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Kata PeNgaNtar

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 Ayat 4, yakni negara mengembangkan sistem 
jaminan sosial untuk seluruh rakyat di atas, maka Undang-Undang (UU) Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 Tahun 2004 sudah melaksanakan 
mandat UUD 1945 tersebut. Atmosfir yang terasa ketika membaca UU No. 
40 Tahun 2004 adalah atmosfir perlindungan, atmosfir keadilan untuk seluruh 
rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, Pasal 1 UU ini mendefinisikan jaminan sosial 
sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat 
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dengan demikian, 
tidak berlebihan jika BPJS sangat ditunggu kehadirannya. Menurut UU SJSN 
Pasal 5 Ayat 1, badan ini harus dibentuk dengan Undang-Undang. 

Lebih jauh, Pasal 52 Ayat 2 UU SJSN menyebutkan bahwa BPJS sudah harus 
terbentuk paling lambat lima tahun sejak UU SJSN disahkan. Itu artinya pada 
19 Oktober 2009 lalu BPJS harusnya sudah terbentuk. Namun, sampai saat 
ini pembahasan RUU BPJS masih menemui jalan buntu di DPR. Pembahasan 
RUU ini terhambat, karena terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah dan 
DPR tentang sifat RUU ini. menurut pemerintah, RUU BPJS ini hanya bersifat 
penetapan. Di mata publik, jika kata dibentuk ditafsirkan sebagai ditetapkan tanpa 
mengaitkannya dengan prinsip UU SJSN, maka pertanyaannya bagaimana tata 
kelola BPJS? Jika tidak diatur, maka maka hanya satu kemungkinan tata kelola, 
yaitu sesuai status badan hukum BPJS sekarang, BUMN. Update Indonesia 
kali ini mengangkat tema utama tentang deadlock perlindungan sosial rakyat 
Indonesia.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang politik 
dan sosial. Bidang politik mengangkat tema tentang hak angket pembelah 
koalisi. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai korupsi mendistorsi upaya 
penanggulangan kemiskinan, juga tema tentang masalah ketahanan pangan: 
dampak anomali kebijakan. Tema lainnya adalah tentang polemik publikasi 
penelitian susu berbakteri.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan 
akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, 
serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual  tentang perkembangan ekonomi, 
politik, sosial dan budaya di Indonesia. 

Selamat membaca.
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Deadlock Perlindungan Sosial  
Rakyat Indonesia

Indonesia sudah melaksanakan sistem jaminan sosial  
sejak tahun 1969 untuk Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). 

Kemudian  Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pada tahun 1992  
dan  Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)  

pada tahun 2002.   

Namun, semua jaminan sosial tersebut bersifat diskriminatif, terbatas 
dan profit oriented. Diskriminatif misalnya, jaminan kesehatan 
seumur hidup hanya diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)/
Tentara Nasional Indonesia (TNI)–Polri, sedangkan masyarakat 
lainnya (termasuk pekerja) tidak mendapatkan jaminan kesehatan 
seumur hidup. 

Terbatas, tidak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Misalnya,  
berdasarkan data riset yang dilakukan oleh Komite Aksi Jaminan 
Sosial (KAJS) terhadap berbagai skema Jaminan kesehatan 
menunjukkan, dari 242 juta rakyat Indonesia, hanya sekitar  
95, 1 juta orang saja (39%) yang tercakup dalam berbagai skema 
jaminan kesehatan. 

Dari sekitar 30 juta-an pekerja/buruh formal, hanya sekitar 8 juta-
an (27%) saja yang telah mendapatkan jaminan dari Jamsostek. 
Dari sekitar 70juta-an pekerja/buruh informal, tidak sampai 1% yang 
telah terjamin dalam jaminan sosial. 

Profit oriented maksudnya adalah Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) yang sekarang ada ini berbentuk BUMN (harus 
menyetor deviden ke pemerintah) dan PT. (harus mencari untung). 
Padahal yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar (UUD) 1945 
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Pasal 34 Ayat 4 adalah negara mengembangkan sistem jaminan 
sosial untuk seluruh rakyat.

Jika merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 Ayat 4 di atas, maka Undang-
Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 Tahun 
2004 sudah melaksanakan mandat UUD tersebut. Atmosfir yang 
terasa ketika membaca UU No. 40 Tahun 2004 adalah atmosfir 
perlindungan, atmosfir keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

Bagaimana tidak, Pasal 1 UU ini mendefinisikan jaminan sosial 
sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 
layak. Dengan demikian, tidak berlebihan jika BPJS sangat ditunggu 
kehadirannya. Menurut UU SJSN Pasal 5 Ayat 1, badan ini harus 
dibentuk dengan Undang-Undang.

Lebih jauh, Pasal 52 Ayat 2 UU SJSN menyebutkan bahwa BPJS 
sudah harus terbentuk paling lambat lima tahun sejak UU SJSN 
disahkan. Itu artinya pada 19 Oktober 2009 lalu BPJS harusnya 
sudah terbentuk. Namun, sampai saat ini pembahasan RUU BPJS 
masih menemui jalan buntu di DPR. 

Pemerintah vs DPR

Pembahasan RUU BPJS terhambat, karena terjadi perbedaan 
pendapat antara Pemerintah dan DPR tentang sifat RUU ini. 
menurut pemerintah, RUU BPJS ini hanya bersifat penetapan. 
Sikap ini menurut Pemerintah merujuk pada Pasal 5 UU SJSN yang 
menyatakan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk dengan 
Undang – Undang”, maka seyogyanya RUU BPJS hanya bersifat 
penetapan pembentukan BPJS saja. 

