
STRATEGI KEMITRAAN NEGARA SEMENTARA 2015: INDONESIA 
 
1. Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy, CPS) Sementara (Interim 
CPS, I-CPS) 2015 untuk Indonesia memperpanjang  validitas CPS 2012-2014 selama satu 
tahun. Hal ini memungkinkan CPS berikutnya, yaitu CPS 2016-2019 untuk diselaraskan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun oleh 
pemerintah, termasuk pengaturan pelaksanaan yang diselesaikan dalam enam bulan pertama 
2015. I-CPS 2015 konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dalam Kajian Tengah Waktu atas 
Strategi 2020 dari Asian Development Bank (ADB).  
 
A. Latar Belakang  

 
2. CPS 2012-2014 berfokus pada  dua pilar: pertumbuhan yang inklusif, dan kelestarian 
lingkungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal tersebut selaras dengan RPJMN  
2010-2014 yang disusun pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang 
sejahtera, demokratis, dan adil. 
 
3. Pilar pertumbuhan yang inklusif mencakup: (i) fasilitasi energi, transportasi logistik, dan 
perdagangan untuk meningkatkan konektivitas antar-pulau dan dengan negara-negara 
tetangga; (ii) peningkatan akses pasokan air dan sanitasi di daerah-daerah berpenduduk miskin 
dan kota-kota tertentu; (iii) mobilisasi sumber keuangan jangka panjang dan peningkatan akses 
terhadap keuangan untuk subsektor keuangan non-bank; (iv) peningkatan fokus pendidikan 
kejuruan agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan dan industry, dalam rangka 
mendukung rencana induk untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan; dan (v) dukungan 
infrastruktur dasar berbasis masyarakat bagi komunitas miskin.  Sedangkan pilar untuk 
kelestarian lingkungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim meliputi: (i) energi 
terbarukan dan efisiensi energi, (ii) pengelolaan daerah aliran sungai untuk efisiensi penyaluran 
air dan kualitas air, (iii) penyediaan air dan sanitasi, (iv) strategi mitigasi dan penanganan banjir 
akibat perubahan dan keadaan cuaca yang lebih ekstrim, (v) irigasi yang tangguh dan praktik 
pertanian, (vi) sumberdaya kelautan dan pesisir, dan (vii) pemanfaatan sumber daya hutan 
yang berkesinambungan.  
 
B. Fokus I-CPS  
 
4. Kajian Tengah Waktu atas Strategi 2020 ADB menekankan bahwa  ADB akan fokus dan 
selektif dalam mendukung negara-negara berpenghasilan menengah. Pemerintah juga telah 
menyampaikan pada ADB keinginannya untuk menggunakan bantuan ADB terutama untuk 
pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia, serta mendukung kebijakan ekonomi 
dan reformasi kelembagaan. Kebijakan pinjaman pemerintah menekankan pentingnya layanan 
pengetahuan untuk membantu pemerintah menggunakan sumberdayanya sendiri dengan lebih 
efisien dan efektif. 
 
5. Selaras dengan CPS 2012-2014, prioritas diarahkan untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif sesuai dengan prioritas RPJMN. Fokus I-CPS 2015 adalah: (i) 
pembangunan infrastruktur, (ii) pembangunan manusia, dan (iii) kebijakan ekonomi yang 
memberdayakan. 
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6. Pilar I-CPS untuk pembangunan infrastruktur akan mendukung Indonesia dalam: (i) 
penguatan ketahanan energi untuk menjawab permintaan energi yang berkembang pesat, 
melalui reformasi kebijakan sektor energi; perluasan jangkauan, keandalan, dan efisiensi 
jaringan listrik nasional; dan dorongan untuk penggunaan sumber energi primer bersih yang 
lebih luas; dan (ii) pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dengan 
meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan serta daya saing, mendorong diversifikasi 
pendapatan, dan meningkatkan ketersediaan pasokan air baku untuk keperluan pertanian.  
 
