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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

 

TEMA :   Ekspektasi Milenial Pasca Pemilu 2019 

Pemateri :  

1. Oke Fifi Abriany, Tim Komunikasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari 

2. Dharma Anjarrahman, CEO Vestifarm 

3. Agus Hidayat, Wakil Ketua Bipolar Care Indonesia 

4. Fadel Basrianto, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute 

 

Moderator  :  Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik TII 

Partisipan :  Diksusi ini diikuti oleh sebanyak 22 peserta dengan berbagai latar belakang yang  

  Berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

 

PEMBAHASAN 

 

Oke Fifi Abriany (Lingkar Temu Kabupaten Lestari) 

Terdapat topik-topik penting mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia. Salah satu hal yang harus 
disoroti para milenial adalah terkait dengan penggunaan sampah plastik (kedua terbesar di dunia). Namun, 
naasnya, seringkali penggunaan plastik mengabaikan risiko gangguan kesehatan, lamanya penguraian 
sampah plastik, ancaman terhadap satwa dan risiko banjir. Dengan kondisi tersebut, milenial menganggap 
penting untuk memulai mengurangi penggunaan sampah plastik (zero waste), kebijakan plastik berbayar, 
manajemen pengelolaan sampah dan penggunaan produk-produk daur ulang.  

 

Pada konteks politik, banyak persoalan lingkungan yang menjadi perhatian milenial. Di antaranya, ancaman 
degradasi hutan Indonesia dan tingginya kerugian korupsi di bidang sumber daya alam (SDA). Terkait korupsi 
SDA, banyak disebabkan oleh ketidakpastian hukum dan perencanaan kawasan hutan, rentannya perizinan 
terhadap tindak suap, maraknya obral izin usaha hutan, dan mahalnya ongkos politik yang berpotensi 
menggadaikan SDA dengan tujuan modal. Faktor tersebut tidak memikirkan dampak jangka panjang, seperti 
rusaknya lingkungan akibat perencanaan, gangguan kesehatan, menurunnya kualitas hidup dan hilangnya 
sumberdaya penghidupan masyarakat.  

 

Di sisi lain, banyak informasi penting yang perlu diketahui milenial terkait lingkungan. Informasi mengenai 
ragam, potensi maupun pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia serta potensi hutan hujan tropis di 
Indonesia. Beberapa kampanye telah dilakukan, seperti Kampanye Jaga Hutan, Cerita dari Hutan, Adopsi 
Pohon, Produk Hutan Non-Kayu, Jalan-Jalan ke Hutan, dan penetapan hari hutan. Selain itu, untuk mengawal 
pemilu, kampanye untuk mengenali calon pemimpin dari sisi lingkungan.  Gotong royong dan kolaborasi 
untuk menjaga lingkungan juga menjadi kekuatan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.  
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Dharma Anjarrahman (CEO Vestifarm) 

Startup menjadi terminologi menarik bagi para milenial, khususnya di teknologi keuangan (fintech). Fintech 
adalah penggunaan teknologi pada layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi (kecepatan, kualitas dan 
biaya). Teknologi tersebut bahkan mampu mengubah perilaku seseorang dengan adanya peningkatan layanan 
di berbagai aspek dan kualitas hidup.  Statistik Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, 
penetrasi internet, langganan mobile, mendukung berbagai permasalahan keuangan, seperti orang-orang 
yang tidak mendapatkan layanan keuangan. Fintech hadir untuk mendukung inklusi keuangan.  

 

Perkembangan Fintech di Indonesia pun sangat signifikan. Investasi Fintech, transaksi maupun proyeksi 
transaksi ke depan menunjukkan peningkatan. Kemudian, persentase distribusi Fintech banyak berpusat pada 
pembayaran, layanan pinjaman, keuangan personal, pembanding,  asuransi, block-chain, crowdfunding, dan 
lain-lain.  Secara khusus di Fintech pertanian, potensi terbesar pada sektor tersebut adalah tingginya 
kontribusi sektor pertanian di Indonesia (kedua); walaupun di sisi lain, kemiskinan juga menjerat para petani 
disebabkan rendahnya akses modal dan akses pasar.  

