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Kata PeNgaNtar

Peredaran narkotika saat ini sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan. 
Peredarannya telah memasuki wilayah penjara yang steril dan diduga 
mendapatkan serta melibatkan petugas dan pejabat lembaga pemasyarakatan 
(LP). Indikasi keterlibatan beberapa pejabat dan petugas LP dalam peredaran 
narkotika akhirnya tidak terbantahkan. Penangkapan kepala LP Khusus 
Narkotika Nusakambangan Marwan Adli, dua pegawai LP, dan narapidana 
bernama Hartoni menjadi menjadi bukti dari indikasi itu. Badan Narkotika 
Nasional (BNN) menangkap mereka karena diduga kuat terlibat jaringan gelap 
pengedar narkotika di penjara dan jaringan narkotika internasional (Kompas, 9 
Maret 2011).

Sebelum kasus Marwan terungkap, BNN pada 2010 juga menangkap Surya 
Bahadur Tamang alias Kiran yang diduga mengendalikan perdagangan gelap 
narkotik dari LP Nusakambangan. Februari lalu, BNN juga menangkap Yoyok, 
narapidana dari LP Besi, Nusakambangan. Belajar dari rangkaian kejadian itu, 
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak boleh kecolongan lagi. Bekerja 
sama dengan BNN, harus segera membuat gebrakan dengan memeriksa 
secara intensif semua petugas penjara narkotik. Tak hanya di Nusakambangan, 
tapi di semua penjara narkotik yang ada di negeri ini. Update Indonesia kali ini 
mengangkat tema utama tentang pembenahan LP Khusus Narkotika.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang 
politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema tentang amandemen 
kelima dan momentum penguatan sistem presidensial. Juga diangkat tema 
tentang WikiLeaks dan delegitimasi moral SBY. Di bidang sosial mengangkat 
tema mengenai mengkritisi RUU Penanganan Konflik Sosial, juga tema 
tentang merefleksi sistem pendidikan nasional. Tema lainnya adalah tentang 
pembelajaran gempa & tsunami Jepang bagi kesiapan menghadapi risiko 
bencana di Indonesia 

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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Laporan Utama

Pembenahan Lembaga Pemasyarakatan 
Khusus Narkotika

Persoalan Bangsa Indonesia sepertinya tidak pernah tertuntaskan secara 
baik.  Seiring waktu berjalan, kasus demi kasus secara bergantian muncul ke 
permukaan. Salah satunya adalah kasus narkotika yang terus membelit dan 

mengancam generasi muda. 

Peredaran narkotika saat ini sudah sampai tahap yang sangat 
mengkhawatirkan. Peredarannya telah memasuki wilayah penjara 
yang steril dan diduga mendapatkan serta melibatkan petugas dan 
pejabat lembaga pemasyarakatan (LP).

Peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan

Indikasi keterlibatan beberapa pejabat dan petugas LP dalam 
peredaran narkotika akhirnya tidak terbantahkan. Penangkapan 
kepala LP Khusus Narkotika Nusakambangan Marwan Adli, dua 
pegawai LP, dan narapidana bernama Hartoni menjadi menjadi 
bukti dari indikasi itu. Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap 
mereka karena diduga kuat terlibat jaringan gelap pengedar narkotika 
di penjara dan jaringan narkotika internasional (Kompas, 9 Maret 
2011).

Hartoni ditangkap polisi di rumah asimilasinya di Nusakambangan 
pada akhir Februari lalu karena kepemilikan 318 gram sabu-sabu. 
Sebelumnya, pria 51 tahun ini divonis delapan tahun penjara 
oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin karena tertangkap tangan 
membawa sekitar 2.000 butir pil ekstasi dari Surabaya pada 2006. 
Sempat ditahan di penjara Banjarmasin, pada 2007, ia pun dipindah 
ke Nusakambangan. 
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Pengungkapan jaringan bisnis narkotik di LP Khusus Narkotika 
Nusakambangan diawali adanya data mengenai warga negara 
Indonesia (WNI) yang tertangkap di luar negeri dari Kementerian 
Luar Negeri. Dari data itu ditemukan nomor telepon dari WNI asal 
Indonesia yang tertangkap di salah satu negara di Amerika Latin. 

Setelah ditelusuri, ada hubungan komunikasi antara WNI itu dan 
seorang narapidana di Nusakambangan. WNI yang tertangkap itu 
ternyata kurir narkotik. Bayangkan, kurir narkotik di Amerika Latin 
bisa berkomunikasi dengan narapidana di Nusakambangan. 

Sebelum kasus Marwan terungkap, pada 2010 BNN juga menangkap 
Surya Bahadur Tamang alias Kiran yang diduga mengendalikan 
perdagangan gelap narkotik dari LP Nusakambangan. Februari 
lalu, BNN juga menangkap Yoyok, narapidana dari LP Besi, 
Nusakambangan. 

Dugaan keterlibatan pegawai dan pejabat LP semakin membuat 
kita prihatin. Mereka  yang seharusnya bertindak sebagai pengawas 
kegiatan di lapas justru ‘ambil bagian’ dalam peredaran narkotika. 
Narkotika seakan semakin akrab dan menjadi penghasilan 
‘sampingan’ beberapa petugas dan pejabat LP.

Kepala BNN, Gories Mere, meyakini sindikat narkotika mudah 
beroperasi di penjara sebagai tempat teraman karena tidak tersentuh 
aparat penegak hokum. Para pengedar leluasa mengatur peredaran 
narkotika dari penjara untuk kemudian diteruskan ke anak-anak 
muda sebagai target yang potensial. 

Maraknya sindikat narkotika di penjara juga disebabkan adanya 
adanya rasa saling membutuhkan antara petugas dan narapidana 
yang diberu istilah ‘Take and Gift’.  Dirjen Pemasyarakatan, Untung 
Sugiyono, mengakui petugas penjara bisa saja tergoda menambah 
penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dengan menjual jasa kepada 
narapidana yang membutuhkan Narkotika. Sebanyak 41.600 orang 
dari seluruh narapidana narkotik Indonesia adalah pengguna yang 
memiliki ketergantungan terhadap narkotika (Kompas, 11 Maret 
2011).
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Laporan Utama

Pembenahan LP Khusus Narkotika

Sejumlah kalangan berpendapat, penjara saat ini adalah surga 
bagi beberapa petugas dan pejabat LP serta pengedar narkotika. 
Kuncinya adalah uang. Bisnis gelap narkotika yang bergelimang 
uang menggoda mereka untuk terlibat. Dan di dalam penjara, bisnis 
itu lebih mudah dikelola asal ada pejabar LP yang merestui.

