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Kata PeNgaNtar

22 Juli 2011 lalu adalah hari terakhir masa sidang keempat DPR RI. Namun, 
Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) 
masih saja belum disahkan. Pembentukan BPJS merupakan amanat Undang-
Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN). Tanpa BPJS, jaminan sosial nasional secara menyeluruh tidak dapat 
diterapkan.

Berdasarkan tata tertib dan tata beracara di DPR RI, RUU yang sudah dibahas 
dalam tiga kali masa persidangan tidak bisa dibahas lagi pada periode tersebut. 
Jika mengikuti peraturan DPR ini, maka periode sidang lalu adalah kesempatan 
terakhir untuk merampungkan RUU BPJS.

Jamak diketahui bahwa deadlock pembahasan RUU BPJS adalah karena 
adanya silang pendapat antara Pemerintah dan DPR RI. Perbedaan pendapat 
kedua belah pihak pembuat kebijakan tersebut adalah dalam hal kelembagaan 
badan penyelenggara jaminan sosial maupun terkait sifat RUU itu sendiri. 
Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang urgensi jaminan 
sosial di Indonesia.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang hukum, 
politik dan sosial. Bidang hukum akan membahas mengenai upaya pelemahan 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Bidang politik mengangkat tema kongres 
Partai Demokrat dan modus pembelian suara. Lalu tema tentang moratorium 
penerimaan pegawai negeri sipil. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai 
menelisik hubungan perubahan iklim dan anak, dan tema tentang persiapan 
mudik lebaran.

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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Urgensi Jaminan
Sosial di Indonesia

22 Juli 2011 lalu adalah hari terakhir masa sidang keempat DPR RI. 
Namun, Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (RUU BPJS) masih saja belum disahkan. Pembentukan BPJS 
merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tanpa BPJS, 
jaminan sosial nasional secara menyeluruh tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan tata tertib dan tata beracara di DPR RI, RUU yang sudah 
dibahas dalam tiga kali masa persidangan tidak bisa dibahas lagi pada 
periode tersebut. Jika mengikuti peraturan DPR ini, maka periode 
sidang lalu adalah kesempatan terakhir untuk merampungkan RUU 
BPJS.

Namun, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan 
pembahasan RUU ini pada periode sidang berikutnya 19 Agustus 
2011. Tentu kita belum bisa mengukur komitmen tersebut, namun 
niat baik tersebut perlu kita apresiasi.

Sampai di mana jalan buntu RUU BPJS?

Jamak diketahui bahwa deadlock pembahasan RUU BPJS adalah 
karena adanya silang pendapat antara Pemerintah dan DPR RI. 
Perbedaan pendapat kedua belah pihak pembuat kebijakan tersebut 
adalah dalam hal kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial 
maupun terkait sifat RUU itu sendiri. 
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Tabel : Peraturan Perundang-undangan terkait Penataan 
Ruang dan Wilayah

No Pendapat DPR RI Pendapat Pemerintah Kesepakatan per 
22 Juli 2011

1 Hanya ada 1 badan
penyelenggara jaminan 

sosial.  

Badan penyelenggara jaminan 
sosial adalah semua badan-badan 
penyelenggara jaminan sosial yang 
sekarang ada (PT Jamsostek, PT 

Taspen, PT Askes dan Asabri).

Ada dua BPJS. BPJS 
untuk program jangka 
pendek dan program 

jangka panjang. 

2 BPJS berbadan hukum 
wali amanat (publik) dan 

bersifat nirlaba. 

BPJS berbadan hukum BUMN (ha-
rus menyetor deviden ke pemerin-
tah) dan PT (mencari keuntungan)

BPJS berbadan hukum 
publik. 

3 RUU BPJS bersifat 
menetapkan dan men-

gatur

RUU BPJS hanya bersifat mene-
tapkan, dan akan ada peraturan 
pemerintah/presiden untuk men-

gaturnya. 

Belum ada kesepakatan. 

Sumber: Kompas, Juli 2011.

Pada Tabel 1 di atas terlihat bahwa pemerintah setuju dibentuknya 
BPJS yang berbadan hukum publik, tapi jumlahnya tidak satu, na-
mun dua lembaga. Terhadap hal ini, DPR menyetujuinya dengan 
catatan empat BPJS yang ada saat inilah yang kemudian melebur 
(bertransformasi menyeluruh) dalam BPJS yang baru. UU SJSN 
menyebutkan transformasi berlangsung bertahap dan waktunya 
dapat ditentukan bersama. 

Transformasi menyeluruh dalam artian meliputi bentuk badan hu-
kum kelembagaan, asset, karyawan, kepesertaan, dan program 
jaminan. Menyikapi hal ini, pemerintah mengatakan setuju pele-
buran itu, namun harus bertahap dan akan memakan waktu. Untuk 
transformasi menyeluruh ini Pemerintah meminta waktu selama 
10 tahun. Hal ini karena ada banyak aspek yang harus diperhati-
kan, terutama aset empat BUMN tersebut yang mencapai Rp 190 
Triliun. Terlihat bahwa Pemerintah khawatir kehilangan hak untuk 
mengontrol aset keempat BUMN tersebut. 

Realitas-realitas katalisator penerapan jaminan sosial 

Pada bagian ini akan kita identifikasi, realitas-realitas apa yang 
terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang diharapkan 
mampu menjadi katalisator percepatan pelaksanaan jaminan sosial 
di Indonesia. 
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Takut membebani keuangan negara, adalah salah satu alasan 
pemerintah untuk masih belum menjalankan jaminan sosial di 
Indonesia. Alasan pemerintah tersebut dipatahkan oleh kenyataan 
bahwa ada dana bantuan sosial yang tersebar di berbagai kementerian 
dan lembaga negara yang jumlahnya Rp 59.1 triliun pada tahun 2011 
ini. Dana itu biasanya digunakan untuk  berbagai sumbangan kepada 
masyarakat, seperti sumbagan pembangunan mesjid atau kegiatan 
sosial lainnya (Supari,2011).

Dana bantuan sosial itu antara lain terdapat di Kementerian Dalam 
Negeri sebesar Rp 8,6 triliun, Kementerian Pendidikan Rp 31,2 
triliun, Kementerian Kesehatan Rp 3,7 triliun, Kementerian Agama 
Rp 6,8 triliun, Kementerian Sosial Rp 2,1 triliun, Kementerian 
Pekerjaan Umum Rp 2,5 triliun, dan di berbagai lembaga negara 
dengan jumlah yang bervariasi (Supari,2011).