 

Terdapat harapan dalam optimalisasi Fintech di Indonesia. Dari sisi pelaku, harapan yang perlu diperhatikan 
adalah pengembangan regulasi untuk menaungi Fintech yang sudah ada dan penegakan hukum untuk 
implementasi Fintech di Indonesia. Dari sisi konsumen, perlindungan konsumen penting untuk ditingkatkan 
dan keterbukaan inovasi yang harus digalakkan oleh pemerintah. 

 

Agus Hidayat (Wakil Ketua Bipolar Care Indonesia) 

Salah satu isu disabilitas yang penting diketahui adalah disabilitas mental. Jenis disabilitas tersebut ditandai 
dengan beberapa karakteristik gangguan pada aspek kognitif, afektif dan perilaku; tekanan; ketidakmampuan 
adaptasi; ketidakmampuan dalam interaksi sosial maupun gangguan keberfungsian mental lainnya. Di antara 
kondisi disabilitas mental tersebut adalah kecemasan, depresi, bipolar, skizofrenia, dan gangguan 
kepribadian. Fenomena gangguan mental tersebut menjadi catatan serius melihat angka-angka di dalamnya 
cukup tinggi: 450 juta orang dengan masalah kejiwaan, 35 juta depresi, 47,5 juta demensia, 66 juta bunuh diri. 
Bahkan, bunuh diri menjadi penyebab angka kematian pertama di Asia Tenggara pada usia 15-29 tahun, 
bipolar menjadi penyebab disabilitas ke-6 di dunia, dan depresi diprediksi menjadi penyebab disabilitas ke-2 
pada tahun 2020. Lebih jauh, terdapat permasalahan penyandang disabilitas mental (PDM) di Indonesia, 
seperti kurangnya edukasi kesehatan mental, rendahnya jumlah fasilitas kesehatan (rumah sakit jiwa) dan 
aksesnya, minimnya jumlah tenaga kesehatan (psikiater), distribusi obat-obatan dan biaya terapan yang 
mahal, dan tingginya angka kekerasan dari keluarga atau orang terdekat (fisilk, seksual, penelantaran dan 
pemasungan).  

 

Hal penting yang menjadi catatan adalah stigma kepada penyandang disabilitas mental. Stigma (sterotipe 
negatif) terjadi, baik berasal dari publik, diri sendiri maupun label yang diberikan terhadap dirinya. Dengan 
stigma tersebut, terdapat diskriminasi yang terjadi, baik di tempat kerja, ketidakmampuan PDM menjalankaan 
keberfungsiannya dan sulitnya mengakses bantuan klinis. Stigma terjadi disebabkan persepsi negatif di 
masyarakat, kurangnya edukasi tentang gangguan jiwa dan adanya garis batas tentang yang disebut “normal”.  
Efek yang terjadi, antara lain timbul rasa malu dan menarik diri dari lingkungan/mencari pertolongan,; rasa 
menyalahkan diri/saling menyalahkan; keputusasaan dan rasa tertekan; citra diri yang  buruk di media; dan 
diskriminasi di berbagai aspek (pendidikan, pekerjaan dan hak pilih). Untuk mengurangi stigma tersebut, 
perlu untuk memahami peran diri, dukungan dan perawatan, kemampuan berbicara secara terbuka, 
kemampuan penggunaan bahasa, citra media, dan tentunya perbaikan dalam pendidikan.  
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Pada tingkat makro, terdapat beberapa efek dari permasalahan gangguan mental. Penurunan produktivitas  
negara, beban finansial negara, pelanggaran HAM karena PDM rentan kekerasan dan penelantaran, kerugian 
negara akibat penyalahgunaan NAPZA, dan peningkatan kriminalitas. Situasi makro tersebut membutuhkan 
beberapa peraturan di Indonesia, seperti ratifikasi CRPD, UU tentang Disabilitas, UU Kesehatan Jiwa, dan lain-
lain. Di luar negeri pun, banyak kebijakan yang bisa menjadi contoh, yaitu sistem pencegahan bunuh diri di 
Korea, program kesehatan mental di sekolah (Australia), unit Community Mental Health Center di negara -
negara maju, dan sebagainya. Ke depannya, isu disabilitas mental tersebut perlu mendapatkan perhatian 
pemerintah (penetapan RPP tentang disabilitas) dan berbagai elemen masyarakat untuk melakukan edukasi 
kesehatan jiwa dengan tujuan peningkatan kesadaran akan kesehatan jiwa dan menekan stigma di 
masyarakat.  