Terkait hal itu, Hasbullah Thabrany, Guru Besar Universitas 
Indonesia yang juga adalah salah satu tim perumus UU SJSN, 
dalam artikel opininya di Kompas, “Pak Beye dan Jaminan Sosial”, 
5 Januari 2011, mnyatakan jika kata dibentuk ditafsirkan sebagai 
ditetapkan tanpa mengaitkannya dengan prinsip UU SJSN, maka 
pertanyaannya bagaimana tata kelola BPJS? Jika tidak diatur, maka 
maka hanya satu kemungkinan tata kelola, yaitu sesuai status badan 
hukum BPJS sekarang, BUMN. 

Di lain pihak, Pansus DPR RI, setelah mengadakan rapat dengar 
pendapat dengan 3 orang ahli hukum, yaitu AA. Oka Mahendra, 
S.H., Prof. Erman Rajagukguk, dan Dr. Irman Putra Sidin, 
menyatakan bahwa UU BPJS bukan Undang–Undang yang bersifat 
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penetapan saja, tetapi bersifat penetapan sekaligus pengaturan. 
Karena pada kenyataannya, RUU atau UU usulan pemerintah yang 
merupakan amanat dari undang- undang lain bersifat penetapan 
dan pengaturan. 

Lebih jauh, Profesor Hasbullah berpendapat, jika RUU BPJS 
“ditetapkan dan diatur” pengelolaannya, maka BPJS merupakan 
badan hukum publik yang tata kelolanya harus transparan. Semua 
aliran dana, investasi, saham, maupun deposito harus terbuka. 

Pemerintah VS warga negara

Kegerahan karena tidak kunjung hadirnya BPJS juga dirasakan oleh 
masyarakat, terutama oleh 200 jutaan rakyat di luar PNS, tenaga 
kerja formal dan anggota TNI/Polri. Bentuk nyata dari kegerahan 
masyarakat ini diwujudkan lewat gugatan warga negara atas 
perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial 
yang dilayangkan oleh 120 orang warga negara Indonesia (WNI). 

Mereka terdiri dari pimpinan organisasi kemasyarakatan dari 
elemen serikat pekerja /serikat buruh, organisasi tani dan nelayan, 
organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, 
asosiasi profesi, serta masyarakat umum yang telah sejak lama 
memperjuangkan pemenuhan hak jaminan sosial di Indonesia. 

Diantaranya adalah Ir Said Iqbal M.E, Presiden DPP Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Timboel Siregar, Ketua Tim 
Pembela Buruh Migran Indonesia (TPBMI) yang juga merupaka 
Presiden Komite Aksi Jaminan Sosial. 

Mereka tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). 
Gugatan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Presiden 
Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 
Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri 
Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pertahanan.

Tuntuan para penggugat terhadap para tergugat adalah: pertama, 
meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia atas 
kelalaiannya menyelenggarakan jaminan sosial, yang disampaikan 
melalui media cetak nasional, media elektronik TV nasional, dan 
radio nasional. 
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Kedua, segera melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004 tentang 
SJSN dengan langkah-langkah nyata, seperti mengundangkan UU 
BPJS, membentuk 11 Peraturan Pemerintah dan 10 Peraturan, 
melaksanakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali 
seumur hidupnya (universal coverage), serta melakukan penyesuaian 
terhadap keempat BPJS yang sudah ada, yaitu PT. JAMSOSTEK, 
PT. ASKES, PT. ASABRI, PT.TASPEN untuk dikelola oleh BADAN 
HUKUM WALI AMANAT yang bersifat gotong royong, nirlaba, 
keterbukaan, amanat, dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, membayar kerugian materil secara tanggung renteng yang 
dialami warga negara Indonesia dengan tidak diwujudkannya 
SJSN di Indonesia sebesar Rp.1,-(satu rupiah) sebagai simbolisasi 
kesungguhan Presiden, Ketua DPR, Wakil Presiden, dan 8 Menteri 
untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional secara menyeluruh 
di Indonesia.

Sidang gugatan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. Sidang pertama berlangsung pada 5 Juli 2010. Dalam 
perkembangannya, sidang sudah memasuki babak pembuktian.

Tembok penghalang yang harus dirobohkan

Dalam The Indonesian Forum Seri 2, The Indonesian Institute pada 
17 Pebruari lalu mengemuka bahwa di kalangan masyarakat sendiri 
pun dirasa masih belum banyak yang memahami dan peduli, serta 
ikut memperjuangkan hal ini. 

Pihak lain yang juga dianggap memprihatinkan adalah media massa 
yang seolah–olah bersikap menomorduakan pemberitaan tentang 
jaminan sosial dibandingkan berita politik. 

Padahal jamak diketahui bahwa media, sangat efektif sebagai 
suatu mekanisme advokasi. Hendaknya media mengawal proses 
pembahasan RUU BPJS ini secara terus menerus untuk membentuk 
opini publik. 

Lalu apa yang bisa dilakukan? Para akademisi sudah lama bergerak 
melalui pelbagai kajian. Hasil kajian akademisi seperti yang dilakukan 
Prof. Hasbullah, memperlihatkan pentingnya pelaksanaan sistem 
jaminan sosial dan kalangan akademisi juga telah merekomendasikan 
hasil kajian mereka kepada Pemerintah. 
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Prof. Hasbullah memaparkan bahwa SJSN tidak merancang 
semua jaminan didanai dari APBN. Rancangan sumber dana SJSN 
adalah dari iuran peserta dan pemberi kerja, kecuali untuk jaminan 
kesehatan masyarakat miskin yang tidak lebih dari 15 triliun atau 
lebih kecil dari 2% APBN. 

Jadi, kekhawatiran bahwa penerapan SJSN akan mengancam 
keuangan negara, tidak relevan. Namun, pemerintah masih belum 
menindaklanjuti rekomendasi dari para akademisi tersebut. Sehingga, 
wacana yang berkembang memberi kesan bahwa pemerintah ingin 
mengulur waktu untuk melindungi perusahaan asuransi komersil. 

