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Kata PeNgaNtar

Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menjadi 
api dalam sekam yang sewaktu-waktu baranya bisa menyeruak. Persoalan 
perbatasan ini terbukti tidak hanya melibatkan pemerintah kedua negara 
saja. Masalah perbatasan yang di ekspose di media massa selalu menaikkan 
semangat nasionalisme sekaligus sentimen anti Malaysia yang bila dibiarkan 
akan memperkeruh masalah dan merusak hubungan diplomatik kedua negara.

Bagi rakyat Indonesia, persoalan perbatasan ini bagaikan membuka luka lama. 
Masih jelas dalam ingatan ketika Indonesia kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan 
pada tahun 2002 melalui mekanisme Mahkamah Internasional. Isu sengketa 
perbatasan kemudian terus berlanjut dengan klaim Malaysia terhadap blok 
Ambalat pada tahun 2005 dan 2009.

Belum jelas penyelesaian blok Ambalat dan sembilan daerah perbatasan darat 
lainnya yang disepakati oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia sebagai 
daerah sengketa (Outstanding Boundary Problems atau OBP), sekarang muncul 
lagi persoalan serupa yaitu perdebatan (dalam negeri) mengenai daerah Camar 
Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, dan Tanjung Datu Kabupaten Sambas, 
Kalimantan Barat. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang 
masalah perbatasan di Tanjung Datu dan Camar Bulan.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang politik 
dan sosial. Bidang politik mengangkat tema defisit regenerasi kepemimpinan 
politik. Lalu tema tentang tata kelola peran dan posisi masyarakat sipil. Di 
bidang sosial mengangkat tema mengenai kota dan perubahan iklim, lalu 
mengenai upaya memahami trend kejahatan di Jakarta serta tema tentang 
revisi UU Pangan.

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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Masalah Perbatasan: Tanjung Datu 
dan Camar Bulan 

Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memang 
selalu menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu baranya bisa 
menyeruak. Persoalan perbatasan ini terbukti tidak hanya melibatkan 
pemerintah kedua negara saja. Masalah perbatasan yang di ekspose 
di media massa selalu menaikkan semangat nasionalisme sekaligus 
sentimen anti Malaysia yang bila dibiarkan akan memperkeruh 
masalah dan merusak hubungan diplomatik kedua negara.

Bagi rakyat Indonesia, persoalan perbatasan ini bagaikan membuka 
luka lama. Masih jelas dalam ingatan ketika Indonesia kehilangan 
pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 melalui mekanisme 
Mahkamah Internasional. Isu sengketa perbatasan kemudian terus 
berlanjut dengan klaim Malaysia terhadap blok Ambalat pada tahun 
2005 dan 2009.

Hingga saat ini terdapat sembilan daerah perbatasan darat yang 
disepakati oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia sebagai daerah 
sengketa yang kemudian disebut sebagai Outstanding Boundary 
Problems (OBP). Sektor Barat Kalimantan Barat/Indonesia dan 
Serawak/Malaysia ada 4 OBP yaitu; Batu Aum, Sungai Buan, 
Gunung Raya, D.400. Sedangkan sektor timur : Kalimantan Timur/
Indonesia dan Sabah/Malaysia ada 5 OBP yaitu Pulau Sebatik, 
Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600. 

Tanjung Datu dan Camar Bulan

Belum jelas penyelesaian blok Ambalat dan 9 OBP lainnya sekarang 
muncul lagi persoalan serupa yaitu perdebatan (dalam negeri) 
mengenai daerah Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, 
dan Tanjung Datu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Tanjung Datu berpenghuni sekitar 493 KK dengan luas wilayah ± 
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4750 Km2 (dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 1883 jiwa), 
terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin. 

Munculnya isu pencaplokan wilayah Indonesia di Tanjung Datu dan 
Camar Bulan oleh Malaysia bermula dari pernyataan anggota Komisi 
I DPR RI, TB Hasanuddin yang menyatakan bahwa Malaysia telah 
melakukan pengalihan patok batas di Dusun Camar Bulan seluas 
1.449 hektar  dan seluas 8.000 meter persegi di Tanjung Datu yang 
diklaim sebagai wilayah Malaysia.

Pemberitaan media yang begitu gencar tak urung membuat berita 
ini menyebar begitu cepat dan (lagi-lagi) menumbuhkan rasa 
nasionalisme yang begitu besar di Indonesia. Berbagai lapisan 
masyarakat mendesak pemerintah untuk segera bersikap tegas 
terhadap pencaplokan yang dilakukan Malaysia tersebut.

Munculnya informasi pencaplokan ini langsung direspon pemerintah 
dengan memberikan data dan fakta terkait hal tersebut. Panglima 
TNI Agus Suhartono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 
I DPR RI pada 14 Oktober 2011 menyatakan bahwa sama sekali 
tidak ada patok perbatasan yang berubah. Prajurit TNI yang selama 
ini menjaga dan melakukan patroli sepanjang kawasan perbatasan 
tersebut tidak menemukan perubahan patok perbatasan. 

Memang diakui ada beberapa patok yang terkubur atau bergeser 
karena adanya aktivitas penebangan kayu (logging) serta abrasi 
pantai namun TNI segera mengembalikan patok tersebut pada 
tempatnya. Munculnya isu ini menurut panglima TNI justru 
melemahkan mental dan moral prajurit yang bertugas sehingga isu 
ini harus segera dihentikan.