Dana yang tersebar tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan 
jaminan sosial sesuai amanat Undang-undang Sistem Jaminan 
Sosial Nasiona (UU SJSN) 2004, yang hanya membutuhkan dana 
Rp 40 triliun. 

Kemenangan gugatan warga. Pada 13 Juli 2011, Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat  (PN Jakpus) memenangkan gugatan Komite Aksi 
Jaminan Sosial (KAJS) terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua 
DPR, dan delapan menteri terkait agar menjalankan UU SJSN 2004 
dengan segera mengesahkan RUU BPJS. 

Dalam putusannya, hakim PN Jakpus menyatakan bahwa 
para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan 
menghukum para tergugat untuk segera melaksanakan UU No. 
40/2004 dengan: pertama, segera mengundangkan UU BPJS; 
kedua, membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden 
yang diperintahkan UU SJSN; ketiga, melakukan penyesuaian BPJS 
yang ada dengan UU No. 40/2004 tentang SJSN. 

Putusan ini adalah sejarah baru dalam peradilan di Indonesia. Dan 
jika para tergugat adalah orang-orang yang percaya hukum, maka 
langkah yang harus diambil adalah melaksanakan semua putusan 
hakim tersebut. 

Semua negara maju telah memiliki sebuah sistem jaminan sosial yang 
didanai dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, atau asuransi 
sosial. Negara-negara seperti Inggris dan Australia mendanai 
sistem jaminan sosialnya dengan iuran yang dipungut bersamaan 
dengan pajak penghasilan. Negara yang memiliki sumber daya alam 
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yang melimpah memberikan jaminan sosial yang bersumber dari 
penerimaan bukan pajak. Sebagian besar lainnya, menggunakan 
sistem asuransi sosial untuk membiayai jaminan sosialnya (Thabrany, 
2010).

Pemerintah Indonesia dalam berbagai pidato kenegaraannya di 
forum nasional dan internasional mengemukakan bahwa Indonesia 
sedang menuju posisi setara dengan negara-negara maju. Salah satu 
langkah konkretnya kemudian adalah membangun sistem jaminan 
sosial seperti yang sudah dilakukan oleh semua negara maju. 

Keuntungan negara jika terapkan jaminan sosial 

Jaminan sosial meningkatkan daya saing nasional. Hal ini dikarenakan 
sistem jaminan sosial juga adalah suatu mekanisme pengumpulan 
dana modal jangka pendek dan jangka panjang. 

Sebagai contoh, negara tetangga Malaysia menetapkan premi 
jaminan sosial 23 persen dan nilai ini jauh di atas premi Jaminan 
Hari Tua pekerja Indonesia yang hanya 5,7 persen. Sehingga, per 
2010 Employees Provident Fund (EPF), pelaksana jaminan sosial di 
Malaysia memiliki aset 100 miliar dollar AS (sekitar Rp 930 triliun) 
yang digunakan untuk  pemenuhan berbagai jaminan sosial. Di sisi 
yang lainnya dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian 
yang riil (Basri,2010).

Pembiayaan subsidi APBN untuk berbagai masalah sosial akan relatif 
kecil. Anggaran pemerintah dapat lebih difokuskan untuk pembiayaan 
sektor-sektor publik yang dapat memacu laju pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini bisa tercapai jika negara menerapkan sistem 
jaminan sosial yan baik.  Sebagai contoh, efek dari terjaminannya 
kondisi sehat warga negara, juga akan berdampak pada kinerja dan 
ini akan memberi keuntungan ganda kepada negara. Tidak perlu 
mengeluarkan biaya lagi untuk yang sakit dan mendapatkan kinerja 
maksimal dari warganya yang sehat. 

Berbagai keuntungan yang akan diperoleh negara jika menerapkan 
jaminan sosial dan realitas-realitas yang terjadi di dalam dan luar 
negeri tersebut merupakan kumpulan bukti bahwa penerapan 
jaminan sosial adalah sebuah keharusan bagi sebuah negara yang 
ingin menyejahterakan rakyatnya. Di sisi lain, hal ini juga menjadi 
indikator jika suatu negara ingin dipandang sebagai negara maju. 
Bagaimana dengan Indonesia?

— Lola Amelia—

Ada banyak 
keuntungan-keuntungan 
yang akan diperoleh 
suatu negara jika 
menerapkan sistem 
jaminan sosial bagi 
warganya. Negara 
tersebut akan bisa 
menyejahterakan 
rakyatnya dan dalam 
waktu yang bersamaan 
juga dapat disejajarkan 
dengan negara-negara 
maju. Bagaimana 
dengan Indonesia? 
Semuanya terletak pada 
komitmen dan langkah 
konkret Pemerintah!



Update Indonesia — Volume VI, No. 4 - agustus 2011 6

Hukum

Upaya Pelemahan 
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kasus proyek wisma atlet SEA Games 2011 yang sebelumnya 
menjadi prestasi KPK dalam membongkar praktik korupsi justru 
menjadi titik balik bagi KPK, karena melalui kasus ini pula, mantan 
Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga menjadi buronan 
KPK mengungkap rentetan pertemuan beberapa pimpinan dan 
aparat KPK dengan beberapa petinggi Partai Demokrat, termasuk 
dirinya dan Anas Urbaningrum terkait kasus proyek Wisma Atlet. 
Nyanyian Nazaruddin ini telah terkonfirmasi dari pengakuan aparat 
KPK bahwa pertemuan itu memang terjadi. 

Padahal, sebelumnya lembaga yang dilahirkan era reformasi ini, 
menjadi tumpuan dan harapan publik di tengah kerusakan dan 
degradasi kepercayaan terhadap berbagai lembaga penegak hukum 
(Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan). Lembaga inilah yang paling 
dipercaya publik mampu memberantas korupsi. Kuatnya pembelaan 
publik terhadap upaya kriminalisasi dua Pimpinan KPK Bibit Samad 
Rianto dan Chandra Hamzah menjadi potret tingginya kepercayaan 
dan harapan publik terhadap lembaga itu. Saat itulah puncak 
dukungan publik terhadap KPK dalam perjalanan sejarah lembaga 
pemberantas korupsi itu. 