Menyikapi hal ini, maka tekanan publik melalui mogok pekerja dan 
aksi besar-besaran bisa menjadi langkah efektif advokasi, seperti 
yang digagas oleh KAJS. Menurut mereka, aksi massa ini tidak 
hanya akan melibatkan buruh, tapi juga kalangan mahasiswa, pekerja 
rumah tangga, petani, nelayan, akademisi dan berbagai kalangan 
lainnya. 

Di balik tembok parlemen, ketika massa melakukan “aksi jalanan” 
ini, diharapkan wakil rakyat mendukungnya dengan mendesak 
pemerintah untuk menuntaskan pembahasan RUU BPJS. Hal ini 
dapat dilakukan melalui lobi-lobi internal dan melalui penggunaan 
hak DPR, seperti hak interpelasi atau hak angket ke Presiden. 

— Lola Amelia —

Pemerintah tidak 
mempunyai itikad baik 
untuk melaksanakan 
sistem jaminan sosial 
di Indonesia. Tekanan 
publik paralel dengan 
aksi parlementer 
penting untuk mendesak 
pemerintah agar 
segera menuntaskan 
pembahasan RUU 
BPJS. 
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Hak Angket Pembelah Koalisi

Sidang Paripurna DPR yang membahas tentang pengajuan hak 
angket mafia perpajakan pada 23 Februari 2011 berakhir dengan 
putusan menolak hak angket. Keputusan itu diambil dengan cara 
voting terbuka, karena tidak ada keputusan yang didapat dalam 
musyawarah dan mufakat.

Berikut komposisi partai yang menyatakan menolak dan menerima 
hak angket.

Partai Menolak Menerima

Demokrat 145 -
PAN 43 -
PKB 26 2
PPP 26 -
Gerindra 26 -
Golkar - 106
PDIP - 84
PKS - 56
Hanura - 16

Jumlah 266 264

Drama politik

Drama pengusulan hak angket ini sesungguhnya bermula dari 
proposal Partai Demokrat yang berinisiatif mengajukan hak angket. 
Latar belakang pengajuan ini terkait dengan kasus mafia pajak yang 
melibatkan Gayus Tambunan sebagai tersangka. 

Proses pengajuan hak angket ini diwarnai oleh berbagai manuver 
politik yang alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat justru 
memperlihatkan saratnya kepentingan elit politik yang diperjuangkan 
atas nama rakyat.
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Bila dilihat kepentingan elit politik, proposal hak angket yang diajukan 
Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dengan spekulasi untuk 
membongkar mafia pajak yang ketika itu ditengarai melibatkan 151 
perusahaan Aburizal Bakrie yang ditangani oleh Gayus Tambunan. 

Namun, di tengah perjalanan Demokrat menarik diri dari pengajuan 
hak angket. Spekulasi yang beredar mengatakan bahwa penarikan 
diri Partai Demokrat ini disebabkan oleh kasus Gayus Tambunan 
berkembang ke arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya, yaitu 
pengakuan Gayus bahwa ia tidak ada berhubungan dengan Aburizal 
Bakrie dalam kasus penggelapan pajak.

Posisi yang kemudian berbalik seratus delapan puluh derajat,  
dimanfaatkan oleh Partai Golkar yang berbalik merasa diuntungkan 
dengan adanya hak angket. Oleh karena itu, Partai Golkar kemudian 
melanjutkan usulan hak angket ini dengan tujuan  membersihkan 
nama Aburizal Bakrie dari dugaan keterlibatan dalam kasus pajak 
selama ini. 

Pembersihan nama Aburizal Bakrie hanyalah sasaran antara, 
sasaran jangka panjangnya tidak bisa dilepaskan dari pertarungan 
pada Pemilu 2014 nanti yang juga dimanfaatkan oleh PKS, PDIP, dan 
Hanura dengan turut serta mengajukan hak angket.

Sebaliknya, bagi Partai Demokrat hanya akan merugikan bila 
ternyata nanti hak angket ini berkembang menjadi bola salju yang 
mengancam legitimasi dan kekuasaan SBY sebagai presiden.

Begitulah gambaran ringkas bagaimana pengajuan hak angket mafia 
pajak menjadi drama konflik kepentingan antara elit-elit artai politik 
di negeri ini.

Perombakan koalisi

Drama hak angket mafia pajak ini memperlihatkan dengan jelas 
betapa koalisi partai penguasa yang terhimpun dalam Sekretariat 
Gabungan (Setgab) sangat rapuh, karena tidak ada perekat yang 
kuat untuk bersatu mencapai tujuan yang sama. Koalisi yang terjalin 
tidak terbantahkan lagi adalah koalisi semu yang hanya berdasarkan 
kepada kepentingan sesaat partai-partai yang berkoalisi. 

Partai Golkar dan PKS yang mengusung hak angket ini berseberangan 
dengan rekan koalisinya di pemerintahan, yang dikomandoi oleh 
Partai Demokrat. 
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Sebaliknya, Gerindra yang selama ini tergambarkan dengan 
jelas sebagai sahabat dekat PDIP yang merupakan partai oposisi 
menyeberang ke kubu Demokrat dengan menolak hak angket.

Tidak mudah untuk menjelaskan hal ini bila berdasarkan teori-
teori koalisi yang ada. Dalam sistem pemerintahan presidensil yang 
multipartai, koalisi dibentuk untuk membentuk pemerintahan yang 
kuat, mandiri dan tahan lama. 

Koalisi terbentuk dari adanya nilai-nilai bersama, tujuan politik 
yang sama dengan adanya konsensus dan kontrak politik untuk 
mempertahankan koalisi.

Koalisi dibentuk supaya pemerintah dalam posisi yang kuat dalam 
menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan tanpa adanya 
kekhawatiran mendapat penolakan dan perlawanan di parlemen.  
Dengan berkoalisi, pemerintah bisa bebas dari rasa khawatir  
diturunkan oleh kelompok tandingannya dengan seenak hati. 

Itulah tujuan awal dibentuknya sebuah koalisi dalam sistem 
multipartai dan semangat itu jugalah yang telah hilang dari Setgab 
yang terbentuk saat ini.  

