6 Makassar 80 175 

7 Manado 100 165 

8 Kupang 90 164 

9 Surabaya 80 100 

10 Denpasar 80 102 

11 Semarang 60 94 

12 Jakarta 120 53 

13 Jayapura 20 21 

Jumlah 2.641 
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3) Tabel 3.9 Data pengembalian pencari suaka dan pengungsi ke negara asal  

 

4) Jumlah pencari suaka dan pengungsi sampai dengan bulan Desember 2016 

data pencari suaka dan pengungsi yang berada di berbagai wilayah di 

Indonesia tercatat di UNHCR sebanyak 13.851 orang. Hal ini telah terjadi 

kenaikan sebanyak 508 orang jika dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 

13.343 orang. Kondisi demikian disebabkan beberapa faktor antara lain: 

konflik yang masih berlangsung di Negara asal imigran, lemahnya 

pengawasan pada pintu masuk ke wilayah Indonesia, dan belum optimalnya 

koordinasi dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga terkait pusat dan 

daerah dalam penanganan penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari 

suaka. 

5) Belum tuntasnya Peraturan Presiden tentang Orang Asing sebagai 

Pengungsi mengakibatkan lemahnya koordinasi dan sinergitas 

Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah dalam penanganan 

penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari suaka. 

6) Tindak lanjut rekomendasi yang telah disampikan Kemenko Polhukam yang 

merupakan hasil kesepakatan dari rapat koordinasi dan pemantapan 

koordinasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga 

baik pusat maupun daerah sehingga tidak tuntasnya penanganan 

permasalahan penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari suaka yang 

terjadi di beberapa daerah. 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Tahun 2016 

31 

7) Dari kegiatan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam T.A. 2016, maka 

diperlukan: 

a) Menyinkronisasikan dan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga 

terkait di Pusat dan Daerah, dan lembaga-lembaga internasional serta 

NGO lokal dalam penanganan pengungsi etnis Rohingya (WN Myanmar) 

dan Bangladesh di Propinsi Aceh. 

b) Menyinkronisasikan dan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga 

terkait, IOM dan UNHCR dan Pemda Sumut serta Pemda Aceh dalam 

rangka proses resettlement pengungsi Rohingya di Aceh.  

c) Menyinkronisasikan dan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga 

terkait, IOM dan UNHCR dan Pemda Kepulauan Riau dalam rangka 

pemindahan penempatan pengungsi dan pencari suaka keluar wilayah 

Batam.  

d) Menyinkronisasikan dan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga 

terkait dan Pemerintah Daerah Aceh dalam penanganan imigran asal 

Srilanka dan India yang terdampar di Perairan Aceh Besar. 

e. Kendala – kendala yang dihadapi  

1) Upaya deradikalisasi terorisme belum terlaksana secara optimal dan belum 

mencapai hasil yang diharapkan sehingga masih ditemukan pelaku-pelaku 

lama yang masih kembali aktif melakukan aksi terorisme dan munculnya 

pelaku-pelaku baru, hal ini dapat dilihat dari beberapa aksi terorisme yang 

terjadi selama tahun 2016.  

2) Program rehabilitasi pecandu dan pengguna narkoba belum mencapai 

target yang ditentukan dan belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini 

dapat dilihat dari masih meningkatnya demand narkoba yang cukup besar 

di masyarakat. Selain itu upaya penanggulangan penyelundupan narkoba 

khususnya yang masuk melalui laut belum optimal oleh karena lemahnya 

koordinasi dan sinergitas Kementerian/Lembaga di pusat dan daerah 

sehingga angka penyelundupan narkoba yang terjadi selama tahun 2016 

masih cukup tinggi.  

3) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku/sindikat Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) mengakibatkan masih tingginya TPPO yang 

terjadi khususnya dengan modus operandi pengiriman TKI ke luar negeri. 

4) Belum tuntasnya revisi Undang-Undang Terorisme menjadi masalah utama 

bagi aparat penegak hukum dalam pemberantasan terorisme. 
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5) Belum teralisasinya revisi Inpres No 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas 

TPPO untuk melibatkan Kemenko Polhukam dalam Gugus Tugas TPPO 

mengakibatkan upaya penegakan hukum yang dilakukan Kementerian/ 

Lembaga masih belum optimal. 