Namun, belum genap dua tahun dari peristiwa “Cicak-Buaya”, 
lembaga yang dibentuk pada tahun 2003 ini, kembali mengalami 
ujian berat berupa serangan upaya pelemahan dari berbagai penjuru. 
Kondisi KPK hari-hari ini memunculkan pertanyaan penting: faktor 
apa saja menjadi kekuatan utama KPK, lalu apa saja tanda-tanda 
upaya pelemahan atau melemahnya kekuatan itu? 
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Degradasi kekuatan

Ada empat kekuatan yang mendukung kinerja dan keberlangsungan 
KPK. Pertama, dukungan politik berupa penguatan instituasi KPK 
melalui regulasi perundangan dan dukungan anggaran. Hal ini 
sangat tergantung pada komitmen partai politik terhadap upaya 
pemberantasan korupsi. Sebab proses regulasi, penguatan melalui 
perudanganan maupun dukungan anggaran KPK dari APBN 
merupakan proses politik di parlemen antara Presiden dan DPR yang 
juga merupakan potret sikap dan kebijakan partai politik. Dukungan 
regulasi jelas sangat penting bagi keberlangsungan dan kekuatan 
wewenang KPK, sementara dukungan anggaran juga berbanding 
lurus terhadap kinerja lembaga antikorupsi ini. 

Dukungan politik dari “atas” ini berpotensi besar mengalami 
pelemahan akibat “serangan balik” dari para politisi Senayan atau 
petinggi partai yang terancam akibat sepak terjang KPK selama ini. 
Lontaran Ketua DPR Marzuki Alie baru-baru ini tentang gagasan 
pembubaran KPK jika tidak ada yang layak menjadi pimpinan 
lembaga itu merupakan bentuk upaya pelemahan KPK dari dimensi 
penurunan bobot dukungan politik itu. 

Serangan politikus Senayan tak hanya kali ini saja. Sebelumnya, 
paling tidak ada tiga kali serangan: (1) pada 7 Mei 2009 sejumlah 
anggota Komisi III DPR mengusulkan aturan soal penyadapan 
telepon dan meminta KPK tidak melakukan penyidikan dan 
penuntutan selama anggotanya belum kembali berjumlah lima 
orang setelah Antasari Azhar terbelit masalah hukum; (2) dalam 
RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan peniadaan 
hukuman mati, hukuman seumur hidup bagi pelaku korupsi, dan 
mereduksi wewenang KPK dengan membatasi hanya berfungsi 
memantau dan mencatat instrumen hukum di bidang administrasi 
yang memberi peluang terjadinya tindak pidana korupsi; (3) pada 2 
Februari 2011 Komisi III DPR menolak kehadiran Bibit S Rianto dan 
Chandra M Hamzah dalam rapat Tim pengawas DPR kasus Bank 
Century karena keduanya dinilai masih berstatus tersangka.

Kedua, dukungan dan kerjasama dari mitra kerja KPK, yaitu Kepolisian 
dan Kejaksaan, terutama dukungan sumber daya manusia, karena 
KPK selama ini belum melakukan rekrutmen penyidik dan penuntut 
secara mandiri, melainkan berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan. 
Dukungan dari “samping” berupa penyidik dan penuntut yang 
memiliki kapasitas dan integritas dan dari Kepolisian dan Kejaksaan 
ini sangat penting bagi kekuatan KPK dalam regulasi dan kondisi 
seperti saat ini. Hal ini bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan 
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bagi KPK. Kekuatan atau kelebihannya, KPK dapat memperoleh 
penyidik dan penuntut yang memiliki keahlian dan berpengalaman 
di dua lembaga tersebut. Kelemahannya, KPK menjadi bergantung 
kepada kedua institusi yang bermasalah tersebut. Artinya hal ini 
menjadi beban tersendiri bagi KPK. 

Selain itu, adanya semacam persaingan antara KPK di satu sisi 
dengan Kepolisian dan Kejaksaan di sisi lain akibat tumpang tindih 
fungsi, wewenang, dan kepentingan juga menjadi ancaman 
keberlangsungan KPK. Kasus Cicak-Buaya dan menjadikan Bibit 
S. Rianto dan Chandra M. Hamzah ditetapkan sebagai tersangka 
dalam kasus penyalahgunaan wewenang (15 September 2009) 
menjadi potret paling terang tentang konflik ketiga lembaga 
itu. Upaya pelemahan KPK dari mitra kerja ini juga mengancam 
eksistensi dan kinerja KPK. 

Ketiga, kekuatan internal KPK berupa kualitas kinerja dan integritas 
personal para pimpinan KPK. Kapasitas, integritas, independensi dan 
keberanian personal pimpinan KPK merupakan benteng kekuatan 
KPK dalam memberantas korupsi. Sekuat apapun dukungan 
politik berupa regulasi dan anggaran, jika tidak ditopang dengan 
kepemimpinan yang memiliki kompetensi paripurna semacam 
itu, KPK sangat mungkin mengalami pelemahan atau bahkan 
“pembusukan” dari dalam. Karena itu, ancaman pelemahan KPK, 
sejatinya tak hanya berasal dari luar, tetapi sangat mungkin tergerus 
akibat degradasi integritas atau independensi para komisionernya 
tergadaikan. Di titik inilah, tuduhan Nazarudin terhadap beberapa 
nama di KPK penting untuk segera dibuktikan oleh Komite Etik yang 
telah dibentuk saat ini. Jika nyanyian Nazaruddin itu terbukti benar, 
maka akan berdampak sangat serius bagi KPK. 

Keempat, dukungan dan kepercayaan publik juga menjadi kekuatan 
penting bagi keberlangsungan KPK. Selama ini tingkat kepercayaan 
publik terhadap KPK sangat tinggi dan publik menempatkan KPK 
sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya. Namun, 
setelah lontaran Nazaruddin tentang adanya pertemuan dan “main 
mata” antara beberapa orang KPK dengan petinggi Partai Demokrat 
terkait kesepakatan dalam kasus korupsi Wisma Atlet, publik 
semakin meragukan integritas beberapa pimpinan dan pejabat di 
KPK, dan dukungan itu pun semakin melemah. Karena itu, Komite 
Etik KPK harus secara serius dan transparan menginventigasi dan 
membuktikan apakah ada unsur penimpangan dan penyelewengan 
wewenang. Selain itu, KPK harus membuktikan keraguan publik 
selama ini tentang adanya tebang pilih dalam pemberantasan 
korupsi. Karena tidak ada cara lain untuk membangkitkan kembali 
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Upaya penyelamatan 
KPK bergantung pada 
sejauhmana dukungan 
politik DPR dan 
Pemerintah, keseriusan 
kerja Komite Etik 
KPK, keberhasilan 
Panilitia Seleksi (Pansel) 
Calon Pimpinan KPK, 
serta peningkatan 
kepercayaan publik 
terhadap KPK. 

kepercayaan dan dukungan publik, kecuali kinerja dan integritas 
KPK.