Pernyataan Panglima TNI ini juga didukung oleh data dan temuan 
yang dipaparkan oleh Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksda 
Sulaeman Ponto bahwa Malaysia tidak melakukan pencaplokan. 
Yang terjadi adalah adanya  perbedaan peta perbatasan yang menjadi 
pedoman  kedua belah pihak sehingga terjadi kesalahpahaman. 
Justru yang terjadi adalah sebanyak 170 Kepala Keluarga Indonesia 
melakukan kegiatan pertanian dalam wilayah Malaysia.

Perbedaan peta

Perbatasan Indonesia-Malaysia dikawasan tersebut saat ini 
berpatokan kepada Nota kesepahaman/Memorandum of 
Understanding (MoU) antara Border Comitte Indonesia dan 
Malaysia yang dibuat pada tahun 1978 yang bersifat mengikat. 
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Dengan demikian, segmen batas darat di Camar Bulan dan Tanjung 
Datu sudah disepakati oleh Indonesia dan Malaysia dan tidak 
termasuk kedalam OBP.

Wilayah perbatasan kedua negara berdasarkan kesepakatan MoU 
Tahun 1978 ini sedikit berbeda dengan peta buatan Belanda (Van 
Doorn) tahun 1905. Peta Belanda yang juga memiliki kesamaan 
dengan peta rakyat setempat ini bila dibandingkan dengan peta 
hasil MoU tahun 1978 akan ditemukan penyimpangan patok di 
Tanjung Datu sepanjang 800 m sepanjang bibir pantai sedangkan 
di wilayah Camar Bulan ada perbedaan sekitar 1449 m2. Sehingga 
bila menggunakan Peta Belanda ini maka terlihat seakan Malaysia 
melakukan pencaplokan pada wilayah Indonesia

Jelaslah sudah bahwa persoalan ini timbul karena ada perbedaan 
peta yang digunakan dalam melihat perbatasan tersebut. Pihak 
Pemerintah/TNI dan Malaysia memakai peta berdasarkan MoU 
tahun 1978 sehingga tidak diketemukan patok yang bergeser. 
Sementara Anggota Komisi I TB Hasanuddin dan masyarakat 
menggunakan peta Belanda Van Doorn dan peta rakyat setempat.

Persoalan mendasar

Persoalan perbatasan Indonesia dan Malaysia ini memperlihatkan 
beberapa hal antara lain: 

Pertama, minimnya pemahaman pemerintah serta para pemangku 
kepentingan seperti DPR dan Pemerintah Daerah tentang kesadaran 
ruang dan kesadaran garis batas wilayah negara. Hal ini tentu saja 
menimbulkan kecemasan pada kita tentang penanganan wilayah 
perbatasan yang dalam hal ini pola kemitraan antara legislatif dengan 
Pemerintah. Bila kedua lembaga ini saja tidak memiliki kesepahaman 
tentang wilayah perbatasan bagaimana pula akan menyelesaikan 
begitu banyak OBP terkait perbatasan Indonesia dengan Malaysia ?

Sudah seharusnya Pemerintah dan Legislatif memiliki kerangka 
berpikir serta data dan informasi yang sama sehingga saling sinergi 
dalam menjaga perbatasan dan melindungi kepentingan rakyat 
Indonesia yang termarjinalkan disana. Bila sistim komunikasi dan 
pengawasan ini tidak diperbaiki maka untuk kedepannya akan makin 
banyak wilayah Indonesia yang berpindah menjadi wilayah negara 
tetangga. 

Kedua, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat belum 
memiliki disiplin yang tinggi terkait patok perbatasan. Terdapat 
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patok perbatasan yang terkubur atau bergeser karena abrasi pantai 
namun tidak segera diperbaiki. Bahkan aktivitas penebangan 
kayu baik yang legal maupun ilegal seringkali memindahkan patok 
sementara supaya tidak rusak kena kayu gelondongan namun tidak 
dikembalikan segara pada tempatnya sehingga dikemudian hari 
pemerintah dan rakyat ribut sendiri.

Ketiga, rakyat di daerah perbatasan selalu dirundung permasalahan 
yang terkait dengan infratruktur dan rendahnya ekonomi warga. 
Banyak wilayah di pebatasan yang bila ditempuh dengan jalur darat 
memakan waktu yang lama sekali termasuk jalur patroli yang dilalui 
oleh TNI. Hal ini bertimbal balik dengan wilayah perbatasan milik 
Malaysia. Infrastruktur Malaysia relatif lebih baik sehingga warga 
Indonesia justru melakukan aktivitas ekonomi ke wilayah Malaysia. 
Minimnya infrastruktur ini juga menimbulkan persoalan yang cukup 
memalukan, seperti yang disampaikan Komisi I, anggota TNI di 
perbatasan menggunakan operator jaringan seluler Malaysia  dalam 
melakukan komunikasi menggunakan telepon genggam.. 

Fakta ini tentu membuat kita miris betapa persoalan perbatasan 
hanya dipandang pemerintah sebagai masalah batas negara an sich. 
Padahal sesungguhnya persoalan ini juga menyangkut kesejahteraan 
masyarakat di perbatasan serta pembangunan infrastruktur yang 
saling berkaitan. Selama kesejahteraan masyarakat tidak ditunjang 
oleh pembangunan infrastruktur maka persoalan ini akan terus 
berlanjut karena pembauran antar warga perbatasan akan semakin 
mengaburkan batas negara itu sendiri. Kasus Sipadan dan Ligitan 
cukup menjadi pengalaman betapa pembangunan wilayah adalah 
kunci dari kepemilikan suatu negara.