Pemerintah saat ini seakan lamban dalam melakukan pembenahan 
penjara. Kapasitas penjara yang melebihi kuota membuat semakin 
runyam suasana dalam penjara. Tipisnya integritas beberapa 
petugas lapas dan minimnya gaji bisa jadi faktor-faktor yang berperan 
menjadikan penjara sebagai tempat mencari dana tambahan.

Tetapi, dengan dalih apapun, fungsi penjara harus dikembalikan ke 
fungsi semula. Pembenahan dan reformasi pejabat LP harus dilakukan 
secara ketat melalui proses pengawasan yang efektif. Pejabat yang 
melanggar harus segera diberhentikan dan diproses hukum secara 
optimal. Pengadilan pun harus memberikan hukuman lebih berat 
bagi pelanggaran oleh oknum petugas LP guna menimbulkan efek 
jera.

Sikap tegas dan pengawasan secara berkelanjutan harus terus 
dilakukan dalam mereformasi penjara dan bukan hanya ketika 
mendapat sorotan publik. Tanpa itu, Indonesia khususnya LP 
hanya akan menjadi sarang para oknum petugas dan pejabat untuk 
memanfaatkan kewenangan. Sedangkan para pengedar yang juga 
bekas kriminal narkotika akan menjadi raja di dunia penjara yang 
seharusnya menjadi tempat mereka menebus perbuatan melanggar 
hukum. 

Kasus Marwan Adli menunjukkan pemerintah belum juga membenahi 
penjara narkotik. Kepala LP Khusus Narkotika Nusakambangan 
ini ditangkap karena diduga menerima suap dari sindikat narkotik 
internasional. Tak cukup cuma memperketat pengawasan, 
pemerintah harus pula memperbaiki konsep penjara narkotik. 

Terbongkarnya praktek kotor itu bukanlah yang pertama. Agustus 
tahun lalu, BNN juga mengungkap adanya sindikat candu 
internasional yang dikendalikan oleh narapidana dari penjara 
yang sama. Sang narapidana menggunakan telepon satelit untuk 
mengendalikan peredaran sabu-sabu dan ekstasi di Cina dan 
Indonesia. 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu seolah diam 
saja menghadapi keanehan di penjara narkotik tersebut. Tak ada 
petugas yang dikenai sanksi. Padahal tidaklah mungkin si narapidana 
leluasa menggunakan telepon satelit jika tak bermain mata dengan 
para sipir. Beberapa kali penyergapan dilakukan oleh petugas BNN 
hingga akhirnya terungkap keterlibatan sang kepala penjara. 

Belajar dari rangkaian kejadian itu, Menteri Hukum dan HAM 
Patrialis Akbar tidak boleh kecolongan lagi. Bekerja sama dengan 
petugas BNN, harus segera membuat gebrakan dengan memeriksa 
secara intensif semua petugas penjara narkotik. Tak hanya di 
Nusakambangan, tapi di semua penjara narkotik yang ada di negeri 
ini. Petugas yang terbukti bersalah harus dipecat. Kementerian juga 
bisa merotasi petugas-petugas yang mencurigakan. 

Gebrakan itu mesti diikuti pula dengan sistem pengawasan yang 
lebih ketat. Menutup jalur narkotik di penjara memang tidak 
mudah. Barang haram ini bisa diselundupkan lewat berbagai cara, 
dari diselipkan ke dalam makanan sampai disimpan dalam pembalut 
wanita. Tapi perbaikan sistem pengawasan tetap akan mengurangi 
masuknya narkotik. Misalnya dengan memasang kamera di setiap 
sudut penjara, melakukan pemeriksaan mendadak, hingga tes 
narkotik secara berkala bagi seluruh penghuni penjara. 

Kementerian Hukum harus segera memperjelas pula peruntukan 
penjara narkotik. Mestinya penjara khusus ini dihuni oleh produsen, 
bandar, dan pengedar narkotik. Para pemakai atau pecandu yang 
tidak terlibat jaringan perdagangan barang ilegal ini tak perlu disatukan 
di sana. Mereka harus dimasukkan dalam pusat rehabilitasi. Jika 
dicampur, hal ini justru mengundang munculnya bisnis narkotik di 
penjara. 

Bagaimana jika narapidana tersebut selama ini menjadi pengedar tapi 
sekaligus pecandu narkotik? Ini jelas lebih pelik lagi. Sang narapidana 
harus dihukum, namun pada saat yang sama mesti pula disembuhkan 
dari ketergantungan terhadap narkotik. Tentu diperlukan petugas 
dan kepala penjara yang berintegritas tinggi agar tujuan ini tercapai, 
dan bukannya malah memanfaatkan mereka agar mendapatkan 
setoran.

— Endang Srihadi —

Kementerian 
Hukum harus 
segera memperjelas 
peruntukan penjara 
narkotik. Idealnya 
penjara khusus ini 
dihuni oleh produsen, 
bandar, dan pengedar 
narkotik. Para 
pemakai atau pecandu 
yang tidak terlibat 
jaringan perdagangan 
barang ilegal ini tidak 
perlu disatukan di 
sana. Mereka harus 
dimasukkan dalam 
pusat rehabilitasi. 
Jika dicampur, hal ini 
justru mengundang 
munculnya bisnis 
narkotik di penjara. 
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Amandemen Kelima dan Momentum 
Penguatan Sistem Presidensial

Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia telah 
merampungkan naskah usulan perubahan kelima Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945. Jika usulan sebelumnya hanya menyangkut 
penguatan fungsi dan wewenang DPD, maka usulan kali ini lebih 
komprehensif. 

Usulalan amandemen konstitusi ini menyangkut tiga isu sentral, 
yakni memperkuat sistem presidensial, memperkuat lembaga 
perwakilan, dan memperkuat otonomi daerah. 

Salah satu usulannya lama yang muncul lagi adalah mengakomodasi 
calon perseorangan atau calon presiden (capres) independen dalam 
rancangan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945.