Keempat hal inilah yang seharusnya menjadi penyangga kekuatan 
KPK justru mengalami ancaman pelemahan dan upaya pelemahan.  
Karena itu, upaya penyelamatan terhadap KPK menjadi agenda 
mendesak bangsa ini agar perang melawan korupsi tetap bergema 
dan bertaring. Akhirnya, upaya penyelamatan itu berpulang pada 
sejauhmana dukungan politik berupa komitmen DPR dan Pemerintah 
menjadikan KPK sebagai institusi utama dalam pemberantasan 
korupsi; keseriusan kerja Komite Etik KPK dalam melakukan 
investigasi terhadap dugaan penyimpangan; keberhasilan Panilitia 
Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK dalam memilih pimpinan baru 
yang memiliki kapasitas, integritas, independensi, dan keberanian; 
serta peningkatan dukungan dan kepercayaan publik terhadap KPK. 
Jika keempat hal itu gagal, maka KPK benar-benar sedang berada 
di tubir jurang. Karena itu, tak ada pilihan bagi bangsa ini, kecuali: 
Selamatkan KPK. . 

 — Hanta Yuda AR—
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Kongres Partai Demokrat dan
 Modus Pembelian Suara

Kongres sebuah partai politik di Indonesia selalu diidentikkan dengan 
permainan uang. Permainan uang yang dimaksud adalah pembelian 
suara yang dilakukan oleh tim sukes kandidat ketua umum partai 
politik kepada pemilik suara yang biasanya berasal dari ketua partai 
pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Partai yang melakukan cara-cara seperti ini tentu lebih didominasi 
oleh partai besar yang memiliki dana finansial cukup, serta memiliki 
calon pimpinan partai yang relatif banyak dan memiliki uang yang 
besar. 

Hal ini rupanya ditengarai juga dialami oleh Partai Demokrat, the 
rulling party yang pada tahun 2010 lalu mengadakan kongres di 
Bandung, Jawa Barat. Namun, sebelum itu kita bahas sejenak 
mengenai modus pembelian suara yang biasanya terjadi dalam 
kongres partai politik.

Modus pembelian suara

Pembelian suara yang terjadi dalam kongres sebuah partai politik 
setidaknya melewati beberapa tahap berikut ini:

1. Proses lobi Ketua/pengurus Partai politik di tingkat Provinsi dan 
tingkat Kabupaten/kota. Dalam tahap ini biasanya tim sukses 
salah satu calon akan turun ke setiap tingkat kepengurusan yang 
memiliki hak suara untuk meminta dukungan dari ketua dan 
sekretaris yang memiliki hak suara tersebut. 
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2. Pada tahap ini, pemilik suara sudah dijanjikan komitmen calon 
ketua umum untuk memberikan sejumlah uang yang telah 
ditentukan ketika pemungutan suara dilakukan nanti di kongres. 
Biasanya bentuk dukungan tersebut dalam bentuk surat 
pernyataan dukungan yang ditandatangani ketua dan sekretaris 
berikut meterai. Biasanya ini diikuti dengan pemberian uang 
dalam jumlah tertentu di luar komitmen calon ketua umum yang 
sudah dijanjikan.

3. Penerimaan surat dukungan pleno. Pada tahap ini, Tim Sukses 
meminta surat dukungan resmi yang diperoleh dari rapat pleno 
kepengurusan partai yang mendukung calon ketua umum 
tersebut. Surat dukungan pleno ini ditandatangani oleh Ketua 
dan Sekretaris Partai dan dibubuhi meterai. Dalam proses ini 
biasanya ada pemberian uang yang lebih besar dari pemberian 
tahap pertama dan di luar komitmen calon ketua umum yang 
sudah dijanjikan.

4. Pemungutan suara pada saat Kongres dilangsungkan. Pada tahap 
ini sebelumnya pemungutan dilakukan, biasanya pendukung 
yang telah menyerahkan surat dukungan seperti yang tertulis 
pada tahap kedua di atas, melalui proses karantina di hotel tempat 
lokasi Kongres itu diadakan atau hotel yang terdekat. Karantina 
ini dimaksudkan untuk mencegah tim sukses lain mempengaruhi 
suara-suara tersebut antara lain dengan memberikan uang yang 
lebih besar

Pada tahap ini komitmen calon ketua umum untuk memberikan 
sejumlah uang bagi pendukungnya mulai direalisasikan. Biasanya 
diberikan sesuai jumlah yang dijanjikan atau separuhnya dulu dan 
baru dibayar lunas ketika calon sudah menang, sesuai kesepakatan.

Setidaknya tiga tahap di atas adalah fase yang harus dilalui oleh 
setiap calon ketua umum dalam kongres sebuah partai politik. 
Meskipun tahap yang dilalui oleh masing-pasing partai politik bisa 
berbeda-beda, namun, dalam 3 tahap itulah politik uang dalam 
bentuk pemberian suara kerap muncul. 

Kongres Demokrat

Sekarang kita beralih pada isu dalam kongres Partai Demokrat. 
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Nazaruddin (mantan Bendahara Partai Demokrat)  dalam 
pengakuannya mengatakan bahwa Kongres Partai Demokrat pada 
2010 lalu yang dimenangkan oleh Anas Urbaningrum sebagai Ketua 
Umum ternyata bergelimang uang.

Menurut Nazaruddin, untuk memenangkan Anas, ia menyediakan 
uang sejumlah US$20 ribu atau bila dikonversikan ke rupiah—
dengan kurs Rp 8500/Us—sekitar 170 miliar rupiah. Sebuah angka 
yang cukup fantastis tentunya.

