KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SAMBUTAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI 2018
Jambi, 5 April 2017
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan,
Yang terhormat Gubernur Provinsi Jambi,
Yang terhormat Para Pejabat Eselon I yang mewakili
Menteri terkait,
Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Provinsi Jambi,
Yang terhormat Para Anggota Muspida Provinsi Jambi,
Yang terhormat Para Bupati dan Walikota seluruh Provinsi
Jambi,

Yang terhormat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Jambi,
Yang terhormat Para Tokoh Masyarakat, Akademisi, Wakil
Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya
Masyarakat, serta
Hadirin peserta Musrenbang RKPD Provinsi Jambi yang
kami muliakan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat
Allah SWT karena pada hari ini kita dapat melaksanakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Provinsi
Jambi. Pertemuan seperti ini sangat penting untuk bersamasama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergi
kebijakan pembangunan di dalam Provinsi Jambi sendiri
maupun dengan kebijakan pembangunan nasional untuk
mencapai tujuan yang yang diamanatkan dalam Pembukaan
UUD 1945.
Pada kesempatan pagi hari ini, ada lima hal yang akan saya
sampaikan, yaitu pertama mengenai perkuatan pelaksanaan
kebijakan Money Follow Program. Kedua terkait dengan
kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan Tahun
2018. Ketiga mengenai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2018. Keempat mengenai kebijakan penyelarasan RKPD
dengan RKP Tahun 2018. Dan yang terakhir terkait dengan