7. Untuk memperkuat pembangunan manusia Indonesia, ADB akan membantu pemerintah 
dalam: (i) peningkatan kualitas dan akses terhadap pendidikan, (ii) fasilitasi pengembangan 
keterampilan yang lebih selaras dengan kebutuhan dunia usaha, (iii) peningkatan kesehatan 
penduduk perkotaan melalui sanitasi perkotaan yang lebih baik dan perwujudan kota-kota yang 
lebih layak huni, dan (iv) penguatan manajemen keuangan publik yang akan meningkatkan 
pelayanan pemerintah.  
 
8. Dukungan terhadap pengembangan dan penerapan kebijakan ekonomi nasional yang 
memberdayakan akan: (i) memperdalam dan memperkuat pasar modal Indonesia, (ii) 
mendorong inklusi keuangan yang lebih besar, dan (iii) mengurangi hambatan terhadap 
investasi dan pertumbuhan ekonomi. 
 
9. Dalam masing-masing pilar strategis, ADB akan menerapkan pendekatan programatik 
jangka menengah untuk mendukung pemerintah, melalui penggabungan antara dukungan 
untuk program investasi kunci pemerintah dan bantuan untuk reformasi kebijakan, 
pengembangan kapasitas, dan penyediaan pengetahuan baru. Komponen perubahan iklim 
merupakan bagian dari investasi, melalui program energi bersih, infrastruktur, pengurangan 
risiko bencana, dan investasi adaptasi iklim. Dalam pilar strategisnya, I-CPS juga akan 
mengambil langkah-langkah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah, serta daya 
saing intra-kawasan dan antar-kawasan.  
 
C. Persiapan Strategi Kemitraan Negara 2016-2019  

 
10. RPJMN 2015-2019 memberikan landasan tujuan dan strategi pembangunan Indonesia 
untuk lima tahun ke depan. Strategi implementasi dan rencana pemerintah yang rinci 
diharapkan akan disetujui  pertengahan 2015. Ini akan menjadi basis struktur dan rincian 
program yang diperlukan agar ADB dapat menyelaraskan dukungannya dengan cara yang 
terfokus dan berorientasi pada hasil.  
 
11. Perpanjangan periode CPS 2012-2014 selama satu tahun akan memungkinkan 
kelancaran proses transisi ke CPS baru yaitu CPS 2016-2019, dengan menyelaraskannya 
dengan siklus perencanaan pembangunan lima tahun pemerintah. Pemilihan waktu yang 
diajukan mempertimbangkan: (i) penyelesaian strategi rinci dan rencana pelaksanaan RPJMN; 
(ii) kebutuhan untuk lebih menyelaraskan CPS dengan rencana lima tahun pinjaman luar negeri 
pemerintah; (iii) waktu dan kebutuhan sumber daya untuk                                                                 
persiapan CPS yang lengkap;  dan (iv) kebutuhan untuk mengintegrasikan penggunaan 
instrumen-instrumen pinjaman baru ke dalam CPS yang lengkap.
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12. ADB telah memulai proses penyiapan CPS 2016-2019 untuk Indonesia berdasarkan  
kajian dan rekomendasi dari tinjauan akhir CPS 2012-2014 dan validasi tinjauan akhir CPS. 
Studi-studi ekonomi, sektoral, dan tematik serta konsultasi dengan pemangku kepentingan 
sedang berlangsung. Pertemuan pendahuluan dijadwalkan pada pertengahan 2015 dan 
pertimbangan Dewan Direksi bulan Februari 2016.   
 
D.  Kesimpulan  
 
13. Mengingat status siklus perencanaan pemerintah dengan RPJMN 2015-2019 berupa 
strategi implementasi yang rinci, dan rencana pembiayaannya yang dijadwalkan untuk disetujui 
pertengahan 2019, keabsahan dari CPS 2012-2014 perlu diperpanjang selama satu tahun. Hal 
ini akan memungkinkan untuk menyelaraskan CPS 2016-2019 secara utuh dengan rencana 
pembangunan lima tahun yang baru, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan  analisis 
yang mendasar dari strategi dan program negara, serta memastikan instansi pemerintah terkait 
dan pemangku kepentingan lainnya telah sepenuhnya diajak berkonsultasi.  
 
 
 
 
 

Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih 
luas. Meskipun ADB telah berusaha  untuk memastikan ketepatan dari penerjemahan, namun, 
bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) adalah Bahasa Inggris dan hanya dokumen asli 
yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan otoritatif). Segala 
sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris. 