— Benni Inayatullah  —

Pemerintah tidak boleh 
memandang persoalan 
perbatasan sebagai 
persoalan batas negara 
semata, lebih daripada 
itu juga menyangkut 
pembangunan 
infrastruktur dan 
kesejahteraan warga.
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Defisit Regenerasi Kepemimpinan Politik

Persoalan regenerasi kepemimpinan nasional tampaknya akan 
semakin serius. Sebab, dari calon yang kini banyak disebut akan 
bertarung di Pemilihan Presiden 2014, hampir semua muka lama 
dengan usia diatas 60 tahun pada 2014 nanti. Bila merujuk hasil-
hasil survei para tokoh yang mendapat dukungan tertinggi dari 
publik sebagai calon presiden 2014 semuanya telah berusia 60 tahun 
ke atas pada 2014 nanti. 

Parpol-parpol besar kemungkinan besar akan kembali mengusung 
tokoh-tokoh lama. Partai Golkar kemungkinan besar akan mengusung 
diantara dua tokoh seniornya Aburizal Bakrie (68 tahun) atau Jusuf 
Kalla (72); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada peluang 
tetap mengajukan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri (67); 
kandidat presiden dari Partai Demokrat yang juga mulai disebut-
sebut namanya adalah Ani Yudhoyono (62) dan Joko Suyanto (64); 
Gerindra hampir pasti mengusung Prabowo Subianto (63); serta 
PAN berpeluang akan mengusung Hatta Radjasa (61). Di antara 
mereka sedang atau pernah memegang kepemimpinan puncak di 
partai dan sebagian lagi pernah bertarung dalam pilpres 2004, tetapi 
kalah.  

Dari deretan nama yang memiliki potensi elektabilitas relatif baik 
itu, tampaknya belum ada tanda-tanda kandidat yang datang dari 
kelompok usia lebih muda, yang biasanya lebih aktif dan produktif, 
apakah itu dari partai politik, profesional, pengusaha, birokrasi, 
organisasi massa, akademisi, tentara, atau seniman. Ironisnya, 
perlambatan regenerasi kepemimpinan nasional ini terjadi justru 
ketika mekanisme demokratis dalam seleksi kepemimpinan nasional 
lebih baik dibanding ketika Orde Lama dan Orde Baru memulai 
kekuasaannya. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan 
perlambatan regenerasi kepemimpinan nasional itu? 
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Dominasi Partai

Macetnya sirkulasi elit dalam internal partai merupakan sekelumit 
fakta mengenai masih kuatnya cengkeraman politik gerontokrasi 
pada parpol besar di Indonesia saat ini. Partai politik di era reformasi 
memiliki posisi dan kekuasaan politik amat kuat dan strategis (parties 
heavy): mendominasi proses sirkulasi elite kepemimpinan politik di 
eksekutif dan legislatif – presiden, parlemen, dan kepala daerah – 
sekaligus menentukan seluruh kepemimpinan di lembaga yudikatif 
– hakim agung (MA) dan hakim konstitusi (MK)–dan komisi-komisi 
negara melalui proses di DPR. 

Kegagalan partai dengan postur kekuasaan yang kuat itu akan 
menyebabkan demokrasi mengidap “sindrom partai gagal”, suatu 
kondisi di mana postur kekuasaan dan kewenangan partai sangat kuat, 
tetapi menyimpan banyak “penyakit” dan penyimpangan (deviasi 
demokrasi). Alih-alih mengokohkan demokrasi dengan menerapkan 
sistem seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi, partai 
justru perlahan-lahan merobohkan bangunan demokrasi karena 
gagal menjalankan fungsi rekrutmen politik secara demokratis dan 
transparan. Dititik inilah regenerasi kepemimpinan di internal partai 
mengalami kemandekan dan berimbas pada sirkulasi kepemimpinan 
nasional. 

Fungsi parpol sebagai institusi utama demokrasi, ternyata sebagian 
besar parpol di Indonesia masih dikendalikan oleh elit tua. Ketua 
umum dan ketua dewan Pembina partai – atau dengan sebutan 
dewan pertimbangan, dewan penasihat, dan dewan syuro - yang 
notabene adalah pengendali utama mesin partai masih dikuasai elit-
elit tua. 

Keberhasilan regenerasi kepemimpinan parpol akan menjadi 
potret sukses tidaknya regenerasi kepemimpinan bangsa di tingkat 
nasional. Di era reformasi dan sejak UUD 1945 diamandemen posisi 
parpol amat menentukan keberhasilan regenerasi kepemimpinan. 
Kemungkinan tokoh yang akan diusung parpol sebagai kandidat 
dalam Pilares 2014 pun tidak begitu jauh dari aktor utama pengendali 
parpol saat ini. Karena itu, keengganan politisi tua memberi 
kesempatan kepada kaum muda dan kemampuan/kesiapan kaum 
muda menjadi faktor penghambat regenerasi kepemimpinan parpol.

Macetnya sirkulasi elit dan fenomena politik gerontokrasi boleh jadi 
dipengaruhi kebijakan 32 tahun rezim Orde Baru. Kepemimpinan 
Orde Baru menjadikan mesin politik lebih mengakomodasi onderdil-
onderdil tua yang selalu pas melayani setelan kekuasaan. Sementara 
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itu, tokoh-tokoh muda progresif ditendang dari dunia pendidikan 
dan dikucilkan dari dunia politik. 