6) Berkaitan dengan penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka, 

mengalami kendala dimana belum terlaksananya kerja sama multilateral 

berdasarkan prinsip burden sharing dan shared responsibility antara 

Kementerian Luar Negeri dengan negara asal, negara transit dan negara 

tujuan dalam rangka upaya penempatan pengungsi ke negara ketiga 

(Ressetlement), maupun pemulangan pencari suaka dan pengungsi ke 

negara asalnya. 

7) Selain itu, belum adanya petunjuk tertulis dari Kementerian Dalam Negeri 

kepada jajaran Pemerintah Daerah tentang peran Pemerintah Daerah dalam 

penanganan pengungsi yang bertempat tinggal secara mandiri di daerahnya 

masing-masing. 

 

3. Penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi kontijensi 

Indonesia adalah negara kepulauan yang masyarakatnya hidup dalam 

heterogenitas terdiri dari berbagai etnis, suku, adat istiadat, ras dan agama. Namun 

demikian, bangsa Indonesia sudah mempunyai komitmen untuk menjaga persatuan 

dan kesatuan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu konsensus 

dasar bangsa Indonesia. 

 

Ancaman potensial gangguan keamanan berupa semua bentuk konflik sosial 

tersebut dapat diantisipasi oleh aparat keamanan (Polri dibantu TNI) dan instansi 

pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah. Melalui koordinasi dan 

sinkronisasi antar instansi terkait yang terwujud dalam suatu keterpaduan telah 

menciptakan sinergitas kinerja dalam menjawab setiap persoalan konflik sosial. 

Upaya-upaya penanganan yang harus dilakukan adalah dimulai dari bagaimana 

mencegah agar konflik tidak terjadi, lalu apabila konflik terjadi harus dengan cepat 

dapat dihentikan secara tuntas sampai pada penanganan pasca konflik sehingga 

tidak mengganggu proses pembangunan berbangsa dan bernegara. 

 

Berkaitan dengan isu di bidang penanganan konflik, terdapat isu penanganan 

kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan atensi karena permasalahan 

kebakaran hutan dan lahan yang bersifat kontijensi namun perlu selalu diwaspadai. 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi atensi pemerintah karena sudah 

merupakan bencana yang bersifat luar biasa, telah menimbulkan dampak kerugian 

di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan kerusakan 
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lingkungan yang sangat besar serta telah menjadi perhatian dunia sehingga perlu 

melakukan langkah-langkah penanganan serius dan komprehensif. Tingginya 

tingkat kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan pertanian/perkebunan 

menyebabkan manusia melakukan pengolahan hutan dan lahan dengan cara 

membakar karena dirasakan lebih cepat, mudah dan murah, sehingga 99% 

penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah manusia dan dikarenakan 

kesengajaan. 

 

Dampak dari kebakaran hutan dan lahan akan menghambat kemajuan/ 

pengembangan wilayah karena kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu 

kesehatan manusia dan berlangsungnya proses pendidikan di sekolah-sekolah 

(pengembangan SDM), menghambat kelancaran transportasi (udara, laut dan 

darat), dan menyita anggaran yang besar dalam penanganannya (karena dapat 

digunakan untuk hal-hal yang membangun potensi wilayah). 

 

Dengan merujuk pada Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Menko Polhukam ditunjuk sebagai 

pengendali. Namun upaya pengendalian karhutla selama ini dilakukan oleh 

Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagaimana Inpres Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla masih perlu dioptimalkan. Untuk itu, 

tahun ini Pemerintah sangat concern terhadap penanganan kebakaran hutan dan 

lahan dan seluruh tindakan penanganan diarahkan pada tindakan yang terukur. 

Mengingat banyaknya kerugian yang ditimbulkan pada tahun 2015, maka upaya 

penanganannya dilakukan dengan pendekatan pencegahan dan pemulihan. 