Bila kondisi ini terus berlanjut bisa dipastikan energi pemerintah 
lebih terkuras untuk mengelola konflik yang terjadi di dalam koalisi 
ketimbang menyejahterakan rakyat. 

Untuk itu, Partai Demokrat sebagai partai penguasa sebaiknya 
melakukan perombakan ulang koalisi dengan dengan lebih 
menekankan kepada loyalitas peserta koalisi. 

Untuk itu, perlu dipertimbangkan konsep minimum size coalition,  
yaitu koalisi yang dibentuk dengan sekedar mencapai suara mayoritas, 
karena semakin sedikit partai di koalisi, maka akan semakin mudah 
dalam melakukan negosiasi ketimbang koalisi tambun yang ada saat 
ini, namun tidak memiliki ikatan yang kuat.

Komposisi partai yang menolak hak angket yaitu Partai Demokrat, 
PAN, PPP, PKB, dan Gerindra merupakan komposisi yang cukup 
ideal. Artinya, Partai Golkar dan PKS lebih baik berada di luar koalisi 
karena telah terbukti sulit untuk bernegosiasi di meja koalisi.

— Benni Inayatullah —

Pengajuan hak angket 
mafia perpajakan telah 
memperlihatkan bahwa 
koalisi yang ada adalah 
koalisi semu. Untuk 
itu perombakan koalisi 
adalah keniscayaan 
bila pemerintah 
ingin berkonsenterasi 
menjalankan program 
untuk rakyat.
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Korupsi Mendistorsi Upaya  
Penanggulangan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa angka penduduk miskin 
di Indonesia sejak 2006 terus menurun meski jumlah penduduk hampir 
miskin juga besar. Di 2008, angka kemiskinan tercatat mencapai 15,4 
persen dari jumlah penduduk Indonesia, dan terus menurun menjadi 
14,2 persen pada 2009 dan terakhir 13,3 persen pada tahun 2010 
lalu atau 31,02 juta jiwa dari 32 juta jiwa sebelumnya di tahun 2009. 
Sekitar 60 persennya berada di pedesaan.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2010 juga 
menunjukkan bahwa 60 persen penduduk Indonesia memiliki 
penghasilan di bawah pendapatan per kapita rata-rata Rp 27 juta per 
tahun (Rp 2,25 juta per bulan). BPS mengumumkan pertumbuhan 
ekonomi 2010 sebesar 6,1 persen, lebih tinggi dari 2009 sebesar 4,5 
persen. Pertumbuhan itu mendorong peningkatan pendapatan per 
kapita dari Rp 23,9 juta menjadi Rp 27 juta. 

Besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2010 atas dasar 
harga berlaku mencapai Rp 6.422,9 triliun, sedangkan atas dasar harga 
konstan (2000) mencapai Rp 2.310 triliun. Dari besaran PDB atas dasar 
harga berlaku tersebut, jika dibagi dengan jumlah penduduk tengah 
tahun (sesuai dengan teori ekonomi), diperoleh PDB atau pendapatan 
per kapita penduduk Rp 27,0 juta atau 3.004,9 dollar AS, sementara 
pada 2009 sebesar Rp 23,9 juta (2.349,6 dollar AS).

Tentu saja angka-angka itu membanggakan untuk pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. 
Pemerintah bisa mengatakan ”telah berhasil” meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Angka itu cukup bagus walaupun banyak 
kritik bahwa pemerintah belum melakukan upaya maksimal untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Artinya, kinerja 
pemerintah biasa-biasa saja.

Pencapaian semu

Pencapaian di atas sesungguhnya bisa bermakna semu dalam tataran 
realita. Apakah betul penduduk Indonesia semuanya berpendapatan 
Rp 27,0 juta per tahun pada tahun 2010? Ada segelintir orang kaya raya 



Update Indonesia — Volume V, No. 11 - Maret 2011 11

sosial

yang kontribusinya dalam pembentukan PDB bisa mencapai 70-80 
persen. Sementara ada orang yang populasinya 80 persen dari jumlah 
penduduk hanya mampu menyumbang sekitar 20 persen PDB.

Kondisi faktual terjadi kesenjangan penghasilan yang sangat lebar 
antar penduduk. Ada orang yang kaya raya sekali dan ada pula yang 
sangat miskin. Jangankan berpendapatan 3.000 dollar AS setahun, 
orang yang masuk kategori berpenghasilan atau berkebutuhan 
hidup senilai 2 dollar AS per hari (730 dollar setahun), diperkirakan 
jumlahnya masih ada sekitar 100 juta orang.

Publik tidak boleh terkecoh dengan data statistik semata walaupun 
teori ekonomi memang mengajarkan cara mendapatkan angka 
pendapatan per kapita tersebut. Artinya, ada kesenjangan yang 
sangat lebar. Kata- kata adil, merata, kesejahteraan, dan kemakmuran 
terasa semakin redup dan sayup-sayup terdengar.

Distorsi (korupsi) dalam penanggulangan kemiskinan

Sebagai negara yang kaya sumber daya alam dengan pasar domestik 
besar, perekonomian Indonesia semestinya mampu tumbuh pesat. 
Namun, praktik korupsi yang tidak pernah surut membuat Indonesia 
gagal memetik peluang meraih pertumbuhan ekonomi lebih besar. 
Penegakan hukum yang lemah dan pemutarbalikan standar moral 
membuat korupsi merasuk sendi kehidupan. 

Korupsi tidak berhubungan langsung dengan kemiskinan, tetapi 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik daya tarik maupun 
kualitas. Kegiatan produksi terhambat karena orang harus membayar 
lebih mahal atau menunggu lebih lama kalau tidak menyuap (untuk 
dilayani pemerintah) sehingga kalah kompetitif dari negara lain yang 
bebas korupsi. Praktek korupsi juga terjadi dalam berbagai program 
penanggulangan kemiskinan.