Capres Independen
Usulan ini sebenarnya bukan hal baru dalam wacana politik 
Indonesia. Setidaknya isu ini juga pernah diperdebatkan menjelang 
Pilpres 2009, dan wacana capres independen tentu akan kembali 
diperdebatkan menjelang Pilpres 2014. 

Usulan ini menguat disebabkan proses penjaringan (seleksi) capres 
di partai-partai tidak transparan, cenderung bersifat oligarkis, dan 
transaksional. Karena itu, usulan capres independen sejatinya 
merupakan bentuk protes dan koreksi terhadap mekanisme seleksi 
di parpol.

Di titik inilah, capres independen tetap perlu dibuka peluangnya. 
Namun, persyaratan pengajuannya harus sama beratnya dengan 
ketentuan di parpol, misalnya capres independen juga harus 
memperoleh dukungan beberapa persen suara dari jumlah pemilih 
di beberapa wilayah. 

Namun, persoalan yang lebih serius yang perlu disiapkan adalah 
bagaimana menjalankan pemerintahan jika calon independen 
memenangkan permilu. 
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Terpilihnya capres independen tanpa disertai penguatan piranti 
konstitusional sistem presidensial tentu hanya akan menempatkan 
presiden terpilih dalam perangkap sistem yang memudahkan 
terjadinya deadlock  ketika harus bekerjasama dengan lembaga 
legislatif. 

Usulan capres independen harus diletakkan dalam kerangka 
memperkuat sistem presidensial. Karena itu, usulan diperbolehkannya 
capres independen melalui amandemen konstitusi mestinya satu 
paket dengan piranti konstitusional penguatan sistem presidensial, 
seperti hak veto bagi presiden dan penataan lembaga parlemen 
melalui penguatan fungsi kelembagaan DPD dan penyederhanaan 
konfigurasi DPR.  

Veto Presiden

Sistem pemerintahan presidensial sebenarnya memberi kelonggaran 
kepada presiden untuk menyusun dan menjalankan agenda 
pemerintahan. 

Karena itu, untuk menguatkan posisi presiden dalam fungsi checks 
and balances dengan parlemen, presiden perlu dilengkapi dengan 
hak veto.

Hak veto merupakan hak presiden di bidang legislasi yang 
dipergunakan untuk mengesahkan atau menolak rancangan undang-
undang yang dikirim parlemen (DPR dan DPD) kepada presiden. 

Dengan konsepsi ini, presiden dapat menggunakan hak veto untuk 
menolak rancangan undang-undang yang telah diputuskan parlemen. 
Tetapi, parlemen juga dapat menganulir veto (override) dengan 
dukungan mayoritas DPR (sekitar dua pertiga suara di parlemen). 

Di Amerika yang secara tegas mengadopsi sistem pemisahan 
kekuasaan, meskipun lembaga kepresidenen, legislatif maupun 
yudikatif bisa saling mengontrol, namun ketiga lembaga itu tidak 
bisa saling mendominasi. Presiden memiliki hak veto yang bisa 
membatalkan usulan undang-undang yang diajukan oleh kongres. 

Sekalipun presiden memiliki dukungan yang minoritas di kongres, 
presiden tidak bisa dijatuhkan oleh kongres. Apalagi konstitusi 
menjamin masa jabatan seorang presiden berlaku secara penuh 
(fixed term), sehingga tidak gampang dihentikan di tengah jalan 
seperti halnya terjadi dalam sistem parlementer. 
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Penguatan DPD 

Sementara DPD perlu diberikan wewenang legislasi dengan bobot 
yang sama dengan DPR, yaitu wewenang legislasi hingga proses 
pengesahan RUU menjadi UU seperti halnya DPR (bikameral 
murni). Jika DPD diberikan kewenangan penuh di bidang legislasi, 
secara kelembagaan DPD dapat berfungsi sebagai penyeimbang 
DPR dalam proses legislasi. 

Penguatan kelembagaan DPD akan mendorong checks and 
balances dalam lembaga parlemen. Dengan demikian, hal itu dapat 
menghindari terjadinya kewenangan yang berlebihan dari salah satu 
lembaga di parlemen, seperti halnya DPR saat ini. 

Selain itu, penguatan DPD memungkinkan bekerjanya sistem double 
checks, yaitu terbukanya peluang mekanisme pembahasan yang 
berlapis terhadap setiap produk legislatif di parlemen. 

Penyederhanaan DPR 

Meskipun kebebasan mendirikan partai tetap dibuka, untuk konteks 
efektifitas sistem presidensial, perlu segera didorong menjadi sistem 
multipartai sederhana, bahkan “dwipartai” di parlemen. Sebab 
dalam politik kesehariannya, presiden berhadapan dengan partai-
partai di parlemen, bukan partai-partai peserta pemilu. Karena itu, 
yang perlu disederhanakan menjadi sistem “dwipartai” adalah partai 
di parlemen. 

Peningkatan angka parliamentary threshold di Pemilu 2014 dapat 
menjadi instrumen konstitusional untuk menyederhanakan 
parlemen. Jika parliamentary threshold diterapkan secara konsisten, 
jumlah parpol akan terus berkurang secara alamiah sampai dengan 
jumlah yang ideal, sekitar 4-5 partai di parlemen. 

Selanjutnya perlu penyederhanaan jumlah fraksi melalui pengetatan 
persyaratan ambang batas minimal pembentukan fraksi (fractional 
threshold). Idealnya hanya sekitar 2-3 fraksi saja di DPR agar 
pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. 

Karena itu, usulan amandemen kelima UUD 1945 merupakan 
momentum untuk memperkuat sistem presidensial melalui 
instrumen konstitusional: hak veto bagi presiden dan penataan 
lembaga parlemen melalui penguatan fungsi kelembagaan DPD dan 
penyederhanaan DPR.  

— Hanta Yuda AR —

Usulan capres 
independen harus 
diletakkan dalam 
kerangka memperkuat 
sistem presidensial. 
Usulan itu satu 
paket dengan piranti 
konstitusional 
penguatan sistem 
presidensial, seperti 
hak veto bagi presiden 
dan penataan lembaga 
parlemen, melalui 
penguatan fungsi 
kelembagaan DPD 
dan penyederhanaan 
konfigurasi DPR.  
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WikiLeaks dan Delegitimasi Moral SBY

Media Australia “The Age”  dan ”Sidney Morning Herald” pada 
11 Maret 2011 memuat data bocoran dari WikiLeaks yang berisi 
informasi dari kawat diplomatik kedutaan besar Amerika Serikat 
(Kedubes AS) di Indonesia. Terbitnya informasi tersebut bertepatan 
dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Australia.