Hasil yang telah dicapai sampai tahun 2016 adalah terkelolanya penanganan konflik 

yang dikoordinasikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Disamping 

itu, dalam bidang transportasi telah dilaksanakan kegiatan dengan berbagai 

stakeholder terkait sehingga transportasi pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru 

2017 dapat berjalan dengan aman, lancar yang didukung dengan peningkatan 

layanan serta penerapan aturan yang dapat memberikan keamanan dan 

keselamatan bagi para pengguna jasa transportasi. Sedangkan berkaitan dengan 

penanganan kebakaran hutan dan lahan, dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan 

melibatkan K/L terkait dan 10 Pemeintah Provinsi terkait telah diperoleh hasil yang 

maksimal dalam penanganan pencegahan, pemadaman dan pasca terjadinya 

kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan oleh 

seluruh pihak terkait sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan tidak lagi 

menimbulkan dampak besar sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015. 
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Dari hasil monitoring dan koordinasi membahas penanganan Kebakaran Hutan dan 

Lahan Tahun 2016 (satgas penanganan karhutla, rencana operasi, dan dukungan 

anggaran) di Riau dengan mengundang Pemerintah Pusat dan 10 Pemerintah 

Provinsi rawan karhutla (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, 

Kaltara, Papua, dan Papua Barat), diketahui bahwa kendala utama dalam 

pencegahan dan penanganan karhutla adalah : 

a) Pemanfaatan anggaran yang ada di Kementerian LHK (pengalihan anggaran 

pembelian helicopter) terkendala proses persetujuan DPR RI, dan Hibah 

pemerintah RRT kepada Pemri cq. BNPB sangat terbatas (Rp. 20,3 Milyar). 

b) Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah (Satgas dan Instansi Daerah) 

terhambat Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah karena adanya klausul dalam Pasal 162 ayat (8a), (8b) dan 

(8c) menimbulkan keraguan bagi Pemerintah Daerah untuk menggunakan 

anggaran dalam keadaan siaga darurat karena adanya kata “tanggap darurat” 

menimbulkan keraguan bagi Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran 

dalam keadaan siaga darurat. 

c) Berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh 10 

Pemerintah Provinsi rawan karhutla, ditekankan agar Gubernur mengeluarkan 

keputusan status siaga darurat, membentuk satuan tugas (satgas), menyusun 

rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk dijadikan dasar dalam 

pemberian dukungan anggaran, dan sampai saat ini baru Gubernur Provinsi 

Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat yang sudah mengeluarkan 

penetapan status darurat. 

Bahwa penanganan karhutla melalui pembentukan satgas yang beranggotakan 

pemerintah daerah, aparat keamanan, LSM, perusahaan, dan masyarakat telah 

menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi keamanan, sosial, ekonomi, dan 

kesehatan masyarakat dalam kategori yang memuaskan. 

Jumlah areal terbakar tahun 2015 (2.611.411 Ha) dengan 2016 (307.223 Ha) 

mengalami penurunan sebesar 88,24% (seluas 2.304.188 Ha), dan kondisi cuaca 

atau iklim cenderung basah sehingga mendukung penurunan jumlah hotspot tahun 

2016. Sedangkan data perkara karhutla yang ditangani Polri, sebagaimana tabel 

3.10 berikut : 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Jumlah kasus 275 laporan (38 

koorporasi dan 237 perorangan) 

Jumlah kasus 105 laporan (105 

perorangan) 

Jumlah kasus karhutla yang masih 

dalam proses penyelidikan sebanyak 

25 kasus 

Jumlah tersangka 134 (perorangan 

134)  
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Jumlah tersangka 172 (perorangan 

155 dan korporasi 17)  

Jumlah kasus karhutla yg masih dalam 

proses penyelidikan sebanyak 6 kasus 

sedangkan yang telah masuk dalam 

penyidikan sebanyak 99 kasus 

Luas areal yang terbakar  

pada tahun 2015 seluas 47.2016.34 

Ha 

Luas areal yang terbakar  

pada tahun 2016 seluas 645,72 Ha 

Untuk penanganan jangka panjang, yang perlu menjadi atensi adalah : 

a) Mendorong pemerintah daerah agar mempunyai kapasitas dan rencana 

penanganan karhutla untuk jangka panjang. Pelibatan perusahaan, LSM, 

Ormas, Polda, dan Kodam dalam melakukan kerjasama serta peningkatan 

penyadaran masyarakat menjadi poin penting dalam penanganan kebakaran 

hutan dan lahan di seluruh daerah. 