Menurut pengakuan Nazaruddin, uang sebanyak itu diperoleh dari 
sejumlah proyek negara, antara lain pembangunan Wisma Atlet 
SEA Games 2011 dan pembangunan Stadion Hambalang. Dari 
proyek Hambalang ini, menurut Nazaruddin Tim Sukses Anas 
menerima sebanyak Rp 50 miliar.

Meskipun Anas selalu membantah tuduhan Nazaruddin, namun, 
pengakuan Nazaruddin terus mendapat dukungan dari berbagai 
pihak, antara lain mantan sopir Nazaruddin, serta pengawal yang 
membawa uang tersebut.

Kamis 28 Juli 2011, empat orang yang bertugas sebagai sopir dan 
pembawa uang ke Kongres Partai Demokrat tersebut membuat 
pengakuan di Metro TV. Keempat orang tersebut adalah Aan yang 
merupakan sopir Nazaruddin, pengawal uang bernama Dede dan 
Jauhari, sopir Wakil Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara 
Yulianis bernama Dayat.

Mereka menceritakan bahwa uang yang mereka bawa tersebut 
terdiri dari 14 kardus yang mereka bawa dengan mobil box, 
sedangkan 5 kardus lainnya yang berisi uang dalam pecahan dollar 
Amerika dibawa dengan mobil Yulianis. Selanjutnya uang tersebut 
dibawa ke Hotel Aston  Primera Bandung dan dimasukkan ke dalam 
kamar 901.

Bila melihat modus pembelian suara seperti yang dijelaskan di atas, 
maka pengakuan Nazaruddin yang menyediakan 170 miliar rupiah 
untuk kemenangan Anas sangat masuk akal. 

Pada kongres yang lalu, Anas mendapatkan 236 suara pada 
pemilihan pertama dan memperoleh 280 suara pada pemilihan 
kedua. Bila satu suara dihargai 400 juta – 750 juta –tergantung tingkat 
kepengurusan—maka bila diambil rata-rata satu suara dihargai 
sebesar 500 juta rupiah saja maka untuk 280 suara menghabiskan 
uang sejumlah 140  miliar rupiah. Sisa 30 milyar rupiah untuk 
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keperluan Tim Sukses dan keperluan lainnya.

Hitungan-hitungan di atas hanya ilustrasi bahwa politik uang sangat 
mungkin terjadi dalam sebuah kongres partai politik. Bahasan ini 
bukanlah sebagai bentuk keberpihakan kepada Nazaruddin atau 
memojokkan Anas Urbaningrum, melainkan sebagai gambaran 
betapa uang telah menguasai segala lini dalam kepengurusan sebuah 
partai politik. 

Bagaimanapun juga sebagai negara hukum kita harus menerapkan 
praduga tak bersalah sebelum pengadilan memutuskan. Oleh karena 
itu, meminta KPK untuk mengusut sumber uang yang tersebar 
dalam kongres partai politik adalah suatu keniscayaan. 

— Benni Inayatullah —

Bila diperhatikan pada 
bahasan mengenai 
modus pembelian suara, 
ada bukti tertulis yang 
sesungguhnya bila 
ditelusuri dan selama 
belum dimusnahkan 
bisa membuktikan 
bahwa politik uang 
telah terjadi. Namun, 
keberadaan bukti ini 
juga membuat pihak 
pembeli suara memiliki 
kartu truf supaya pihak 
penjual suara tidak 
membuat pengakuan.
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Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) akan 
diberlakukan mulai tahun ini. Namun, kebijakan itu tidak berlaku bagi 
kementerian/lembaga yang melakukan ikatan dinas. Pengecualian 
juga diberikan kepada tenaga-tenaga honorer yang sebelumnya 
sudah dijanjikan akan diangkat menjadi PNS. 

Jadi, bagi mereka yang sebelumnya sudah dijanjikan, dengan adanya 
moratorium ini tetap akan diangkat menjadi PNS. Selain itu, jika 
ada kebutuhan pegawai yang mendesak di daerah, perekrutan juga 
masih bisa dilakukan.

Rencana kebijakan ini sejalan dengan usulan Tim Independen 
Reformasi Birokrasi Nasional yang mendorong langkah moratorium 
sementara untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 
lantaran jumlah PNS yang sudah terlalu besar. Menurut Tim 
Independen sudah saatnya jumlah pegawai bagi Kementerian / 
Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dirampingkan.

Kondisi keuangan di banyak daerah tidak sehat akibat membengkaknya 
ongkos belanja PNS. Hampir semua Pemda kesulitan keuangan 
karena beban belanja pegawai semakin besar tiap tahun. 

Berdasarkan data yang dihimpun Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran (FITRA), terdapat 124 daerah yang belanja 
pegawainya mencapai angka 60 persen keatas di APBD 2011. Jika 
dipersempit lagi sebanyak 16 daerah ternyata menganggarkan 
belanja pegawai mencapai 70 persen lebih. Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur, menduduki peringkat tertinggi dengan belanja daerah 
mencapai 83 persen.
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Tabel : Daftar 16 Kabupaten/Kota dengan Belanja Pegawai 
70 Persen ke Atas

No Kabupaten/Kota Porsi belanja pegawai

1 Kota Tasikmalaya 70 persen

2 Kabupaten Klaten 70 persen

3 Kota Bitung 70 persen

4 Kota Padang Sidempuan 70 persen

5 Kabupaten Sragen 70 persen

6 Kabupaten Purworejo 70 persen

7 Kabupaten Pemalang 70 persen

8 Kabupaten Kulon Progo 71 persen

9 Kabupaten Bantul 71 persen

10 Kabupaten Kuningan 71 persen

11 Kota Palu 71 persen

12 Kabupaten Simalungun 72 persen

13 Kabupaten Agam 72 persen

14 Kota Ambon 73 persen

15 Kabupaten Karanganyar 75 persen

16 Kabupaten Lumajang 83 persen

Sumber: FITRA (2011).

Akibatnya pelayanan publik tidak optimal, karena mayoritas belanja 
daerah hanya untuk biaya pegawai. Jika hal itu berlarut-larut, daerah 
yang belanja pegawainya lebih tinggi terancam kebangkrutan. 
Secara umum, porsi rata-rata daerah menganggarkan belanja 
pegawai telah naik. Pada tahun 2007, rata-rata belanja pegawai 
mencakup 44 persen anggaran. Di tahun 2010, rata-rata belanja 
pegawai itu meningkat menjadi 55 persen.