Peluang munculnya pemimpin baru bisa diperbesar bila monopoli 
parpol dalam rekrutmen pemimpin dikurangi. Sulit menemukan 
tokoh potensial di bawah 60 tahun dengan kepemimpinan 
yang menjanjikan yang teruji sehingga potensial meraih tingkat 
elektabilitas dan akseptabilitas memadai di mata publik. Kesulitan 
itu karena ada kecenderungan sepanjang masa Reformasi tak terjadi 
kapitalisasi dan mobilisasi kepemimpinan dalam lapisan lebih muda 
sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya sirkulasi elite politik 
dan kepemimpinan sesuai dengan harapan publik. 

Rekomendasi

SProyek pembeliaan dan penyegaran usia kepemimpinan parpol 
merupakan proyek keindonesiaan yang belum tuntas. Paling 
tidak ada dua agenda demokratisasi sistem internal yang dapat 
diagendakan partai politik. Pertama, demokratisasi sistem 
rekrutmen dan penjaringan jabatan publik – presiden, gubernur, 
bupati, walikota, dan anggota legislative -- di internal partai melalui 
mekanisme konvensi partai yang terbuka, berbasis meritokrasi, dan 
melibatkan anggota partai. Tentunya konvensi yang demokratis dan 
transparan perlu didahului dengan pemilu pendahuluan (primary 
election) dengan melibatkan kader dan anggota sebagai pemilik 
“saham” terbesar di partai. 

Kedua, modernisasi organisasi dan demokratisasi sistem pengambilan 
keputusan dengan melembagakan sistem kepemimpinan kolektif-
kolegial (modern party), sembari perlahan memutus mata rantai 
oligarki dan personalisasi politik dengan melepaskan diri dari 
ketergantungan pada sosok personal dan segelintir elite. 

Selain itu, kesadaran dan kerelaaan politisi tua memberi kesempatan 
kepada kaum muda dan ujian kemampuan (pengalaman dan 
prestasi gemilang) kaum muda menjadi faktor penentu regenerasi 
kepemimpinan nasional. Karena itu diperlukan sikap legowo generasi 
tua dan modal positif generasi muda dalam regenerasi kepemimpinan. 
Jadi, tidak hanya usianya yang muda, tetapi ada gagasan baru dan 
praktik politik baru (muda, kompeten, professional dan antikorupsi). 
Karena itu, membereskan persoalan kepemimpinan nasional, harus 
dimulai dengan mereformasi total sistem kelembagaan internal 
partai politik.

— Hanta Yuda AR —

Keengganan politisi tua 
memberi kesempatan 
kepada kaum muda 
dan ujian kemampuan 
(pengalaman dan 
prestasi gemilang) kaum 
muda menjadi faktor 
penghambat regenerasi 
kepemimpinan 
nasional. Karena itu 
diperlukan sikap legowo 
generasi tua dan modal 
positif generasi muda 
dalam regenerasi 
kepemimpinan. 
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Tata Kelola Peran dan Posisi Masyarakat Sipil

Tak dapat disangkal lagi bahwa di era demokratisasi partisipasi dari 
masyarakat sipil merupakan hal yang signifikan. Prinsip demokratisasi 
melibatkan peran masyarakat sipil, bahkan dari tingkat akar rumput 
(grass root), untuk berpartisipasi dalam segala hal yang bersangkut 
paut dengan kebijakan publik dan berdampak pada kepentingan 
masyarakat. Dalam prinsip praktik negara demokrasi, diakui 
setidaknya tiga pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu negara, 
masyarakat sipil, dan dunia usaha (swasta). 

Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil mempunyai nomenklatur 
yang beraneka ragam. Ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Sosial (Orsos), 
Yayasan dan Wakaf, Perkumpulan, Organisasi Non Pemerintah 
(Ornop), dan sebagainya. Belum lagi bila dilihat dalam kelembagaan 
hukumnya, apakah merupakan badan hukum atau non badan 
hukum.

Pengaturan gerakan masyarakat sipil

Pada praktiknya, seringkali gerakan masyarakat sipil terutama yang 
mendapat sebutan LSM, Ormas, Ornop, dipandang berseberangan 
dengan Pemerintah (atau Negara). Ditambah lagi dengan 
kecenderungan rezim yang berkuasa untuk merepresi gerakan 
masyarakat sipil yang dipandang membahayakan status kekuasaan 
rezim. 

Pengaturan terhadap gerakan masyarakat sipil pada esensinya 
adalah pengaturan terhadap kehidupan berorganisasi. Seperti 
disuarakan dalam advokasi oleh Koalisi Kebebasan Beserikat (terdiri 
dari GreenPeace, LBH Jakarta, PSHK, PWYP, Yappika, dan 
YLBHI), terdapat perubahan mendasar dalam kehidupan organisasi 
kemasyarakatan di Indonesia seiring bergulirnya Reformasi 1998. 
Sebelum tahun 1998, gerakan masyarakat sipil sangat berada di 
bawah kendali Pemerintah. KKB menilai bahwa Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 
Ormas) telah menjadi alat penguasa waktu itu untuk melakukan 
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pengendalian atas kebebasan berorganisasi.