Data tersebut merupakan data awal dari sebanyak 3.059 kawat 
diplomatik yang menurut pengakuan WikiLeaks telah mereka 
dapatkan dari Kedubes AS di Jakarta. Data yang dibocorkan kedua 
media Australia tersebut memuat beberapa informasi antara lain: 

1. SBY dikatakan melakukan intervensi terhadap proses penyidikan 
korupsi atas Taufik Kiemas pada tahun 2004 melalui Hendarman 
Supandji, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus ketika itu . 

2. Jusuf Kalla, ketika menjabat Wakil Presiden menyuap kader 
Golkar dalam jumlah besar (lebih dari US$ 6 juta) untuk  
memenangkan Kursi Ketua Umum Partai Golkar pada pemilihan 
tahun 2004. 

3. SBY memerintahkan Kepala BIN Syamsir Siregar untuk memata-
matai Yusril Ihza Mahendra yang ketika itu menjabat Menteri 
Hukum dan  HAM saat Menteri Yusril melakukan perjalanan 
rahasia ke Singapore untuk menemui seorang pebisnis Cina. 
The Age menggaris-bawahi jabatan Yusril sebagai ketua Partai 
Bulan Bintang, yang kala itu adalah saingan politik SBY. SBY juga 
memata-matai Wiranto sebagai capres dari Golkar dan Syamsir 
Siregar mencap Wiranto sebagai dalang teroris

4. WikiLeaks juga mengatakan SBY dalam pertemuan dengan 
Ketua Partai Demokrat pada 2006 pernah meratapi kegagalannya 
dalam membangun bisnis dan ia merasa harus mengejar 
ketertinggalan itu untuk memastikan ia meninggalkan warisan 
bagi anak-anaknya.
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5. Dalam rangka itu, diplomat amerika mencatat ada hubungan 
antara SBY dengan Tomy Winata yang memberikan dana bagi 
SBY melalui TB Silalahi dan M Luthfi.

6. Dokumen itu juga meyebutkan peran Ani Yudhoyono yang sangat 
besar dalam kebijakan yang diambil SBY serta memanfaatkan 
posisi politiknya dalam mendapatkan keuntungan finansial

Bukan berita baru

Bocoran WikiLeaks ini tentu saja sangat mengejutkan masyarakat 
Indonesia. Meskipun informasi semacam ini bukanlah hal baru 
karena pada 2009 lalu, George Aditjondro telah mengeluarkan buku 
Gurita Cikeas yang mengupas tentang skandal politik dan bisnis 
yang melibatkan SBY dan keluarga.

Dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan SBY ini, dugaan-dugaan masyarakat selama ini terkait 
isu-isu nasional yang ditengarai melibarkan SBY kembali muncul. 
Sebutlah kasus Antasari Azhar kemudian yang paling menghebohkan 
adalah kasus bailout Bank Century yang diindikasikan melibatkan 
partai Demokrat dan SBY.

Atas bocoran WikiLeaks ini, pihak AS mengeluarkan pernyataan 
resmi bahwa mereka menyesalkan kebocoran komunikasi rahasia 
tersebut. Pernyataan ini keluar dari Menlu AS Hillary Clinton, 
melalui Dubes AS untuk Indonesia, Scott Marciel. Kedubes AS 
menjelaskan bahwa informasi yang bocor tersebut bukanlah 
kebijakan luar negeri resmi AS.

Dari pernyataan resmi AS, patut kita simpulkan, bahwa Kedubes 
AS tidak menyatakan bahwa informasi itu benar dan tidak juga 
mengatakan salah (neither confirm nor deny). Meskipun bocoran 
kawat diplomatik ini juga menyebutkan bahwa informasi yang 
didapatkan Kedubes AS berasal dari sumber dekat istana antara lain 
TB Silalahi. Setidaknya bocoran ini menunjukkan kepada kita cara 
pandang AS terhadap Indonesia.

Kita sama-sama memahami bahwa informasi semacam ini belumlah 
melalui proses verifikasi oleh pihak AS, melainkan info mentah yang 
dikirimkan oleh diplomat AS ke Washington. Meskipun begitu 
kita juga tidak dalam posisi menolak kebenaran yang (mungkin) 
terkandung dalam bocoran informasi WikiLeaks tersebut.



Update Indonesia — Volume V, No. 12 - april 2011 11

Politik

Salah satu kebenaran yang terkuak adalah pernyataan Jusuf 
Kalla yang membenarkan informasi yang mengatakan bahwa Ia 
memberikan sejumlah uang kepada pengurus daerah Golkar pada 
Munas Partai Golkar. Meskipun jumlah yang dikatakan WikiLeaks 
tidak persis benar karena terlalu besar dari jumlah yang menurut JK 
ia gelontorkan. Setidaknya hal ini memberikan pemahaman bagi kita 
bahwa informasi yang disebarkan oleh WikiLeaks bukanlah omong 
kosong belaka.

De-legitimasi Moral

Menyikapi persoalan ini, sesungguhnya pemerintah tidak perlu 
menggiring opini masyarakat ke tataran nasionalisme sempit 
dengan menyatakan bahwa media Australia tersebut menyebarkan 
sentimen negatif terhadap Indonesia. Adalah benar bahwa informasi 
ini secara moral merusak citra  SBY dan keluarganya namun tidak bisa 
dikatakan juga merusak martabat Indonesia secara keseluruhan.

Kalau kita telusuri, banyak pemimpin negara yang sudah menjadi 
korban berita panas WikiLeaks. Selain SBY, Kanselir Jerman Angela 
Merkel, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Perdana Menteri 
Italia Silvio Berlusconi, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan 
Presiden Dmitry Medvedev, Pemimpin Libya Muammar Qadhafi, 
dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad juga pernah diberitakan 
secara negatif oleh WikiLeaks.

Oleh karena itu, SBY sebaiknya menempatkan kasus-kasus seperti ini 
sebagai bentuk kontrol dari masyarakat Indonesia dan dunia supaya 
pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan sehingga tidak 
tergelincir kedalam situasi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 
power) sebagaimana dituduhkan kedua media Australia tersebut.