Ironisnya, belanja modal atau penambahan inventaris aset tetap 
yang rata-rata jumlahnya 24 persen pada tahun 2007, kini turun 
menjadi 15 persen pada tahun 2010. Menurut FITRA, fenomena 
ini terjadi disebabkan kebijakan pemerintah dalam mengemas 
reformasi birokrasi melalui remunerasi. Setidaknya dalam empat 
atau lima tahun terakhir, rekrutmen PNS terus menerus dilakukan 
tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran.

Total APBN yang digelontorkan ke daerah pada 2011 mencapai Rp 
393,98 triliun. Dari total dana transfer tersebut, Rp 225,532 triliun 
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atau mencapai 57 persen merupakan Dana Alokasi Umum (DAU). 
Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 83,58 triliun, Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Rp 25,233 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp 
10,241 triliun, dan Dana Penyesuaian Rp 48,235 triliun. Diperkirakan 
DAU sebesar 57 persen dari total APBN ke daerah tersebut habis 
untuk belanja pegawai di daerah. Artinya, belanja pegawai paling 
besar menyerap dana transfer pusat ke daerah.

Jika mengamati pos belanja daerah sejak tahun 2007, tampak sekali 
belanja pegawai terus melesat. Sebaliknya, belanja pembangunan 
alias belanja modal amat minim, bahkan ironisnya, menurun dari 
tahun ke tahun. 

Menurut data Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(KPPOD), sejak tahun 2007–2011, porsi belanja modal hanya 25 
persen, sedangkan belanja pegawai plus barang dan jasa mencapai 
65 persen. Sementara belanja lainnya 14 persen. Tahun ini, belanja 
pegawai mencapai puncaknya, yakni 58 persen dari total anggaran. 
Sebaliknya, belanja modal tinggal 22 persen. 

Kebijakan moratorium penerimaan PNS di daerah seharusnya 
disertai dengan kebijakan pengetatan dengan mengontrol alokasi 
DAU. Selama ini, DAU merupakan sumber pendanaan daerah 
untuk belanja rutin daerah, seperti gaji PNS, juga untuk menutupi 
celah fiskal seperti belanja infrastruktur. 

Tapi, karena tak ada pengaturan, daerah cenderung memakai DAU 
untuk biaya gaji PNS. Ditambah lagi, besarnya DAU yang diberikan 
itu tergantung dari kebutuhan daerah. Artinya, semakin tinggi 
kebutuhan pembiayaan gaji PNS, semakin tinggi pula alokasi DAU 
dari pusat.

Inilah yang menyebabkan Pemerintah Daerah bisa seenaknya 
melakukan perekrutan PNS. Sebabnya, DAU menjamin tersedianya 
dana guna membayar gaji pegawai. Karena itu, DAU bisa menjadi 
instrumen Pemerintah Pusat mengendalikan jumlah PNS di daerah. 
Pada titik ini sudah seharusnya Pemerintah Pusat  mengatur batasan 
penggunaan DAU untuk gaji PNS. 

— Endang Srihadi   —

Kebijakan moratorium 
penerimaan PNS di 
daerah seharusnya 
disertai dengan 
kebijakan pengetatan 
dengan mengontrol 
alokasi DAU. Selama 
ini, DAU merupakan 
sumber pendanaan 
daerah untuk belanja 
rutin daerah, seperti 
gaji PNS, juga untuk 
menutupi celah 
fiskal seperti belanja 
infrastruktur. 
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Menelisik Hubungan 
Perubahan Iklim dan Anak

Iklim adalah esensi kehidupan. Oleh karena itu, dalam perspektif 
Hak Asasi Manusia, iklim menjadi bagian amat penting untuk 
terpenuhinya hak asasi paling dasar yang tidak dapat diganggu gugat 
oleh siapa pun (Shaleh,2008).

Pemanasan global, seperti dilaporkan 441 pakar Intergovernmental 
Panel on Climate Change pada 10 April 2007, menyebabkan naiknya 
suhu permukaan bumi lima tahun mendatang, plus dampak lanjutan 
berupa kegagalan panen, kelangkaan air, tenggelamnya daerah 
pesisir, merebaknya wabah penyakit berbahaya, banjir, sertan 
kekeringan. 

Pada tahun-tahun terakhir bencana iklim telah mengambil nyawa 
lebih dari tiga juta orang di dunia, 800 juta korban, dan kerusakan 
langsung yang melebihi 23 miliar dollar AS. Dari semua kerusakan 
itu, 90 persen terjadi di negara-negara berkembang. 

Dampak perubahan iklim sebenarnya dirasakan oleh semua pihak,  
dengan porsi yang berbeda-beda. Tergantung pada kesiapan masing-
masing kelompok menghadapi perubahan iklim tersebut, sehingga 
kemudian ada kelompok-kelompok yang sangat rentan menghadapi 
dampak perubahan iklim ini, misalnya penduduk miskin, lanjut usia, 
dan anak-anak. 

Tulisan ini akan membahas hubungan perubahan iklim dan anak-
anak.

Kenapa anak-anak paling rentan ?

Anak-anak adalah suatu periode kehidupan manusia yang sangat 
penting. Pada periode ini, kita mengalami pertumbuhan yang pesat, 
namun belum cukup matang menghadapi berbagai kerentanan. 
Belum cukup matang di sini dalam artian, metabolisme yang sangat 
cepat, organ dan jaringan tubuh yang belum sempurna, kognisi 

sosial
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yang masih dalam tahap perkembangan dan juga keterbatasan 
pengalaman. 

Sebagai tambahan, jika anak-anak tertimpa berbagai kerentanan, 
maka dampaknya bersifat jangka panjang. Dalam konteks dampak 
perubahan iklim, anak-anak akan bisa bertahan menghadapi 
perubahan iklim itu, hanya jika mereka bisa bertahan dari berbagai 
kerentanan yang terkait dirinya sendiri sebagai sosok yang ”belum 
matang”. 

Sehingga, anak-anak yang paling terkena dampak perubahan iklim 
adalah anak-anak dari keluarga miskin. Mereka terkena multi 
dampak, secara fisik dan psikis. 

Dampak perubahan iklim terhadap anak-anak

Pada tabel berikut, tersajikan bentuk-bentuk perubahan iklim yang 
terjadi saat ini dan implikasi-implikasinya terhadap anak-anak. 