Dalam perspektif keadilan sosial, program pengentasan kemiskinan 
terkait dengan ketentuan normatif tentang keharusan meningkatkan 
taraf hidup masyarakat, terutama untuk rakyat miskin, sebagai syarat 
utama untuk mengurangi angka kemiskinan. Di sini ada moral rights 
(hak-hak moral) yang harus diberikan dan birokrasi harus melayanai 
semua moral claims (tuntutan moral) yang datang kepadanya. Karena 
itu, materi-materi program yang harus diberikan kepada sasaran 
program (rakyat miskin) adalah yang berkualitas dan sesuai rencana 
(janji) dalam skema program. Selain itu, harus dihindari terjadinya 
manipulasi kuantitas atau kualitas materi program  yang utamanya 
disebabkan oleh praktek korupsi para pelaksana program. 
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Pemenuhan moral rights dan moral claims dalam praktek program 
pengentasan kemiskinan di tahun-tahun sebelumnya memang 
menjadi polemik karena ditemukannya sejumlah praktek 
penyimpangan yang terkait dengan kebutuhan hak-hak mendasar 
rakyat miskin. Praktek penyimpangan ini terutama muncul dalam 
pelaksanaan program Raskin (Hastuti dan John Maxwell, 2003). 
Laporan ini menunjukan bahwa pada awal pelaksanaan program, 
beras yang didistribusikan ditetapkan sebagai beras kualitas medium. 
Tetapi dalam prakteknya penerima manfaat sering menerima beras 
dengan kualitas lebih rendah, sehingga memunculkan protes dan 
pengaduan dari publik.

Keraguan publik terhadap efektifitas program pengentasan 
kemiskinan banyak disebabkan oleh dimensi hambatan birokrasi 
serta kemungkinan bias dan  penyimpangan yang dilakukan 
pelaksana program, terutama aparat birokrat. Upaya minimalisir 
terjadinya distorsi pada pelaksanaan program akhirnya berpulang 
pada kemampuan dan komitmen pemerintah untuk mensukseskan 
berbagai kebijakan yang telah dibuat. Artinya kemauan dan 
komitmen politik dari Presiden saja tidak cukup tanpa dukungan dan 
motivasi aparat birokrasi untuk melaksanakan kebijakan pengentasan 
kemiskinan tanpa disertai praktek korupsi. 

Kedepan, kemiskinan harus diperangi dengan cara yang cerdas dan 
bijaksana. Cerdas karena upaya pemecahan mengena langsung 
kepada inti permasalahan, bukan ke pinggiran masalah. Bijaksana 
karena pemecahan masalah tidak menciptakan masalah baru. 
Penanggulangan kemiskinan harus bersifat membebaskan kelompok 
miskin untuk dapat menolong diri sendiri, sehingga pendekatannya 
adalah pemberdayaan rakyat miskin dan penguatan partisipasi lokal, 
dan tidak lagi bergantung pada pendekatan karitatif seperti dalam 
model pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT), karena BLT 
tidak memberikan semangat dalam memerangi kemiskinan.

Pemerintah juga harus segera menerapkan UU Nomor 40 tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agar masyarakat 
tidak mampu dapat memiliki jaminan sosial sebagai pengaman 
kerja. Perlu meningkatkan kapasitas negara agar berperan aktif 
menggerakan sumber daya ekonomi termasuk menerapkan SJSN, 
karena saat ini orang miskin tidak punya jaminan sosial.

— Endang Srihadi —

Upaya minimalisir 
terjadinya distorsi 
(praktek korupsi) pada 
pelaksanaan program 
pengentasan kemiskinan 
akhirnya berpulang 
pada kemampuan dan 
komitmen pemerintah 
untuk mensukseskan 
berbagai kebijakan yang 
telah dibuat. Artinya 
kemauan dan komitmen 
politik dari Presiden 
saja tidak cukup tanpa 
dukungan dan motivasi 
aparat birokrasi 
untuk melaksanakan 
kebijakan pengentasan 
kemiskinan tanpa 
disertai praktek korupsi. 
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Masalah Ketahanan Pangan:  
Dampak Anomali Kebijakan

Ketidakpastian iklim (anomali iklim) telah menimbulkan masalah 
bagi jutaan petani di dunia, pun di Indonesia, dalam menghadapi 
kekeringan, kebanjiran atau siklus iklim yang berubah berubah. 

Para pakar pertanian mengemukakan bahwa peningkatan suhu 
akibat perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas 
tanaman dan meningkatnya hama penyakit. Analisis ini nyata 
terbukti di Indonesia saat ini. Produksi padi pada musim panen 
pertama tahun ini, di sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, dan 
Sulawesi mengalami penurunan. 

Penurunan produktivitas ini karena mengganasnya serangan 
organisme pengganggu tanaman, seperti tikus dan wereng coklat. 
Penurunan produksi berkisar antara 9,3% hingga 50%. Bukan hanya 
dari segi kuantitas yang menurun, dari segi kualitas juga menurun. 
Penurunan kualitas juga ditandai dengan kadar air yang tinggi, gabah 
tidak terisi,  dan beras yang dihasilkan mudah remuk. 

Stok pangan nasional mencemaskan 

Penurunan produksi telah berpengaruh pada stok di level nasional. 
Stok ideal yang seharusnya ada di Badan Urusan Logistik (Bulog) 
adalah sebanyak 2 - 3 juta ton. Namun, surplus produksi pada tahun 
2010 yang dijadikan stok 2011 hanya 1,7 juta ton dan itu juga termasuk 
beras impor. Hal ini diantisipasi pemerintah dengan membuka keran 
impor beras pada akhir Oktober 2010. Pemerintah membebaskan 
bea masuk beras impor. 