UU Ormas No. 8 Tahun 1985 dirasakan sudah tidak sesuai lagi 
dengan kondisi reformasi demokratisasi saat ini. Ditambah lagi 
dengan maraknya Ormas radikal yang menimbulkan keresahan 
di masyarakat, menimbulkan usulan untuk revisi UU Ormas, 
sebagaimana disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam 
pertemuan 30 Agustus 2010, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
dimasukkannya revisi RUU Ormas dalam Prioritas Prolegnas 2011 
dan telah resmi menjadi RUU Inisiatif DPR melalui Rapat Paripurna 
DPR 21 Juli 2011.

Prolegnas terkait gerakan masyarakat sipil

Selain revisi RUU Ormas, terdapat beberapa pembahasan RUU 
lainnya yang merepresentasikan pengaturan negara terhadap 
keberadaan, peran, dan posisi gerakan masyarakat sipil saat ini 
sedang dibahas dalam program legislasi nasional di DPR. 

Dalam Prolegnas 2010-2014, beberapa RUU yang terkait gerakan 
masyarakat sipil dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel.Prolegnas 2010-2014 terkait Gerakan Masyarakat Sipil

No. Prolegnas RUU Tentang Diusulkan oleh

193
Perubahan atas Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Or-

ganisasi Kemasyarakatan
DPR & Pemerintah

128 Lembaga Swadaya Masyarakat DPR

228 Perkumpulan Pemerintah

244
Perubahan Kedua atas Undang 

Undang Nomor 16 Tahun 2001 ten-
tang Yayasan

Pemerintah

Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Menempatkan paradigma gerakan masyarakat sipil

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mengajak menyikapi dengan 
hati-hati upaya pengaturan gerakan masyarakat sipil, agar tidak 
terjebak pada kecenderungan negara merepresi masyarakat sipil. 
Untuk itu, cara pandang terhadap peran dan posisi masyarakat 
sipil harus ditempatkan pada definisi dan posisinya yang tepat. 
Dari situlah nanti apabila diperlukan formalisasi pengaturan dengan 
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peraturan perundangan, produk kebijakannya tidak melenceng dan 
merepresi peran sipil.

Menurut KKB, pengelompokan organisasi masyarakat harus 
dikembalikan pada kerangka hukum yang benar, yaitu ada dua 
bentuk (a) badan hukum Yayasan, untuk organisasi sosial tanpa 
anggota, di mana sifatnya adalah menghimpun kekayaan atau dana 
untuk kegiatan dan inisiatif kemasyarakatan; (b) badan hukum 
Perkumpulan, untuk organisasi sosial dengan anggota, di mana 
sifatnya adalah lebih pada menghimpun orang-orang untuk kegiatan 
dan inisiatif kemasyarakatan. 

Berdasarkan pada dua bentuk organisasi masyarakat yang sesuai 
dengan kerangka hukum itu, KKB menunjukkan bahwa Ormas 
sebetulnya tidak ada kerangka hukumnya. Kritiknya adalah bahwa 
entitas Ormas ini dibuat oleh pemerintah rezim Orde Baru waktu itu 
yang bertujuan untuk mengontrol dinamika organisasi masyarakat 
di Indonesia. Dikatakan juga bahwa terminologi “Ormas” sendiri 
dipaksakan karena kebutuhan rezim Orde Baru waktu itu untuk 
melokalisir kelompok masyarakat yang berpengaruh dalam satu 
kelompok, sehingga mudah dikontrol oleh pemerintah.

Kritik lainnya pada UU Ormas adalah memuat ancaman pembekuan 
dan pembubaran yang represif tanpa mensyaratkan pengadilan 
yang adil dan berimbang. Tentu saja ini berlawanan dengan prinsip 
demokratisasi.

Berdasarkan logika paradigma yang diuraikan di atas, maka 
peraturan perundangan yang diusulkan adalah mengoptimalkan UU 
Yayasan dan UU Perkumpulan. UU Yayasan sudah ada, yaitu UU 
No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan demikian, yang dapat 
ditindaklajuti adalah penyempurnaan dengan revisi UU Yayasan. 
Sementara, UU Perkumpulan belum ada, sehingga perlu didorong 
agar RUU Perkumpulan dapat masuk dalam prioritas Prolegnas. 

Sedangkan UU Ormas lebih direkomendasikan untuk dicabut, dan 
bukannya direvisi seperti yang sedang diproses di DPR. Pertimbangan 
bahwa UU Ormas diperlukan untuk mengantisipasi kasus-kasus 
tindakan Ormas yang meresahkan masyarakat, sesungguhnya itu 
dapat diatur dan ditindak dengan Kitab Undang Undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang sudah ada.

 — Antonius Wiwan Koban—

Peran dan posisi 
masyarakat sipil dalam 
kehidupan negara yang 
demokratis mutlak 
diperlukan. Pengaturan 
gerakan masyarakat 
sipil tidak boleh terjebak 
pada praktik represif 
oleh negara. Kerangka 
hukum yang diusulkan 
adalah UU Yayasan dan 
UU Perkumpulan.
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Kota dan Perubahan Iklim

sosial

Setiap tanggal 3 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai 
Hari Habitat Dunia. Untuk tahun ini secara internasional, tema 
yang diambil adalah Kota dan Perubahan Iklim (Cities and Climate 
Change).  Hal ini berdasarkan pada realitas bahwa perubahan iklim 
yang berlangsung sangat cepat menjadi tantangan pembangunan 
paling utama abad 21. Tidak ada yang dapat memperkirakan apa 
yang akan terjadi terhadap sebuah kota dalam kurun waktu 10-20 
dan 30 tahun. 