b) Berkaitan dengan ketentuan tentang larangan pembukaan lahan dengan cara 

membakar namun UU memperbolehkan asal tidak lebih dari 2 ha maka perlu 

dipahami bahwa yang boleh dibakar adalah lahan yang bukan dalam kategori 

hutan dan tujuannya adalah untuk kearifan lokal, untuk masyarakat asli, dan 

bukan untuk dijadikan lahan sawit. 

c) Terkait dengan penegakan hukum yang menjadi kendala adalah ketidaksamaan 

persepsi antar aparat penegak hukum sehingga semua pihak yang terkait 

dengan proses penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim) perlu diundang dalam 

rapat atau sosialisasi hal – hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan 

lahan sehingga ada penerapan hukum yang sama kepada para pelaku 

pelanggaran kebakaran hutan dan lahan. 

d) Terobosan kreatif dalam percepatan penanganan lahan gambut, dan untuk hal 

ini perlu diapresiasi Satgas Sumsel yang menciptakan Bios 44 (dekomposer 

lahan gambut), Foam pemadam, Gapo Oil 44 (teknologi bahan bakar rekayasa) 

dengan menggunakan bahan dari limbah sawit (bakal bahan bakar nabati) dan 

limbah oli bekas, karena bermanfaat dalam penanganan karhutla dan tidak sulit 

untuk diperoleh atau diterapkan. 

e) Dukungan anggaran, SDM, sarana dan prasarana yang dapat digunakan 

langsung oleh seluruh stakeholder secara terpadu mengingat masalah 

kebakaran hutan dan lahan mempunyai dampak secara nasional dan 

internasional.  
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Dengan demikian, sebagai upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan serta optimalisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Inpres Nomor 11 Tahun 2015, maka disampaikan konsep 

penanganan karhutla oleh satgas sebagai berikut : 

 

Tabel 3.11 Struktur Satgas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan 

dan Lahan 

 

Satgas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, terdiri dari 3 Pokja 

yaitu : 

a) Pokja Pencegahan yang bertugas merumuskan Kebijakan, mengoordinasikan 

dan mengendalikan K/L untuk pelaksanaan Intensif/Disentif Ekonomi, 

Penguatan Peran Masyarakat, Sinkronisasi Peraturan Perundangan-undangan 

dan Penegakan Hukum, Pengembangan Infrastruktur, dan Penguatan Early 

Fire Response. 

b) Pokja Pengendalian/Penanggulangan, yang bertugas mengoordinasikan dan 

mengendalikan K/L terkait untuk Pelaksanaan Pemadaman (kuantitas dan 

kualitas pemadaman), Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi, 

Penyelamatan dan Evakuasi. 

c) Pokja Pemulihan dan Penanganan Dampak, yang bertugas mengoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan Relokasi, Pemulihan Psikis, Sosial dan 

Ekonomi, dan untuk Pemulihan Ekosistem. 
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Disamping itu, Satgas yang dibentuk akan  dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari 

3 bidang yaitu : 

1) Bidang Administrasi, Logistik, dan Keuangan, dengan koordinator Deputi 

Bidang Urusan Logistik BNPB. 

2) Bidang Data dan Informasi, dengan koordinator Kapus Data dan Informasi 

BNPB. 

3) Bidang Sumber Daya dan Operasional, dengan koordinator Direktur 

Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Satgas ini diharapkan didukung dengan anggaran dan sarana prasarana serta 

menjadi acuan jangka panjang dalam pembentukan satgas di tingkat pusat dan 

daerah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan secara optimal. 