Impor beras diprediksi masih akan berlangsung tahun 2011 ini. 
Laporan Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang 
bertajuk Rice Outlook tertanggal 10 Februari 2011, memproyeksikan 
bahwa Indonesia akan mengimpor beras sebanyak 1,75 ton beras 
dari Thailand dan Vietnam dan menjadi negara pengimpor beras 

sosial
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terbesar kedua dunia setelah Nigeria. Proyeksi ini didasarkan pada 
data impor beras yang dilakukan Bulog. 

Kebijakan mengimpor beras adalah sebuah ironi bagi negara agraris 
seperti Indonesia.  Pemerintah juga dianggap menggampangkan 
permasalahan krisis beras ini. 

Pemerintah cenderung bersikap seperti pemadam kebakaran. 
Seyogyanya, pemerintah dengan kapasitas sumber daya materil dan 
sumber daya manusia yang memadai, dapat memprediksi masalah 
penurunan produktivitas pangan dan menghasilkan kebijakan yang 
relevan.  

Lonjakan harga pangan 

Keadaan makin mencemaskan karena di saat produktivitas menurun, 
harga pangan malah naik. Ditingkat global, menurut kepala Bank 
Dunia Robert Zoellick, harga pangan telah mencapai “tingkat 
berbahaya”, karena berada 3% di bawah harga tertinggi saat akan 
terjadi krisis ekonomi global di 2008., 

Berdasarkan laporan terakhir Bank Dunia, indeks harga pangan dunia 
naik 15% sejak Oktober 2010 hingga Januari 2011. Implikasinya, 
menurut data Bank Dunia, kenaikan harga pangan dunia tersebut 
sejak Juni 2010 telah menyebabkan 44 juta lebih orang di negara-
negara berkembang masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. 

Di tingkat domestik Indonesia, harga beras konsisten tinggi dan 
beberapa komoditas lain yang juga melambung adalah harga cabai 
Rp 80.000,- hingga Rp 100.000,- Pangan lain yang lonjakan harganya 
juga sangat signifikan adalah harga jengkol. 

Data dari Asosiasi Sayur dan Buah Indonesia, menunjukkan 
per minggu pertama Januari 2011, harga jengkol di Rp. 5.971 per 
kilogram. Sedangkan per 30 Januari 2011, menjadi Rp. 22.000 per 
kilogram. Dan kenaikan sayur-mayur lainnya juga terus meningkat. 

Mewaspadai kenaikan harga terutama beras sangatl penting, karena 
menurut Badan Pusat Statistik, kenaikan 10% saja harga beras akan 
menambah jumlah penduduk miskin 2,5 juta jiwa. Penduduk yang 
akan menjadi miskin ini menurut Badan Pusat Statistik, adalah dari 
kategori penduduk “hampir miskin”. 

Jumlah penduduk miskin per 2010 adalah sebesar 31,02 juta jiwa 
dan jumlah penduduk hampir miskin sebesar 29,38 juta jiwa. Jadi, 
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jika terjadi kenaikan harga beras 10% saja, maka jumlah penduduk 
miskin akan bertambah menjadi 33,52 juta jiwa. 

Ketidakefektifan kebijakan pemerintah = ketidaktahanan 
pangan

Fenomena penurunan produksi pertanian juga membuktikan 
kegagalan kebijakan Kementerian Pertanian menyikapi dinamika 
perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman 
(OPT) yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2010 
lalu. 

Langkah dan kebijakan yang diambil saat itu misalnya berupa 
penyaluran bantuan langsung bahan pengendalian hama terpadu 
(tikus), menyalurkan pestisida buffer stok di 31 provinsi, menyalurkan 
pestisida untuk pengendalian hama wereng batang coklat (WBC), 
memberikan insentif bagi para pendamping Sekolah Lapang-
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Mantri Tani/ Kepala 
Cabang Dinas (KCD), dan Mantri Statistik agar pelaporan tanam 
dan panen lebih akurat dan tepat waktu. 

Untuk memonitor kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian 
waktu itu berencana melakukan koordinasi dan pemantauan ke 
lapangan secara periodik di daerah-daerah sentra produksi untuk 
menurunkan kehilangan hasil produksi dengan penanganan panen 
dan pasca panen yang lebih baik.

Selain itu, menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian 
Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, pemerintah sedang menyiapkan 
Peraturan Presiden tentang antisipasi dampak perubahan iklim dan 
Instruksi Presiden tentang perberasan nasional.

Dari uraian di atas terilhat bahwa pertama, penurunan produktivitas 
pertanian bukan diakibatkan oleh anomali iklim, namun kebijakan 
pemerintah yang tidak berhasil dalam mengantisipasi dampak 
anomali iklim . Kedua, peningkatan harga pangan paralel dengan 
peningkatan jumlah keluarga miskin. 

Lebih jauh, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 
tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 8, yang dimaksud dengan ketahanan 
pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga 
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Berdasarkan 
definisi ini maka pemerintah telah gagal mewujudkan ketahanan 
pangan nasional. 
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Lalu apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah? Dari segi kebijakan, 
seperti yang sudah diuraikan di atas, pemerintah punya beragam 
kebijakan terkait peningkatan produksi pertanian secara umum 
maupun secara khusus untuk menangani dampak anomali iklim. 
Kebijakan-kebijakan ini dalam pengkategorian Kementerian 
Pertanian dimasukkan ke dalam kategori strategi adaptasi. 

Seyogyanya, Kementerian Pertanian sebelum menerapkan strategi 
adaptasi, terlebih dahulu menerapkan strategi antisipasi. Kebijakan 
yang diambil akan lebih efektif karena telah didahului dengan 
pengkajian yang matang. 

Kegiatan utama pada strategi ini adalah melakukan kajian 
komprehensif tentang dampak anomali iklim terhadap sumber daya 
pertanian, infrastruktur pertanian terutama sistem irigasi, sistem 
produksi pertanian dan aspek sosial-ekonomi dan budaya. 

Dengan demikian, strategi-strategi tersebut diharapkan akan dapat 
menciptakan ketahanan pangan nasional di tengah anomali iklim. 