Tingginya kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi 
merupakan ciri khas kota. Hal ini membuat kota menjadi pusat dari 
konsumsi energi domestik dan komersial, serta berperan dalam 
bertambahnya emisi gas rumah kaca. Hal ini diperburuk oleh 
kondisi Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan tingkat 
pertumbuhan penduduk perkotaan tertinggi di dunia (PAKLIM, 
2010). Setidaknya 53 persen populasi penduduk Indonesia 
bermukim di kota (BPS, 2010) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
telah melakukan estimasi dan menyatakan bahwa pada tahun 2025, 
sekitar 60% populasi dunia akan tinggaldi kota-kota. 

Kota di satu sisi memberikan pengaruh atau menjadi penyebab 
perubahan iklim yang besar. Di sisi lain, kota juga memunculkan 
banyak peluang, karena kota beserta masyarakatnya, industri, 
pendidikan, budaya dan infrastruktur dapat memberikan solusi 
dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan mekanisme 
penanganan dan mengurangi kerentanan terhadap dampak 
perubahan iklim.

Ragam kerentanan kota terhadap perubahan iklim

Sudah 26 tahun sejak kali pertama PBB menetapkan Hari 
Habitat Dunia, dan kota-kota di Indonesia masih berkutat dengan 
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permasalahan kampung-kampung kumuh. Pemerintah seperti 
tak berdaya menata perkampungan padat penduduk dan padat 
bangunan.

Fenomena pemanasan global telah berdampak pada perubahan 
iklim dan degradasi kualitas lingkungan. Kota-kota yang tidak siap 
mengantisipasi perubahan iklim telah menerima akibatnya. Pertama, 
di musim hujan, intensitas curah hujan yang terus meningkat 
membuat kota-kota dilanda bandir dan longsor. Kedua, sebaliknya, 
di musim kemarau, warga justru kesulitan air bersih, pertanian alami 
kekeringan dan gagal panen yang mengancam ketahanan pangan.

Ketiga, kota-kota pesisir masih harus menghadapi kenaikan 
permukaan laut, abrasi pantai, intrusi air laut, dan penurunan muka 
tanah yang mengancam infrastruktur kota dan keselamatan warga. 
Saat ini, kenaikan permukaan air laut mengamcam 70% kita-
kota di Indonesia yang berada di kawasan pesisir, seperti Jakarta, 
Semarang, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Makassar, Manadi dan 
Ambon (Joga, 2011).

Keempat, mengancam kesehatan. Suhu udara di kota-kota besar 
juga meningkat di atas kenaikan suhu rata-rata bumi 0,8 derajat 
Celcius terutama di kawasan hutan beton (Joga, 2011). Selain 
Jakarta, kota Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, dan Medan 
menunjukkan kualitas udara yang memburuk dan membahayakan 
kesehatan warga, seperti stres, asma, infeksi saluran pernafasan 
akut, jantung atau pun paru-paru (Kementerian Lingkungan Hidup, 
2007).

Mengurangi kerentanan kota

Terlihat bahwa perubahan iklim menimbulkan efek domino yang 
sangat panjang dan ke berbagai sisi kehidupan masyarakat kota, 
lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, paradigma pembangunan kota 
harus mengacu pada berbagai faktor tersebut. Pembangunan kota 
seharusnya menganut model pembangunan yang juga melestarikan 
lingkungan, menyejahterakan warga, dan menanggulangi 
kemiskinan.

Konsep pembangunan yang holistik ini sebenarnya sudah ada dalam 
UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Ketiga UU mencantumkan ketentuan bahwa kota harus 
dirancang tanggap perubahan iklim. 
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Untuk itu, diperlukan kesadaran bersama pemerintah, pengembang, 
perencana dan warga kota, untuk mengintegrasikan kebijakan 
pembangunan berkelanjutan di semua kegiatan. Kota dapat 
bertumpu pada empat hal utama, yakni penataan transportasi 
massal ramah lingkungan, penataan perumahan, pengelolaan 
sampah, dan ruang terbuka hijau (RTH) (Joga, 2011).

Pemerintah dan pihak terkait lainnya hendaknya dapat mengendalikan 
peruntukan ruang dengan ketat. Misalnya, pemerintah harus 
merevisi tata ruang yang tidak sesuai proporsinya, dan yang 
mengancam lingkungan karena berada di kawasan RTH misalnya.

Terkait pengelolaan permukiman miskin atau kumuh, cara-
cara represif seperti penggusuran paksa sudah terbukti tidak 
berkelanjutan. Masyarakat yang tergusur akan segera kembali 
ke tempat mereka semula. Oleh karena itu, dengan melibatkan 
warga miskin mengelola dan menara pemukimannya dengan 
memperhatikan unsur kesehatan, fungsional, dan lingkungan 
merupakan langkah terbaik menanggulangi pemukiman kumuh. 

Terkait penanganan bencana di kota-kota rawan bencana, 
pemerintah harus serius melakukan riset, serta pendidikan dan 
pelatihan pengurangan resiko dan penanganan bencana. Untuk 
membangun masyarakat sadar bencana, pemerintah, masyarakat 
dan akademisi harus bekerja sama untuk siaga dalam menghadapi 
bencana dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang 
melibatkan masyarakat lokal atau komunitas secara terus menerus. 