 

Melihat berbagai permasalahan konflik dan kontijensi, maka hal – hal yang menjadi 

rekomendasi Kemenko Polhukam diharapkan dapat dengan segera ditindaklanjuti 

walaupun sampai saat ini masih perlu perbaikan dan Kedeputian Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat perlu melakukan kegiatan dimana kondisi 

saat ini : 

a) Perlu peningkatan koordinasi dan komitmen pimpinan K/L/D dalam 

penyelesaian berbagai permasalhan yang melibatkan lintas K/L/D karena 

apabila pimpinan K/L/D berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi 

dengan tepat dan segera maka dapat dipastikan adanya peningkatan tahapan 

penyelesaian masalah sehingga tidak menjadikan permasalahan berlarut – larut 

penanganannya dan tidak menjadi pembiaran. 

b) Pemerintah Pusat perlu duduk bersama untuk mengevaluasi penanganan 

karhutla dan efektifitas penanganan karhutla yang bersifat jangka panjang, 

sehingga tidak lagi ditangani oleh masing – masing Kementerian/Lembaga 

namun lebih terkoordinasi dan terintegrasi dalam mendukung peralatan, 

anggaran, dan kebutuhan personil yang diperlukan dalam penanganan karhutla 

baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. 

c) Kementerian Dalam Negeri mendorong para kepala daerah (Gubernur, 

Bupati/Walikota) berperan aktif dan melibatkan masyarakat guna menghindari 

terjadinya konflik sosial dan apabila terjadi konflik dapat ditangani segera 

ditangani termasuk didalamnya penanganan kebakaran hutan dan lahan. 

d) Dalam hal penanganan konflik, penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu 

(1) Kementeriab/Lembaga/Daerah akan tetapi melibatkan beberapa K/L/D 

walaupun berbeda peranannya, mulai dari pencegahan, penghentian sampai 

kepada pasca konflik. Dengan demikian perlu adanya keterpaduan dari K/L/D. 

Misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama 
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atau instansi yang berada pada tataran daerah akan memiliki banyak peran 

dalam bidang pencegahan dan pasca terjadinya konflik, sedangkan aparat 

keamanan berperan penting pada saat penghentian konflik. 

 

C. Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat TA. 2016 adalah sebesar Rp. 22.386.707.000,- dan realisasi 

penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.235.055.460,- sehingga persentase 

penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar 94,85%. 
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BAB IV 

 PENUTUP 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada 

Tahun Anggaran 2016, dan diharapkan dapat memberikan informasi transparan, baik 

kepada pimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

maupun berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna 

peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. 

 

Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan 

ketertiban masyarakat maka upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2016 telah dilaksanakan cukup baik, 

misalnya menurunnya jumlah hotspot diberbagai daerah sehingga tahun 2016 tidak 

lagi menimbulkan dampak besar sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015, dimana 

pemerintah dapat meningkatkan kinerja dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO), pengungakapan kasus penyalahgunaan narkoba, illegal 

fishing, dan kasus lainnya yang dapat memelihara kondisi keamanan secara nasional. 

 

Namun dalam pencapaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang khususnya 

yang menjadi tugas dan kewenangan K/L/D ditemukan kondisi yang memerlukan 

perbaikan karena masih terdapat peraturan perundang-undangan yang membuat 

aparat Penegak Hukum mengalami kesulitan dalam penanganan kejahatan terhadap 

kekayaan negara. Misalnya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah yang belum dapat terimplementasikan dengan baik di bidang ESDM dan UU 

tentang terorisme sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal, belum 

maksimalnya koordinasi dan pengambilan keputusan di lapangan yang ditandai dengan 

tidak terlaksananya operasi secara terpadu di lapangan, diperlukan upaya penegakan 

hukum yang tegas dan keras untuk memberikan efek deterence melalui keberadaan 

aparat penegak hukum yang professional dan memiliki integritas yang baik dan 

dukungan dari seluruh potensi masyarakat, penambahan SDM, sarana dan prasarana 

yang dapat memberikan hasil yang lebih baik, upaya penanggulangan penyelundupan 

narkoba khususnya yang masuk melalui laut belum optimal oleh karena lemahnya 

koordinasi dan sinergitas Kementerian/Lembaga di pusat dan daerah sehingga dapat 

menekan angka penyelundupan narkoba yang masih cenderung tinggi. 
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Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan 

ketertiban masyarakat di masa depan adalah adanya fluktuasi di berbagai aspek yang 

mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat karena kondisi politik dan 

ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya 

peredaran dan penyalahgunaan narkoba, unjuk rasa anarkhis, dan lain-lain. Dalam 

menghadapi tantangan di masa mendatang Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

dengan dukungan dari berbagai pihak terus berpedoman pada visi dan misi yang telah 

ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran 

pemerintah. 