 

— Lola Amelia —
Penurunan 
produktivitas pertanian 
bukan diakibatkan  
oleh anomali iklim, 
namun kebijakan 
pemerintah yang  
tidak berhasil  
dalam mengantisipasi 
dampak anomali iklim.

sosial
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Polemik Publikasi  
Penelitian Susu Berbakteri

Susu merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan 
bagi bayi dan anak-anak. Walaupun yang terbaik bagi anak adalah 
ASI (air susu ibu), sebagian masyarakat masih tergantung pula pada 
susu formula. 

Maka, ketika menurut hasil penelitian ditemukan adanya kandungan 
bakteri berbahaya pada susu formula untuk bayi, maka masyarakat 
menjadi resah. Masyarakat mencari tahu apakah betul demikian, 
dan apa merek produk susu formula yang mengandung bakteri 
berbahaya itu.

Penelitian tentang bakteri pada susu formula oleh Sri Estuningsih, 
peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB), yang dilakukan dalam 
rangkaian penelitian pada tahun 2003 dan 2006 lalu, kembali 
menjadi subyek polemik di masyarakat. Polemik pertama kali waktu 
itu ramai pada Februari-Maret 2008, setelah IPB mempublikasikan 
hasil penelitian ini pada 15 Februari 2008. 

Tiga tahun setelahnya, pada Februari 2011 ini polemiknya kembali 
muncul. Kali ini polemik semakin melebar dan menajam, karena 
tidak hanya temuan dari penelitiannya yang menghebohkan media 
dan masyarakat. Namun, meluas pada ranah hukum dan politik 
serta bersinggungan dengan kode etik penelitian. 

Ranah akademis

Pada awalnya, sebetulnya di tahun 2003 Sri Estuningsih melakukan 
penelitian bakteri dalam susu formula untuk penelitian meraih gelar 
doktor bidang Mikrobiologi dan Patologi pada universitas di Jerman. 
Waktu itu fokus penelitian adalah mencari penyebab diare pada 
bayi dengan meneliti bakteri Salmonella, Shigella, dan E. Coli yang 
biasanya menjadi penyebab diare. 

sosial
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Sri ketika itu justru malah menemukan sebanyak 10 dari 74 sampel 
(13,5%) terkontaminasi bakteri lain, yaitu E. Sakazakii. Bakteri E. 
Sakazakii ini diketahui menghasilkan enterotoksin tahan panas dan 
dapat menyebabkan enteritis, sepsis dan meningitis, yang diujicobakan 
pada hewan mencit. 

Kemudian pada penelitian lanjutan di tahun 2006, dengan sampel 
penelitian diambil dari produk susu formula lokal di Indonesia yang 
dipasarkan antara April-Juni 2006, Sri menemukan kecenderungan 
yang lebih tinggi yaitu E. Sakazakii terdapat pada 22,73% sampel 
susu formula (dari 22 sampel) dan 40% sampel makanan bayi (dari 
15 sampel). 

Dalam konteks akademis bidang kesehatan, penelitian ini bukan 
bersifat surveilance, yaitu meneliti untuk mencari produk yang 
mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, namun untuk 
meneliti bakteri pada susu, sehingga metode penelitian ini tidak 
meneliti semua produk susu yang beredar di pasaran.

Ranah publik

Untuk kepentingan publik, menindaklanjuti temuannya, IPB sebagai 
lembaga akademisi kemudian mempresentasikan hasil penelitian 
itu pada otoritas bidang kesehatan yang terkait, yaitu Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada 2 Oktober 2006 
silam. 

Kemudian BPOM menindaklanjuti dengan mengadakan penelitian 
surveilance untuk menemukan masih ada tidaknya produk susu yang 
beredar di pasaran yang mengandung bakteri E. Sakazakii. 

Sejak 2009 hingga 2011, menurut BPOM dari penelitian terhadap 
117 jenis susu di pasaran Indonesia, sudah tidak ditemukan lagi susu 
formula berbakteri E. Sakazakii. Publikasi hasil penelitian ini secara 
luas baru menjadi perhatian masyarakat setelah dimuat dalam 
website IPB dan kemudian ramai diberitakan di media massa pada 
Februari 2008. 

Setelah itu, pemaparan hasil penelitian ini menimbulkan kehebohan 
di masyarakat. Kecemasan berlanjut karena masyarakat tidak 
mendapatkan detil nama-nama merek produk yang disebutkan 
terkontaminasi bakteri. Pihak IPB menolak mengungkap detil 
nama merek dan produsen demi etika penelitian dan tidak ingin 
menimbulkan keresahan lebih jauh di masyarakat.
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Ranah hukum

Keresahan masyarakat itu kemudian mendorong munculnya 
gugatan hukum yang diajukan David Tobing, pengacara yang 
mewakili masyarakat sebagai orangtua dari anak, di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan pada 17 Maret 2008. 

Gugatan ini menuntut IPB, Menteri Kesehatan (Menkes), dan 
BPOM mengumumkan secara transparan nama meerk dan produsen 
susu formula yang tercemar bakteri demi melindungi kesehatan 
masyarakat dan menghilangkan keresahan masyarakat. 

Pengadilan Negeri memenangkan gugatan David, namun ketiga 
lembaga tergugat naik banding dengan alasan tetap merahasiakan 
nama merek dan produsen demi etika penelitian dan prinsip 
metodologi bahwa penelitian IPB tahun 2006 itu bukanlah penelitian 
surveilance.

Dengan demikian, tidak fair bila merek dan produsen susu formula 
diumumkan terbuka, karena tidak semua produk yang ada di pasaran 
diteliti, namun hanya sampel yang diambil untuk menemukan 
adanya bakteri yang ingin diteliti. 

Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 26 April 2010 kemudian 
memenangkan gugatan dan memerintahkan IPB, Menkes, dan 
BPOM untuk mengumumkan nama-nama merek dan produsen 
susu formula dan makanan bayi yang terkontaminasi bakteri. 
Petimbangan MA antara lain bahwa penelitian yang telah dilakukan 
menyangkut kepentingan masyarakat banyak harus diumumkan. 