Bagaimanapun juga masyarakat Indonesia sangat mempercayai 
adagium “ada asap ada api”.  Oleh karena itu, SBY diharapkan mampu 
memberikan pembuktian bahwa yang dikatakan oleh Wikileak itu 
tidak benar dengan memberikan fakta-fakta yang kuat dan bisa 
dibuktikan. Sehingga pemerintahan SBY tidak terus mengalami 
delegitimasi moral yang menumbuh-suburkan ketidakpercayaan 
rakyat terhadap pemerintahnya sendiri.

— Benni Inayatullah  —

SBY diharapkan 
mampu memberikan 
pembuktian bahwa 
yang dikatakan 
oleh WikiLeaks itu 
tidak benar dengan 
memberikan fakta-fakta 
yang kuat. Sehingga 
pemerintahan SBY 
tidak mengalamai 
delegitimasi moral yang 
menumbuh-suburkan 
ketidakpercayaan 
ditengah masyarakat 
terhadap 
pemerintahnya sendiri
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Mengkritisi RUU Penanganan Konflik Sosial

Semua tentu masih ingat gambaran konflik massa peristiwa Cikeusik, 
Temanggung, Ciketik, Bangil, dan yang terakhir di Cibitung.  
Gambaran kekerasan massal terhadap suatu kelompok minoritas 
tersebut, lengkap dengan audio dan visual yang detil, menghiasi 
media kita.

Menurut Ichsan Malik, Dosen Paska Sarjana Psikologi Universitas 
Indonesia dan juga pendiri Institut Titian Perdamaian, konflik 
merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. 

Eskalasi konflik umumnya diawali dengan adanya ketegangan-
ketegangan antara beberapa pihak, meningkat menjadi krisis, muncul 
kekerasan terbatas, dan berpuncak pada terjadinya kekerasan 
massal.

Peta konflik di Indonesia

Sosiolog UI, Thamrin Amal Tamagola pada The Indonesian Forum 
Seri Tiga, 3 Maret 2011 lalu, memaparkan bahwa peta konflik 
di Indonesia, sangat berkaitan dengan peta persebaran suku di 
Indonesia. 

Indonesia mempunyai kurang lebih  656 suku bangsa. 547 dari 
semua suku itu ada di Indonesia Timur dan setengah dari jumlah 
suku di Indonesia Timur itu ada di Papua. Artinya, potensi konflik 
terbesar adalah di wilayah Papua. 

Peta konflik lainnya berdasarkan konsentrasi penduduk, dimana 
konsentrasi penduduk Indonesia saat ini adalah di kota menengah. 
Jenis kota dimana arus urbanisasi terus berjalan dan dicirikan 
dengan dua pertiga penduduknya adalah anak muda yang sudah 
tidak bersekolah dan menganggur. Pemuda yang menganggur inilah 
yang akan menjadi penyulut sekaligus pelaksana konflik. 
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Latar belakang inisiatif RUU PKS

Sejalan dengan serangkaian konflik sosial belakangan ini, Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok aturan terkait konflik 
ini. Aturan tersebut DPR sebut sebagai Rancangan Undang-Undang 
Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS). Saat ini RUU yang terdiri 
dari 11 bab dan 59 pasal ini masih dalam tahap penyusunan di badan 
legislasi DPR dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa 
pakar.

Menurut Basuki Tjahaya Purnama, anggota Baleg RUU PKS dari 
Fraksi Golkar, inisiatif hadirnya RUU ini karena DPR menilai ada 
ambiguitas pemerintah dalam menangani konflik sosial. 

Pemerintah menggunakan cara-cara militeristik seperti saat  
menghadapi konflik vertikal, konflik yang ingin memisahkan diri dari 
NKRI. Misalnya pada konflik sosial di Banjarmasin, Jakarta, Poso, 
Ambon, hingga kasus Ciketing dan Pasuruan. 

Cara ini bertentangan dengan aturan penanganan konflik sosial 
yang dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana disebut 
bencana sosial. Namun penanganan konflik (bencana) sosial yang 
ditawarkan UU ini juga tidak tepat karena UU ini sangat didominasi 
oleh Paradigma Penanganan Bencana Alam. Padahal ada perbedaan 
mendasar antara bencana sosial (konflik sosial) dan bencana alam. 

Dari lingkup aktor. Pada bencana sosial, teridentifikasi kelompok 
yang berkonflik, negara dan juga aparat sebagai aktor. Sedangkan 
pada bencana alam tidak ada yang bisa disebut aktor, hanya ada 
korban. Terkait komponen ancaman terhadap integrasi, bencana 
alam tidak akan mengancam integrasi bangsa, namun bencana sosial 
mengancam kohesi sosial masyarakat. 

Bersama-sama mengkritisi RUU PKS

Menyikapi inisiatif DPR untuk merancang RUU PKS ini, Jaleswari 
Pramodhawardani, moderator diskusi The Indonesian Forum yang 
juga Dewan Penasehat The Indonesian Institute mengatakan 
bahwa, dimasukkannya istilah penanganan konflik pada RUU ini, 
sangat memungkinkan keterlibatan TNI dan Polri. Dan itu berarti 
RUU PKS akan berhimpitan dengan UU TNI, UU Komponen 
Cadangan, dan sebagainya.
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Sependapat dengan Jaleswari, Thamrin mengatakan bahwa istilah 
penanganan konflik tidak tepat, karena hanya akan berasosiasi 
pada penanganan saat konflik berlangsung. Padahal di RUU ini juga 
mengatur pengelolaan sebelum dan sesudah konflik terjadi. Dengan 
demikian, konkritnya  Thamrin mengusulkan agar nama RUU diganti 
menjadi RUU Pengelolaan Konflik Sosial.

Secara substansi, RUU PKS mengatur hal-hal yang seharusnya 
diambil pemerintah sebelum konflik terjadi sebagai tindakan preventif 
agar konflik massal tidak terjadi. Terkait ini sebenarnya sudah ada 
kebijakan-kebijakan publik yang target akhirnya untuk pencegahan 
konflik ini. 

Salah satunya dengan mengeluarkan UU Nomor 8 tahun 1985 
tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas), yang pelaksanaannya 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1986. 
Pada PP tersebut sudah diatur, tentang ketentuan umum ormas 
dan bagaimana menyikapi ormas yang mengganggu ketertiban dan 
keamanan. 