Semua kegiatan pencegahan dan persiapan kesiagaan tanggap 
bencana mutlak dilakukan di kota-kota di Indonesia. Untuk itu, 
membangun kota tanggap perubahan iklim bukan merupakan 
pilihan, tetapi suatu keharusan. Hal ini karena masa depan habitat 
manusia ada di tangan kita semua saat ini.  

— Lola Amelia  —

UU Nomor 24 
Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan 
Bencana, UU Nomor 
26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, 
dan UU Nomor 32 
Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup sudah dengan 
jelas menyebutkan 
bahwa kota harus 
dirancang tanggap 
perubahan iklim. Kerja 
sama pemerintah, 
pengembang, 
perencana perkotaan 
dan seluruh masyarakat 
kota (miskin dan kaya) 
mutlak diperlukan 
untuk mencapai 
kota yang aman 
secara lingkungan, 
mensejahterakan 
masyarakatnya, 
serta menanggulangi 
kemiskinan dalam 
waktu yang bersamaan. 
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Memahami Trend Kejahatan di Jakarta

Bagi sebagian warga Jakarta, macet lebih menakutkan ketimbang 
kriminalitas. Tapi mereka tidak mengenyampingkan kejahatan yang 
terus meningkat dan mengancam keselamatan hidup mereka. 
Para pelaku kejahatan tidak segan lagi mengancam jiwa korbannya 
menggunakan senjata tajam maupun senjata api. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa warga Jakarta dan sekitarnya hidup di bawah 
ancaman kejahatan.

Data Kepolisian Daerah Metro DKI Jakarta hingga September 2011, 
jumlah kasus kejahatan menonjol di wilayah ini mencapai 7.382 
kasus.  Angka ini memang turun dibanding tahun lalu yang tercatat 
8.976 kasus. Tapi berdasarkan rata-rata perbulan menjadi 820 kasus, 
dari 748 kasus per bulan pada 2010.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman pada akhir 
Desember 2010 mengatakan, setidaknya 55.006 kasus kejahatan 
dilaporkan terjadi selama tahun 2010, berarti 150 kejahatan terjadi 
setiap hari. Jika di rata-rata setiap 9 menit 56 detik ada seorang 
warga Jakarta menjadi korban kejahatan. Angka ini lebih lambat 
35 detik dibandingkan tahun 2009. Namun, kualitas kejahatan 
meningkat. Kalau sebelumnya penumpang kendaraan umum hanya 
menjumpai pencopet, kini mereka menghadapi aksi kejahatan yang 
lebih keras, berupa pembekapan, penculikan, dan pemerkosaan.

Meningkatnya kualitas kejahatan di Jakarta ini menimbulkan 
berbagai pertanyaan. Apakah ibu kota sudah kurang aman? Apakah 
aparat keamanan kurang berwibawa? Hukum semakin tidak 
ditakuti. Kemiskinan bertambah sehingga orang nekat menempuh 
jalan pintas. Moral penduduk semakin runtuh. Kerinduan pada 
keadaan yang lebih tenteram. Di sisi lain, mungkin juga kesimpulan 
itu punya kesalahan kecil sehingga keliru menyimpulkan keadaan 
Jakarta. 

Jakarta telah tumbuh, berkembang, menjadi sebuah palung yang 
menampung limpahan dari berbagai pelosok tanah air. Orang 

sosial
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umumnya melihat Jakarta tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, 
tetapi juga pusat rezeki dan sumber dari berbagai harapan. Seseorang 
yang tinggal dan hidup di Jakarta, punya alasan berbeda-beda 
kenapa terus bercokol, walau banyak kejahatan. Ada yang terbawa 
kerja, jabatan, tugas, proyek, sekolah atau juga dicampakkan nasib. 
Ada yang jadi penduduk Jakarta karena terpaksa, tetapi ada yang 
tinggal di Jakarta karena memilih. 

Jangan   dilupakan, ada yang datang ke Jakarta, untuk mengembangkan 
bakat jahatnya. Pemukiman kumuh, gang-gang berliku, kehidupan 
yang tak pernah mati selama 24 jam, dan beberapa oknum petugas 
yang konon bisa disuap atau ikut membantu kejahatan, membuat 
Jakarta bagai surga bagi  pelaku kriminal. Di sinilah para penjahat 
bisa cepat meningkatkan ilmunya.

Jakarta juga penuh dengan perusahaan media massa yang agresif dan 
haus berita. Kejahatan adalah barang komoditi laris. Berita tentang 
kejahatan sangat disukai. Masyarakat benci pada kejahatan, takut 
kalau itu menimpa dirinya, tetapi di saat bersamaan menggemari 
berita-berita kejahatan yang menimpa orang lain. 

Mungkinkah kita masih bisa melihat kejahatan sebagai fakta, bukan 
sebagai berita yang menghibur? Artinya, mungkinkah kejahatan 
tidak lagi terolah dalam pemberitaan untuk memuaskan kebutuhan 
kita pada tujuan yang lain. Bagaimana agar berita kejahatan, tidak 
mengacaukan pada kesimpulan umum, bahwa kondisi kehidupan 
sosial masyarakat memang sudah semakin parah. Padahal kasus-
kasus di media massa tidak selamanya bisa jadi gambaran umum, 
kecuali berulang kali terjadi dalam beberapa tahun.