Namun, hingga Februari 2011, pihak IPB tetap menolak 
mengumumkan, sementara Menkes mengatakan tidak mengetahui 
dan tidak berhak mengumumkan hasil penelitian IPB dan BPOM 
mengemukakan susu formula sejak 2009 hingga 2011 dan sudah 
tidak ditemukan kandungan bakteri E. Sakazakii.

Ranah politik dan etik

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga kemudian memanggil 
dan mendesak ketiga pihak itu untuk segera mengumumkan merek 
susu yang dimaksud, sesuai dengan perintah MA. Desakan DPR ini 
menjadi tekanan bagi Menkes dan BPOM untuk menaati keputusan 
MA. 
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Sementara bagi IPB, desakan ini menjadi tekanan bagi IPB dalam 
menyikapi etika dalam penelitian. Belum lagi ditambah kecurigaan 
adanya kepentingan produsen yang dilindungi. 

Dinamika yang terjadi menjadi problematis ketika ranah akademis 
dibawa ke ranah publik dengan kegagalan menjelaskan secara 
lengkap dari metode dan konteks penelitian. Kemudian menjadi 
dilematis ketika dibawa ke ranah hukum dengan argumentasi hukum 
yang menghadapkan etika penelitian pada keterbukaan informasi 
dan kepentingan publik. 

Belum lagi, pihak-pihak yang berkepentingan menjadi semakin 
melebar ketika dibawa ke ranah politik di mana ada pergesekan 
antara kepentingan legislatif, eksekutif, produsen, konsumen, serta 
akademisi.

— Antonius Wiwan Koban —

Kasus publikasi hasil 
penelitian ilmiah bakteri 
pada susu formula 
menjadi problematis 
ketika ranah akademis 
dibawa ke ranah publik 
tanpa penjelasan 
lengkap tentang 
konteks penelitiannya. 
Pihak-pihak yang 
berkepentingan menjadi 
melebar ketika kasus 
dibawa ke ranah politik 
di mana ada pergesekan 
antara kepentingan 
legislatif, eksekutif, 
produsen, konsumen, 
serta akademisi.
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Profile Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda 
yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur 
Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program 
adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba 
yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan 
dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. 
TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain 
adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, policy brief dan 
analisis mingguan (Weekly Analysis), penerbitan kajian bulanan 
(Update Indonesia) dan kajian tahunan (Indonesia Report). 

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 
Jakarta Pusat 10250 Indonesia

Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka 
meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat 
meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam 
perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat 
diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para 
pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis 
dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: (1)  Analisis 
Keuangan Perusahaan, yang meliputi analisis keuangan dan kajian 
risiko keuangan. (2) Konsultansi Perencanaan Korporat meliputi riset 
ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. (3) 
Analisis Pemasaran Strategis yang meliputi pemasaran strategis dan 
disain program Corporate Social Responsibility (CSR) 

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
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guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) 
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & 
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi 
yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun 
hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana 
proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut 
peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada 
berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, 
survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam 
hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote 
getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye. 

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif 
daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan 
publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan 
masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki 
kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi 
daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran 
politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting 
untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai 
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul 
dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian 
Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan 
pelatihan penguatan kapasitas DPRD.



Update Indonesia — Volume V, No. 11 - Maret 2011 24

Telah Terbit
INDONESIA REPORT 2010
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah 
menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini 
merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara 
tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

ToPIK-ToPIK yANg DIANgKAT DALAM INDoNESIA 2010:

Bagian 1.  Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi,  
dan Pemerintahan Tersandera.  
Penulis: Hanta yuda AR

Bagian 2.  Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.  
Penulis: Aly yusuf

Bagian 3.  Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.  
Penulis: Benni Inayatullah

Bagian 4.  Problem Penanganan Bencana Alam.  
Penulis: Endang Srihadi

Bagian 5.  Peran Negara dalam Toleransi Beragama.  
Penulis: Antonius Wiwan Koban

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute,  
dengan supervisi Anies Baswedan, Direktur Eksekutif & Riset,  
dan Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Program.

CARA PEMESANAN :

1. Pembayaran ditransfer ke Rekening : 
Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta  
No. Rek. 103 000 4444 838  
Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua

2. Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita melalui  
Fax. 021. 3190 7815 atau  
E-mail:  iethapoenya5678@yahoo.com   
Tel. 021. 390 5558

3. Konfirmasi pemesanan mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat 
Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.

Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk 
Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan 
menghubungi kami di kontak tersebut di atas.

advertorial



Update Indonesia — Volume V, No. 11 - Maret 2011 25

INDONESIA 2010 merupakan 
laporan tahunan The Indonesian 
Institute, Center for Public 
Policy Research mengenai situasi 
ekonomi, sosial, dan politik 
Indonesia yang diterbitkan 
berkala setiap awal tahunnya. 
Pada terbitan awal tahun 2011 ini 
yang memuat laporan dan analisis 
situasi politik dan sosial Indonesia 
tahun 2010. Secara umum, 
seluruh tulisan menggambarkan 
situasi, evaluasi, dan rekomendasi 
kebijakan. Tidak lupa, tulisan-
tulisan ini juga memberikan 
prediksi untuk tahun 2011. 

Ada lima artikel dalam Indonesia 2010 ini. Bidang politik, tulisan 
pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan 
kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang 
hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik 
Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan 
yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua 
tentang Toleransi Beragama. 

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik 
itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik 
tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama 
tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik 
perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat 
menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk 
tahun 2011. 

Semoga Indonesia 2010 dapat digunakan dengan maksimal oleh 
berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, private sector, media 
massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

Anies Baswedan 
Direktur Eksekutif dan Riset 
The Indonesian Institute

advertorial
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