Namun,  memang UU dan PP ini beratmosfir represif karena 
diterbitkan pada zaman Orde Baru. Dalam UU ini,ormas yang 
dianggap menganggu ketertiban umum dan keamanan langsung 
dibubarkan. Sebaiknya, jangan langsung dibubarkan, tapi cukup 
dibekukan. 

Jika memang masih mau dibubarkan, menurut RUU Perubahan UU 
8/1985, Menteri Dalam Negeri, dilengkapi bukti-bukti yang kuat, 
terlebih dahulu mengajukan permintaan pembubaran ke pengadilan. 
Pengadilan dinilai sebagai arena yang adil, karena pengurus ormas 
yang bersangkutan bisa melakukan pembelaan diri. 

Semangat untuk merevisi UU ini agar lebih demokratis juga bergaung 
di DPR. Buktinya, RUU tentang Perubahan atas UU NO. 8 tahun 
1985 ini masuk dalam daftar program legislasi prioritas nasional 
(prolegnas) 2011. 

Contoh tindakan lain yang diambil pemerintah untuk mencegah 
konflik adalah dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri 
(PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 
Rumah Ibadah. 
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Namun PBM ini dinilai hanya menguntungkan satu kalangan umat 
beragama, khususnya dalam pendirian rumah ibadah, yang akhirnya 
menimbulkan konflik. Contoh konkret untuk ini adalah peristiwa 
konflik karena pembangunan gereja di Ciketing, Bekasi Timur, 
beberapa waktu lalu. 

Pemerintah punya pendapat lain dan menganggap bahwa PBM 
ini masih sangat relevan dan malahan ingin meningkatkan status 
PBM menjadi Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. RUU 
Kerukunan Umat Beragama ini, juga masuk ke dalam Prolegnas 
2011.

Ketika RUU tentang Penanganan  Konflik Sosial, RUU tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan 
RUU tentang Kerukunan Umat Beragama, ketiganya, masuk ke 
dalam prolegnas 2011 menimbulkan kekhawatiran akan terjadi 
ketumpangtindihan undang-undang. 

Untuk menjawab kekhawatiran ini,  sebaiknya semua pihak yang 
terlibat dalam perumusan, pengkajian, dan pembahasan ketiga 
produk hukum ini duduk bersama dan menyingkronkan substansi 
ketiganya. 

Bukan hanya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam peraturan 
perundang-undangan, namun juga akan menghemat uang negara. 
Selain itu, hal ini juga penting agar masyarakat atau aparat penegak 
hukum tidak bingung karena kemiripan dari berbagai undang-undang 
ini.

— Lola Amelia —

Konflik adalah hal 
sehari-hari. Pengelolaan 
konflik perlu dilakukan 
sebagai tindakan 
pencegahan ke arah 
kekerasan fisik yang 
masal. Sehingga, yang 
diperlukan Indonesia 
kemudian adalah 
aturan untuk mengelola 
konflik, bukan aturan 
menangani konflik.
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Merefleksi Sistem Pendidikan Nasional 

Tanggal 1 Maret 2011 lalu, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, 
dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), 
meluncurkan Education For All (EFA) Global Monitoring Report 
2011. Berdasarkan data tersebut, indeks pembangunan pendidikan 
atau Education Development Index (EDI) Indonesia adalah 0,934. 

Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69. Peringkat ini turun 
dari tahun 2010, dimana Indonesia menempati posisi ke-65 dari 127 
negara. Penurunan peringkat EDI tersebut tidak sejalan dengan 
klaim pencapaian MDGs 2010, khususnya pada tujuan kedua, yaitu 
mencapai pendidikan dasar untuk semua, yang dilansir pemerintah 
akhir tahun 2010 lalu. 

Perselisihan EDI 2011 dan Laporan MDGs Indonesia 2010

EDI 2011 dan laporan MDGs Indonesia tahun 2010 layak 
diperbandingkan karena mereka menggunakan indikator yang 
sama. Indikator-indikator tersebut meliputi angka partisipasi murni 
di sekolah dasar; angka partisipasi murni di sekolah lanjutan tingkat 
pertama; proporsi murid yang berhasil mencapai kelas 5; proporsi 
murid di kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar; proporsi 
murid kelas 1 yang berhasil menyelesaikan sembilan tahun pendidikan 
dasar; dan angka melek huruf usia 15-24 tahun. 

UNESCO menunjukkan bahwa salah satu indikator yang 
menyebabkan penurunan peringkat EDI Indonesia adalah tingginya 
angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Mereka melansir 
bahwa ada sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 juta 
anak Sekolah Dasar (SD) putus sekolah setiap tahunnya. Hal ini juga 
menunjukkan angka siswa yang hanya mengenyam pendidikan SD, 
bertambah. Lulusan SD yang tak dapat ke SMP tercatat 720.000 
siswa (18,4 %) dari lulusan SD  tiap tahunnya.

sosial
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Paparan ini sangat berbeda dengan laporan MDGs Indonesia 2010 
yang mengklaim bahwa terjadi penurunan angka putus sekolah 
khususnya di SD. Malahan terjadi peningkatan proporsi murid kelas 
1 yang berhasil lulus SD/MI menjadi 93 persen. Dengan angka ini, 
menurut pemerintah Indonesia dalam laporan resmi MDGs mereka, 
menunjukkan keefisienan internal pendidikan dasar setiap tahunnya 
yang ditunjukkan dengan menurunnya angka putus sekolah di satu 
pihak dan meningkatnya angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke 
jenjang SMP/MTs.

Menyikapi hal-hal bertentangan di atas, bagaimana kemudian kita 
bersikap? Mana yang harus kita percayai? Agar sikap kita tidak 
terburu-buru dan emosional, mari kita tilik sekilas upaya-upaya apa 
yang telah dilakukan pemerintah untuk pencapaian tujuan kedua 
MDGs, yang juga berarti pencapaian untuk EFA. 

Menilik kebijakan untuk mencapai pendidikan dasar universal  

Kebijakan pertama adalah kebijakan anggaran pendidikan sebesar 
20% dari total APB. Kebijakan ini diatur dalam  UUD Negara 
1945 Pasal 31 Ayat 4 dan UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1. Menurut kedua UU ini, nilai 
20% ini di luar gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan. 