 

Fadel Basrianto (TII) 

Generasi milenial ditandai dengan adanya tingkat kreativitas (brain), kepercayaan diri (belief) dan keterikatan 
satu sama lain (connectedness). Di samping itu, generasi milenial juga ditandai dengan tingkat penggunaan 
teknologi yang tinggi (digital native). Di Indonesia, Milenial menempati 24 persen dari penduduk Indonesia. 
Namun, mereka menghadapi beberapa persoalan, khususnya dalam lingkup politik. Generasi milenial ditandai 
dengan belum adanya sikap politik yang solid, penerimaan terhadap pemimpi beda agama yang cenderung 
rendah (diakibatkan pengalaman politik identitas yang belakangan ini terjadi), tak sepenuhnya mendukung 
Pancasila , keengganan dalam membahas isu politik, dan rendahnya intensitas mengikuti berita politik. Selain 
itu, banyak dari mereka yang berpandangan bahwa tenaga kerja asing (TKA) merugikan walaupun pandangan 
yang berkebalikan adalah penerimaan mereka yang cukup baik terhadap perusahaan asing (MNC) dan turis. 

 

Terhadap hal-hal penting untuk menyoroti keresahan generasi milenial. Mereka mengakui bahwa terbatasnya 
lapangan kerja, tingginya harga sembako dan tingginya angka kemiskinan menjadikan tingkat kepercayaan 
terhadap pemerintah cukup rendah (di bawah 50 persen). Realitas lain adalah mengingat mayoritas dari 
generasi milenial adalah tamatan SLTA dan tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup mapan. Dengan 
kondisi-kondisi tersebut, perlu dilakukan beberapa hal sebagai bentuk perhatian pemerintah dan berbagai 
elemen lainnya: 1) pelurusan cara pandang tentang milenial, 2) pemberian edukasi tentang politik sehat, anti-
SARA dan anti-hoaks, 3) penyelesaian permasalahan kemiskinan, lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok, 
dan 4) pembentukan kebijakan di berbagai sektor. Namun, hal yang perlu menjadi kabar gembira adalah 
optimisme milenial masih tinggi terkait perubahan di berbagai aspek ke depannya.  

 

FORUM DISKUSI 

 

1. Dio dan Agus Rianto 
Penekanan ekspetasi milenial: apakah hanya berpusat pada tiga isu di atas?  
Intinya, siapapun yang terpilih, mereka dituntut untuk menyelesaikan permasalahan di tiga 
keresehan di atas (dunia kerja, bahan pokok dan kemiskinan). Selain itu, diskursus ini berusaha 
untuk menghadirkan berbagai ekspetasi yang mewakili berbagai kalangan milenial, terutama 
kebijakan-kebijakan yang mewakili isu-isu yang telah diangkat dalam pemaparan (lingkungan, 
teknologi keuangan dan disabilitas).  
 

2. Yossa Nainggolan 
- Bagaimana membangun pendekatan terkait permasalahan hutan adat, terutama terkait 

sosialisasi? 
Membangun kesadaran bahwa hutan bukan sekadar pohon, tetapi lebih memperkenalkan isi-
isinya, keragaman, masyarakat adatnya, dan lain-lain. Dengan kata lain, harus ada pemberian 
informasi yang menyeluruh melalui media sosial dan pendekatan influencer. 
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- Secara spesifik, apa yang diharapkan terkait pasca-pemilu 2019 mengenai isu disabilitas? 

Terkait dengan penyediaan dunia kerja, pemerintah dituntut untuk menjamin inklusivitas 
dalam kebijakan-kebijakan mereka. Secara spesifik, semua kalangan perlu membangu n 
kesadaran terkait disabilitas mental melalui edukasi kesehatan jiwa sehingga menekan stigma 
dan mengurangi diskriminasi di dunia pendidikan, dll. Pemerintah pun harus melakukan 
perbaikan ekosistem kebijakan bagi disabilitas mental dan pelayanan kesehatan bagi 
kesehatan jiwa.  
 
 

 

 

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.  

 

TERIMA KASIH 
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