Tabel : Dampak Perubahan Iklim terhadap Anak-Anak

No Tipe Perubahan Iklim Dampak terhadap Anak-anak

1 Temperatur panas Rentan terhadap demam, penyakit pernafasan dan 
kekurangan gizi yang akan berdampak panjang.  

2 Curah hujan dan angin 
berlebihan

Lebih berisiko kematian dan cedera dibanding orang 
dewasa; rentan terkena penyakit yang disebabkan oleh 
air; beresiko terkena gizi buruk akut; waktu bermain 
berkurang; berisiko putus sekolah dan harus bekerja 
karena pendapatan keluarga berkurang; beresiko 
diabaikan, dilecehkan ataupun dianiaya dari orang tua 
yang stres; beresiko dalam tumbuh kembang dan masa 
depannya.

3 Masa kekeringan yang 
lama

Anak-anak sangat beresiko mengalami penyakit akibat 
suplai air yang tidak cukup; terkena gizi buruk; beresiko 
masuk ke dunia kerja sebelum waktunya (eksploitasi).

4 Kenaikan tajam permu-
kaan air laut

Rentan akan kematian; rentan mengalami penyakit 
karena pengaruh salinitas dan implikasi-implikasi jangka 
panjangnya. 

Sumber: International Institute for Environment and Development, 2009.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa anak-anak lebih rentan terkena 
penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim daripada 
orang dewasa dan berdampak panjang. Tersaji juga bahwa 
kerentanan yang satu misalnya kerentanan terhadap kesehatan, 
juga akan berdampak pada aspek yang lainnya misalnya pendidikan. 
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Lebih jauh, anak-anak juga terkena dampak tidak langsung dari 
perubahan iklim tersebut, tapi lewat perantara orang dewasa (orang 
tuanya). Misalnya, orang tua yang stress karena hasil pertanian 
gagal karena banjir misalnya, menumpahkan keresahannya kepada 
anak-anak mulai dari kekerasan fisik sampai ke psikis (menghentikan 
sekolah anak dan memaksa anak bekerja). 

Mengurangi kerentanan anak 

Ada berbagai kebijakan penanganan dampak perubahan iklim 
dari Pemerintah Indonesia,  namun masih parsial dan tidak secara 
eksplisit fokus pada kerentanan anak-anak. Hal lain juga adalah 
paradigma yang masih melihat perubahan iklim sebagai masalah 
lingkungan semata dan bukan sebagai masalah sosial secara umum.

Namun, ada kebijakan spesifik anak yang semangatnya untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam proses 
pembangunan berkelanjutan, termasuk pengaruh perubahan iklim, 
yaitu kebijakan Kota Layak Anak (KLA), yang dikembangkan 
pemerintah sejak 2008.

Ada tujuh aspek sasaran pada model KLA ini yaitu: kesehatan, 
pendidikan, sosial, hak sipil dan partisipasi, perlindungan hukum, 
perlindungan ketenagakerjaan,dan infrastruktur. Namun, dalam 
pelaksanaannya, tujuh aspek tersebut dipecah, dan satu kota hanya 
fokus pada satu aspek saja dengan alasan menjawab masalah pokok 
di suatu kota. Misalnya, Kutai Kertanegara yang fokus pada bidang 
penghapusan pekerja anak. Model KLA di kota ini dinilai berhasil 
karena ada penurunan jumlah pekerja anak, namun permasalahan 
lainnya seperti akses anak ke pendidikan dan penguatan ekonomi 
warga tidak berubah 

Dengan demikian, dampak kebijakan tersebut tidak menyeluruh. 
Untuk itu, KLA sebagai celah untuk mengintegrasikan isu 
perlindungan anak ke dalam proses perencanaan pembangunan 
harus terus dikembangkan. Dengan catatan,  mengintegrasikan 
terlebih dahulu ketujuh aspeknya, agar berdampak untuk jangka 
panjang kehidupan anak dan kehidupan masyarakat Indonesia 
secara keseluruhan. 

— Lola Amelia —

sosial

Anak adalah kelompok 
paling rentan terhadap 
dampak perubahan 
iklim. Jika kerentanan 
tersebut dibiarkan, 
maka akan berdampak 
panjang terhadap anak-
anak itu sendiri maupun 
terhadap masyarakat 
umumnya. Sebuah 
kebijakan yang holistik 
yang mengakomodir 
prinsip perlindungan 
anak, mutlak 
diperlukan. 
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Persiapan Mudik Lebaran

 

Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah tahun ini bertepatan pada 
30-31 Agustus 2011. Untuk itu, sejak awal bulan Ramadhan 1432 
ini selain pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Muslim di Indonesia, 
aktivitas persiapan mudik Lebaran juga sudah tampak. Mudik 
Lebaran sudah menjadi tradisi pada Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. 
Dengan mudik Lebaran, umat Muslim di Indonesia berbondong-
bondong pulang ke kediaman orang tua atau sanak saudara di 
kampung halaman. Tradisi mudik Lebaran menjadi kebutuhan bagi 
masyarakat, terutama bagi masyarakat perantau dan masyarakat di 
kota-kota yang masih menjalin silaturahmi dengan sanak keluarga di 
daerah asalnya.

Proyeksi arus mudik

Dalam upaya penyiapan angkutan Lebaran 2011 ini, untuk musim 
mudik Lebaran tahun ini, Kementerian Perhubungan memperkirakan 
jumlah total masyarakat yang akan mudik Lebaran sejumlah 15,4 
juta orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 4,14 persen lebih 
tinggi dari jumlah pemudik tahun lalu, yaitu 14,8 juta orang. Untuk 
angkutan darat dan udara, arus mudik diperkirakan berlangsung 
mulai H-7 atau tanggal 23 Agustus dan arus balik diperkirakan 
terjadi hingga H+7 atau tanggal 7 September. Sedangkan untuk 
angkutan laut, diperkirakan arus mudik terjadi mulai 15 Agustus dan 
arus balik hingga 15 September 2011.

Pusat arus mudik seperti biasanya terutama berasal dari kota 
Jakarta ke berbagai kota dan daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan 
Nusa Tenggara Barat, namun tidak terbatas pula pada berbagai kota 
dan daerah lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia. Peta arus 
mudik kurang lebih sama cerminannya dengan peta penyebaran 
umat Muslim di Indonesia, dan peta urbanisasi antar kota-daerah 
dan migrasi antar pulau di Indonesia. 