Namun, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 
(FITRA) dan Indonesian Corruption Watch (ICW), dana 20% itu 
digunakan untuk belanja gaji pegawai dan guru, biaya perjalanan 
dinas dan tunjangan guru. Sedangkan untuk peningkatan mutu 
pendidikan sendiri hanya kurang lebih 8 persen dari total dana 
pendidikan per tahun. 

Kebijakan kedua adalah program Bantuan Operasioal Sekolah 
(BOS) sejak tahun 2005. Dalam enam tahun terakhir, pemerintah 
mengklaim bahwa satuan biaya BOS terus meningkat. Dan pada 
tahun 2010 jumlah siswa sasaran BOS mencapai 43,7 juta siswa 
dengan total alokasi sekitar Rp 19,26 triliun. 

Tujuan awal mengucuran dana ini adalah mengurangi atau bahkan 
menghilangkan praktek pungutan-pungutan untuk operasional di 
sekolah-sekolah. Namun kenyataannya, para orang tua siswa tetap 
dibebani biaya operasional, seperti uang buku, uang seragam, uang 
prakarya, dan sebagainya. 

Selain itu, ICW juga melihat ada dugaan maladministrasi dalam 
penyaluran dan penggunaan dana BOS, sehingga BOS sering telat 
cairnya dan menggangu proses belajar mengajar di sekolah.
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Kebijakan ketiga, program Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Tujuan 
program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 
miskin dalam menyekolahkan anaknya di jenjang SD/MI dan SMS/
MTs. Setiap siswa sasaran akan menerima beasiswa sebesar  Rp 
360.000/siswa/tahun. Penerima beasiswa ini adalah siswa miskin di 
157 kabupaten/kota daerah tertinggal dan daerah perbatasan di 27 
provinsi. 

Permasalahan untuk program ini adalah, belum jelasnya indikator 
siswa yang dikategorikan sebagai siswa miskin. Sehingga di sejumlah 
daerah, misalnya di Sumatera Utara, indikator siswa miskin yang 
digunakan untuk menentukan penerima bantuan adalah surat 
keterangan miskin yang diberikan oleh Lurah/Kepala desa tempat 
tinggal orangtua siswa. Hal ini menurut Gubernur Sumut, H 
Syamsul Arifin SH, karena memang data jumlah siswa miskin yang 
sebenarnya belum akurat.

Kesimpulan dan rekomendasi

Melihat uraian di atas, perlu diapresiasi bahwa pemerintah 
menyiapkan berbagai kebijakan yang dari segi substansi program 
terbilang bagus. Namun, implementasi program-program tersebut 
menjadi tidak berhasil karena ketidakakuratan data acuan di 
perencanaan, ketidakmerataan program di semua daerah, sampai 
korupsi dari pelaksana program. 

Sebenarnya, ada satu langkah sederhana yang bisa diambil 
pemerintah. Langkah tersebut adalah pelibatan masyarakat 
sejak awal perencanaan program. Langkah konkretnya, dalam 
perencanaan, sebaiknya pemerintah tidak hanya menggunakan 
data dari satu pihak, misalnya BPS. Tapi juga menggunakan data 
yang berasal langsung dari masyarakat, termasuk juga menampung 
daftar semua kebutuhan pendidikan masyarakat. 

Langkah ini bukan hanya akan mengefektifkan kebijakan pendidikan 
nasional guna pencapaian tujuan kedua MDGs atau peningkatan 
nilai indeks pembangunan pendidikan Indonesia. Namun, dan 
yang sangat penting, langkah ini akan membuat kebijakan sistem 
pendidikan nasional sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat 
Indonesia. 

— Lola Amelia —

Pelibatan masyarakat 
sejak awal perencanaan 
sistem pendidikan 
nasional, mutlak 
diperlukan. Hal ini 
agar sistem pendidikan 
nasional menjawab 
kebutuhan riil 
masyarakat Indonesia, 
tidak hanya bersifat 
tambal sulam, serta 
reaktif terhadap suatu 
persoalan.  

sosial
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Pembelajaran Gempa & Tsunami Jepang  
bagi Kesiapan Menghadapi Risiko Bencana  

di Indonesia

Bencana gempa dan tsunami yang melanda Jepang pada 11 Maret 
2011 lalu membuat mata dunia tertuju pada Jepang. Perhatian 
dunia selain tertuju pada keprihatinan terhadap kerusakan dan 
korban yang ditimbulkan, juga sekaligus kekaguman pada bangsa 
Jepang dalam kesiapan menghadapi bencana alam. Negara-
negara dan bangsa-bangsa di dunia mengakui banyak hal yang 
dapat dipelajari dari bangsa Jepang. Gempa 11 Maret 2011 itu telah 
menjadi triple bencana bagi Jepang, yaitu bencana gempa bumi 
yang memorakporandakan, bencana tsunami yang menghantam 
dan menghanyutkan, dan bencana nuklir yang mengancam radiasi 
yang dapat mematikan. Para ahli di Jepang pun mengakui bahwa 
gempa 8,9 Skala Richter yang melanda wilayah timur laut Jepang ini 
memang sudah diprediksi, namun mereka tidak menyangka bahwa 
kedahsyatannya melebihi dari yang diperkirakan.

Beberapa hal yang mengemuka dan dapat dicatat untuk menjadi 
pembelajaran dari bagaimana bangsa Jepang menghadapi dan 
mengatasi triple bencana ini. Pertama, terkait kesiapan menghadapi 
bencana alam (risk preparedness), yaitu latihan kesiapan evakuasi dan 
tanggap darurat bencana didukung dengan budaya disiplin di segala 
bidang dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penanganan dampak 
bencana alam (risk mitigation), yaitu bagaimana otoritas negara dan 
masyarakat sampai individu bersikap dan melakukan upaya-upaya 
yang meminimalisir dampak dan kerusakan serta korban akibat 
bencana alam. Ketiga, komunikasi bencana dan penanganan bencana 
oleh media dan otoritas negara (risk communication). Keempat, risiko 
pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). 