2

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam konteks
pembangunan di Provinsi Jambi.
Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang
saya hormati,
Melanjutkan dari tahun sebelumnya, pendekatan penyusunan
RKP 2018 menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan
kebijakan Money Follow Program dengan pendekatan Tematik,
Holistik, Integratif, dan Spasial, dengan memperhatikan pada:
pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini
dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional
dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat
koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah.
Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan
menyusun proyek prioritas pembangunan hingga “satuan 3”
untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.
Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang
dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail
rencana lokasi pembangunan. Keempat, perkuatan integrasi
sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN,
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BelanjaK/L
dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan penganggaran
yang terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran
dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.
Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang
saya hormati,
Sebagaimana arahan Bapak Presiden dimana pertumbuhan
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ekonomi di Tahun 2018 diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,4
- 6,1 persen, hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama
untuk mencari sumber-sumber pendongkrak pertumbuhan
ekonomi tersebut. Dalam hal ini, terdapat enam sektor utama
yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan,
yaitu Industri pengolahan terutama non-migas, pertanian,
perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa
keuangan. Namun untuk menindaklanjuti arahan Bapak
Presiden tersebut, maka di tahun 2018 pembangunan
difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan
peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan
pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata.
Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi
pendorong pertumbuhan.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 - 6,1
persen juga membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah
per pulau. Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar
5,35 persen, Pulau Jawa diharapkan dapat tumbuh sebesar
5,63 persen, Pulau Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat
tumbuh sebesar 6,22 persen, Pulau Kalimantan diharapkan
dapat tumbuh sebesar 3,59 persen, Pulau Sulawesi diharapkan
tumbuh sebesar 7,83 persen, Kepulauan Maluku diharapkan
dapat tumbuh sebesar 6,10 persen, serta Pulau Papua
diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,81 persen.
Untuk itu, peranan pemerintah menjadi sangat penting, dan
beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan bersama-sama
oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu: Pertama, investasi
pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang
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mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor
swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik; dengan
mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan
yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk
dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata. Namun, dengan
keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa
bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu
terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme
Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang
melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu
skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau
Public Private Partnership (PPP), yang perlu didorong dan
didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan
infrastruktur.
Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan
berkembanganya swasta di enam sektor utama, pembenahan
iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana
rapatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta
reformasi struktural.
Saudara Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya
hormati,
Visi pemerintahan 2015-2019 yang dijabarkan dalam tujuh
Misi Pembangunan dan sembilan Agenda Nawacita sebagai
sasaran dan tujuan pembangunan 2015-2019 telah
menetapkan berbagai Prioritas Nasional. Dalam Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan
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yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk
Pertumbuhan dan Pemerataan”. Tema pembangunan 2018
yang menekankan pada investasi dan percepatan
pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi
pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang
serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar
individu maupun antar wilayah.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati
beberapa Prioritas Nasional yaitu antara lain (1) Pendidikan;
(2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4)
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan
Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan
Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;
(9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan,
dan Kemanan.
Keseluruhan prioritas nasional tersebut
didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi
mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan
tata kelola pemerintahan yang baik.
Sepuluh Prioritas Nasional ini harus didukung oleh Program
dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan
Program, Kegiatan serta Proyek Prioritas dan didukung oleh
Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat
Daerah melalui pembagian Urusan Wajib dan Pilihan.
Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang
saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama, pendekatan perencanaan
yang dilakukan tersebut perlu diperkuat dengan peran
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Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional. Pada
prinsipnya, penguatan peran pemerintah provinsi dalam
proses perencanaan ditujukan untuk mengintegrasikan
perencanaan dan penganggaran antara pusat (RKP) dan daerah
(RKPD), serta memperkuat perencanaan spasial untuk
memantau kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan.
Hal ini tentunya tertuang didalam amanat UU No.25 Tahun
2004, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
antara lain bertujuan untuk mendukung koordinasi
antarpelaku pembangunan, serta menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan
dan sinergi pusat dan daerah. Serta amanat UU No.23 Tahun
2014, Pasal 259 ayat 1 bahwa untuk mencapai target
pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis
pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah
non kementerian dan Daerah.
Saat ini, sinergi dan integrasi perencanaan antar pusat dan
daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh
perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat
mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Disisi lain,
perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan
pemeritah pusat masih belum disusun berdasarkan isu
strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional. Untuk
itu, dalam rangka melaksanakan amanat kedua undang-undang
tersebut, maka pada tahun ini kita telah melaksanakan agenda
baru yaitu Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah yang
merupakan forum antara pusat dan daerah untuk
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menghasilkan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal
RKP. Kedepan, Forum Musrenbangnas yang akan berlangsung
merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan
(stakeholder)
untuk
mensinkronisasikan
rencana
pembangunan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga)
dengan usulan/kebutuhan pembangunan Pemerintah Daerah
(Perangkat Daerah) membahas prioritas nasional dalam
rangka menyusun Rancangan Akhir RKP.
Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, sementara
usulan atau kebutuhan sangat banyak, maka Pemerintah baik
pusat maupun daerah harus menyusun dan mengusulkan
usulan rencana pembangunan yang benar-benar prioritas
sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.
Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang
saya hormati,
Sekarang mari kita lihat sejenak arah kebijakan makro Provinsi
Jambi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada
tahun 2018 sebesar 5,4 – 6,1 persen, maka pertumbuhan
ekonomi di Jambi diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,31 –
6,65 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi perlu
didukung oleh Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, sektor
Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan,
sektor perdagangan Besar dan Eceran, dan sector konstruksi
dengan kontribusi total sebesar 76,62 persen. Pemerintah
daerah perlu menjaga pertumbuhan kelima sektor tersebut
agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Jambi.
Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi
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Jambi pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 7,57 persen dan
tingkat pengangguran sebesar 2,70 persen.
Adapun dalam mendukung pembangunan di Provinsi
Jambi, beberapa proyek prioritas nasional yang akan
dilaksanakan yaitu Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung,
Rekonstruksi Jalan Bangko - Sungai Penuh - Bts. Prov. Sumbar,
Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo (Kerinci), dan
Peningkatan Kapasitas Jalan Merlung - Lb. Kambing - Sp. Niam
untuk mendukung aksesibilitas; serta berbagai rencana
indikatif pembangunan infrastuktur yang diharapkan dapat
mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Provinsi
Jambi.
Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang
saya hormati,
Pendekatan secara tematik, holistik, terintegrasi, dan spasial
dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu
mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari
perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kementerian
PPN/Bappenas (atau Bappeda) yang mempunyai kapasitas
teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan
lintas sektor, lintas K/L (atau lintas OPD) dan lintas wilayah
dapat bertindak sebagai system integrator dan resource
allocator antar K/L (antar OPD) dan pemerintah daerah (atau
pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah alat untuk
mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan.
Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan
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nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti
pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Selain itu juga
bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan
kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara
tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus
dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan
kewenangan.
Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam
pembahasan dengan OPD dalam pelaksanaan Musrenbang
Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follow program
dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang
sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan
dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan pendetailan
perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari
program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek
berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK
dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan
pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas
nasional.
Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting
dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas
pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak sematamata atas usulan OPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun
berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk
mendukung
pencapaian
sasaran
agenda
prioritas
pembangunan.
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Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali pentingnya
sinergi antara semua tingkat pemerintahan.
Pelaksaan
rangkaian Musrenbang di Provinsi Jambi perlu difokuskan
pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan
untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan
daerah.
Dalam
pembahasan
dengan
masing-masing
Kabupaten/Kota perlu diperhatikan: pertama, pendetailan
perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan
program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek
berikut kesiapan yang diperlukan); kedua, perkuatan DAK
penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi
DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek
prioritas nasional.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas
perhatian hadirin.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jambi, 5 April 2017
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Ttd

Bambang Brodjonegoro
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