Sebagai negara dengan masyarakat mayoritas pemeluk agama 
Islam (sekitar 90 persen) dan faktor bahwa urbanisasi dan migrasi 

sosial
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penduduk dalam negeri banyak terpusat ke kota Jakarta dan pulau 
Jawa, maka setiap tahunnya, lazim terjadi arus mudik yang sangat 
masif dari kota Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa, ke berbagai 
daerah di hampir seluruh wilayah tanah air Indonesia. 

Moda angkutan pemudik

Pemudik dengan moda udara menggunakan pesawat udara pada 
musim mudik Lebaran 2011 ini diprediksi terjadi sebanyak 2,48 
% atau terjadi peningkatan 15 % dari tahun 2010, yaitu 2,16 juta 
penumpang. Angkutan kereta api kali ini diprediksi mengalami 
penurunan jumlah penumpang sebanyak 5,32 %, yaitu dari jumlah 
3,08 juta penumpang pada mudik Lebaran 2010 menjadi 2,92 juta 
penumpang pada Lebaran 2011. 

Pemudik dengan moda angkutan darat lainnya, yaitu kendaraan 
mobil pribadi dan sepeda motor juga diprediksi mengalami 
peningkatan. Pemudik dengan mobil pribadi pada Lebaran 2011 ini 
diprediksi sebanyak 1,63 juta atau meningkat 6,8 % dari tahun lalu 
yaitu 1,54 juta unit mobil. Sementara menurut data Kementerian 
Perhubungan, pemudik dengan sepeda motor diperkirakan tahun 
2011 ini akan terjadi peningkatan sebanyak 7,4 % menjadi 2,4 juta 
pemudik sepeda motor dari 2,3 juta pada mudik Lebaran 2010. 

Sementara itu, jumlah kapasitas sarana transportasi angkutan 
mudik pada Lebaran 2011 ini diprediksi hanya terdapat peningkatan 
sebesar 3,85 %,  yaitu dari 36,89 juta sarana transportasi menjadi 
38,28 juta sarana transportasi. Penambahan kapasitas sarana 
transportasi ini bila dicermati tampaknya terdapat kesenjangan 
dengan penambahan jumlah pemudik yang pada Lebaran 2011 ini 
diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 4,14 persen.

Pemudik dengan sepeda motor

Mudik dengan sepeda motor dalam beberapa tahun terakhir ini 
menjadi fenomena yang banyak disoroti. Krisis ekonomi beberapa 
tahun silam ditambah dengan meningkatnya tingkat kemacetan 
jalan raya membuat tingginya jumlah pengendara sepeda motor. 
Kemudian pada musim mudik Lebaran, tingginya harga tiket 
angkutan umum (misalnya pada mudik Lebaran 2011 ini tiket kereta 
api ada yang mencapai kenaikan harga hingga Rp 650.000), antara 
lain mendorong banyak orang untuk menggunakan sepeda motor 
untuk moda angkutan mudik ke kampung halaman. 
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Mudik dengan sepeda motor sangat tinggi rawan kecelakaannya. 
Sepeda motor bukan didesain untuk bepergian antar kota dan antar 
propinsi, bahkan antar pulau. Menurut catatan angka kecelakaan 
pemudik selama musim mudik Lebaran 2008 hingga 2010 lalu, 
kecelakaan di jalur jalan darat paling banyak dialami oleh pemudik 
sepeda motor. Pada mudik Lebaran 2008 tercatat 1.052 kecelakaan 
di mana sekitar 800 kasus atau 76 % adalah kecelakaan sepeda 
motor. Pada 2009 dari 1.544 kecelakaan dengan korban meninggal 
dunia 574 jiwa, sebagian terbesar dialami oleh pemudik sepeda 
motor. 

Yang memprihatinkan pula adalah banyak pemudik sepeda motor 
yang berangkat sekeluarga terdiri ayah, ibu dan anak (bahkan bisa 
lebih dari satu orang anak yang dibonceng). Tidak jarang, satu sepeda 
motor dipakai untuk mengangkur 2 orang dewasa dan 2 hingga 3 
anak balita dan bayi, belum lagi ditambah dengan mengangkut tas 
perbekalan mudik. Kondisi sepeda motor yang sulit untuk tetap 
stabil di jalan raya, dan jauhnya jarak tempuh, serta padatnya arus 
kendaraan mudik ditambah rendahnya disiplin pengendara lalu 
lintas, membuat situasi yang sangat rawan bagi kecelakaan sepeda 
motor.

Mengurangi risiko pada pemudik

Beberapa upaya disiapkan untuk mengurangi risiko yang mungkin 
terjadi pada pemudik, terutama pada pemudik dari kalangan 
masyarakat kurang mampu, yang seringkali terpaksa menggunakan 
moda angkutan mudik yang kurang aman. Beberapa perusahaan 
besar memfasilitasi program Mudik Bersama, bagi karyawannya, 
misalnya buruh pabrik untuk mudik bersama. Dengan mudik 
bersama, di mana disediakan angkutan bus yang lebih memadai, 
risiko kecelakaan dan kriminalitas di jalan dapat dikurangi. 

Tidak hanya angkutan untuk orang, pada Mudik Bersama juga 
disediakan truk-truk yang mengangkut kendaraan sepeda motor. Ini 
dapat mengurangi jumlah pemudik yang mengendarai sepeda motor. 
Program ini juga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat 
untuk tetap membawa sepeda motor untuk digunakan di kampung 
halaman. Truk-truk angkutan untuk sepeda motor pemudik ini juga 
menjadi alternatif solusi, karena pihak PT Kereta Api Indonesia 
pada mudik 2011 ini meniadakan program angkutan kereta untuk 
sepeda motor, karena fasilitas itu sedikit yang menggunakan pada 
mudik Lebaran 2010, yang sebetulnya sangat disayangkan.

 — Antonius Wiwan Koban—

Beberapa upaya 
disiapkan untuk 
mengurangi risiko yang 
mungkin terjadi pada 
pemudik, terutama 
pada pemudik dari 
kalangan masyarakat 
kurang mampu, yang 
seringkali terpaksa 
menggunakan moda 
angkutan mudik yang 
kurang aman, misalnya 
dengan Program Mudik 
Bersama.
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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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