Pembelajaran hal-hal tersebut menjadi penting dan relevan bagi bangsa 
Indonesia. Ini mengingat dan membandingkan dengan peristiwa-
peristiwa bencana alam yang juga banyak terjadi di wilayah Indonesia. 
Sebagai negara yang juga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap 
bencana alam (gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan 
lainnya) Indonesia mestinya juga memiliki kesiapan dan pengkondisian 
yang baik pula terhadap risiko terjadinya bencana alam yang dapat 
terjadi sewaktu-waktu.

sosial
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Risk preparedness

Kesiapan menghadapi bencana alam pada masyarakat Jepang terbukti 
sangat baik. Seperti diberitakan, ketika terjadi gempa dan tsunami, 
masyarakat Jepang tetap tenang dan tetap menunjukkan disiplin 
yang tinggi dalam melaksanakan langkah-langkah pengamanan. Mulai 
dari anak-anak sekolah, warga di rumah, karyawan di perkantoran, 
pengunjung di pusat pertokoan dan tempat-tempat publik semuanya 
dengan tertib. Misalnya, berbaris satu per satu dalam jalur evakuasi. 
Warga yang mengevakuasi diri dengan kendaraan pun di mana terjadi 
kemacetan luar biasa di jalan raya, tetap antri dengan tertib, sehingga 
evakuasi juga lancar. Ini semua tidak lepas dari karakter bangsa yang 
sudah terbangun budaya disiplin tinggi.

Ketertiban seperti itu, menjadi hal yang masih minim ditemui di 
masyarakat Indonesia, apalagi ketika terjadi keadaan bencana. 
Biasanya semua orang menjadi panik, hiruk pikuk, kacau balau, dan 
masing-masing berusaha menyelamatkan diri secara sendiri-sendiri. 
Beberapa peristiwa di Indonesia telah menunjukkan bahwa seringkali 
banyaknya korban jiwa disebabkan karena kepanikan ketika evakuasi, 
di mana banyak orang tewas terinjak-injak. Misalnya pada peristiwa 
musibah kebakaran atau pada keramaian publik, contohnya pada saat 
konser musik atau pertunjukan hiburan. 

Kesiapan logistik dan pelatihan bencana juga masih banyak diperlukan 
bagi masyarakat Indonesia. Belajar dari masyarakat Jepang yang 
memang sudah menyadari bahwa negaranya rawan gempa, di setiap 
pintu rumah selalu siap sedia perbekalan darurat, seperti tas berisi botol 
air, senter dan batere, helm anti api, yang siap dibawa sewaktu-waktu 
bencana terjadi. Kesiapan itu membutuhkan disiplin terus menerus, di 
mana masyarakat percaya bahwa persiapan seperti itu perlu dan harus 
selalu dilakukan. 

Di masyarakat Indonesia, kesiapan menghadapi bencana alam, 
seringkali sifatnya sementara, hanya “hangat” ketika ramai ada 
bencana terjadi.  Setelah kehidupan berangsur normal, maka kesiapan 
seperti itu kemudian dilupakan. Masyarakat Indonesia perlu betul-
betul memiliki sistem kesiapan bencana alam, dan dilaksanakan 
dengan disiplin yang teratur. Belajar dari Jepang, disiplin seperti itu juga 
didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang memang 
dapat diandalkan. Antara lain masyarakat punya “trust” bahwa antre 
dan tertib akan memudahkan evakuasi dan meminimalisir kekacauan. 
Juga, percaya bahwa bangunan dibangun tahan gempa, sehingga masih 
dapat diandalkan ketika warga harus sabar menunggu evakuasi.
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Risk mitigation
Upaya meminimalisir kerusakan dan korban bencana yang telah 
ditunjukkan masyarakat dan otoritas Jepang dapat menjadi pelajaran 
bagi masyarakat Indonesia. Upaya keras hingga tindakan berisiko 
mengorbankan diri yang ditunjukkan pekerja-pekerja senior di PLTN 
Fukushima demi mencegah dampak hebat akibat bencana, patut 
dikagumi dan diteladani. Pembelajaran lainnya adalah kesigapan 
pemerintah mengerahkan tim Search and Rescue (SAR) dari setiap 
perfektur menuju daerah-daerah yang terkena bencana. Pejabat 
pemerintah termasuk perdana menteri langsung muncul di media 
televisi melakukan koordinasi penanganan bencana dan menyampaikan 
info akurat tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang kemungkinan 
akan terjadi selanjutnya. Sementara, di Indonesia hal-hal seperti itu 
masih belum banyak terjadi. Pejabat pemerintah justru belakangan 
ini mengeluarkan pernyataan yang tidak simpatik dan memperkeruh 
suasana yang dialami para korban dan tidak meringankan upaya 
penanganan bencana.

Risk communication
Yang menarik perhatian dunia pula adalah cara pemberitaan dan 
komunikasi bencana yang terjadi di Jepang. Media tidak memberitakan 
secara memilukan kejadian-kejadian bencana dan korban-korbannya. 
Namun sebaliknya, media memberitakan dengan semangat 
optimisme. Tidak ada kepiluan korban yang diumbar-umbar di media 
televisi, radio, dan cetak. Yang ditayangkan terus-menerus oleh media, 
antara lain peringatan pemerintah agar setiap warga tetap waspada, 
tips-tips menghadapi bencana alam, nomor telepon 24 jam call center 
bencana alam. Sementara di Indonesia, sepertinya sudah menjadi 
“skema” pemberitaan media kita tentang bencana, yaitu penayangan 
gambar-gambar korban dan kerusakan yang memilukan, ketimbang 
materi-materi informasi yang membangun optimisme dan mendukung 
minimalisasi kerusakan dan dampak lebih lanjut. 

PLTN
Yang kemudian menjadi pembelajaran pula adalah terkait niat 
pemerintah Indonesia untuk tetap membangun pembangkit listrik 
tenaga nuklir, antara lain PLTN Muria. Bangsa Jepang yang sudah 
sangat maju dalam teknologi pun, terbukti cukup kewalahan 
mengantisipasi bencana nuklir ini. Bagaimana dengan Indonesia yang 
teknologi dan SDM-nya masih harus banyak disiapkan? Semoga semua 
ini dapat menjadi pembelajaran.

— Antonius Wiwan Koban —

Bencana gempa, 
tsunami, dan nuklir 
yang melanda Jepang 
pada 11 Maret 
2011 telah menjadi 
kekaguman dan 
pembelajaran bangsa-
bangsa di dunia tentang 
kesiapan dan mengatasi 
bencana alam. Bangsa 
Indonesia di mana 
negaranya juga rawan 
berbagai bencana alam 
mestinya juga belajar 
banyak dalam kesiapan 
menghadapi bencana.
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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.
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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
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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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