Mengurangi kerentanan kota

Membaca situasi kejahatan di Jakarta harus melihat dari berbagai 
sudut pandang, tidak hanya melalui pemberitaan kasus di media 
massa. Pertama, berbeda dengan kecenderungan media massa, kita 
perlu mempergunakan satuan waktu yang lebih luas dari sekadar 
situasi satu-dua hari saja. Satuan waktu itu, misalnya, setahun atau 
sebulan. Maka akan terlihat profil yang lebih utuh. Kemungkinan 
ini akan membenarkan teori bahwa kejahatan kekerasan di mana- 
mana sebenarnya memiliki sifat ajek.

Kedua, terkait dengan situasi media itu sendiri. Tatkala media 
sedang ”mati angin” alias krisis berita, potensi berita kriminalitas 
menempati porsi berita utama juga makin besar. Bahkan pada media 
yang memiliki rubrik atau acara khusus terkait kriminalitas sekalipun, 
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kasus-kasus kejahatan kekerasan yang ekstrem tetap dinanti 
ketimbang mengisinya dengan kasus kejahatan sepele, yang justru 
jumlahnya jauh lebih banyak. Inilah yang disebut kecenderungan 
over-amplification (pembesaran suatu peristiwa) oleh media yang 
lalu gampang menimbulkan rasa takut di masyarakat.

Ketiga, dengan menyimak statistik kejahatan atau statistik kriminal. 
Memang, statistik kriminal di Indonesia, yang dikeluarkan kepolisian, 
umumnya memuat data bervaliditas rendah. Deviasinya besar. 
Maklum, penyusunannya hingga menghasilkan berbagai profil 
kejahatan dilakukan secara tidak serius. Namun, melalui statistik 
itu minimal bisa dilihat wajah kejahatan kekerasan di suatu wilayah. 
Bisa dijamin, sekali lagi, angka-angka yang memperlihatkan lonjakan 
(baik naik ataupun turun) tidak akan ditemui.

Keempat, peran kepolisian. Dalam konteks kejahatan kekerasan, 
prevalensi dan insidensinya banyak bergantung pada aktivitas si 
pengendali ini. Jika pengendali memiliki fokus lain, misalnya dalam 
rangka mengamankan demonstrasi yang cenderung terjadi merata 
setiap hari di Jakarta, maka penjagaan ruang-ruang publik yang 
mestinya berlangsung kontinu bisa terabaikan. 

Kelima, memasukkan unsur ekologi yang dimengerti sebagai 
pengaruh eksternal, misalnya tinggi-rendah pengangguran, 
urbanisasi, pertumbuhan ekonomi atau kepadatan penduduk 
(densitas) di suatu wilayah kota. Terkait itu, bisa diduga, beberapa 
saat sesudah musim libur Lebaran ada kondisi tak normal. Misalnya, 
urbanisasi terkait pendatang baru. Penduduk yang sudah padat 
makin padat. Orang umumnya juga sudah kehabisan uang pasca-
Lebaran. Singkatnya, kemungkinan hal-hal ekologis itu merupakan 
faktor anteseden atau yang mengawali bagi munculnya situasi 
kondusif bagi orang per orang untuk semakin mudah marah, mudah 
tersinggung dan sebagainya.

Keenam,adalah kesiapan masyarakat menghadapi kejahatan 
kekerasan itu sendiri. Hal ini dapat diukur. Masyarakat yang 
sudah terlanda rasa takut akibat kejahatan akan semakin mudah 
pula menjadi masyarakat yang tak berdaya dan, ujung-ujungnya, 
menjadi patologis atau berperilaku anomik. Kejahatan kekerasan 
secara teoretis amat berpotensi melahirkan rasa takut itu mengingat 
nuansa kengerian yang diciptakannya dan kemudian dipersepsi oleh 
para pembaca, pendengar, dan pemirsa sebagai sesuatu yang juga 
dapat terjadi pada dirinya. 

— Endang Srihadi  —

sosial

Membaca situasi 
kejahatan di Jakarta 
harus melihat dari 
berbagai sudut 
pandang, tidak hanya 
melalui pemberitaan 
kasus di media massa. 
Paling utama berbeda 
dengan kecenderungan 
media massa, kita 
perlu mempergunakan 
satuan waktu yang 
lebih luas dari sekadar 
situasi satu-dua hari 
saja. Satuan waktu itu, 
misalnya, setahun atau 
sebulan. Maka akan 
terlihat profil yang lebih 
utuh. Kemungkinan ini 
akan membenarkan 
teori bahwa kejahatan 
kekerasan di mana- 
mana sebenarnya 
memiliki sifat ajek.
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Menyoal Revisi UU Pangan

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) tentang Pangan 
sejak 1996 (UU No.7 Tahun 1996). UU ini dinilai sudah tidak 
mampu lagi menjawab permasalahan pangan nasional. Indikasinya, 
hingga kini masih banyak korban gizi buruk dan busung lapar yang 
membawa kematian, yang justru terjadi di daerah produsen pangan, 
yaitu pedesaan sampai Jakarta, Ibu Kota negara. Persoalan-
persoalan pangan semakin diperparah dengan kenaikan harga 
pangan, perubahan iklim, bencana alam, semakin rendahnya daya 
beli masyarakat, pangan yang tercemar zat kimia berbahaya dan 
virus, serta permasalahan lainnya.

Pemerintah juga berusaha untuk mengatasi situasi terkini yang 
berhubungan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan 
pangan, seperti lewat kebijakan desentralisasi per 1999 dan UU 
Pangan 1996. Namun kebijakan tersebut dinilai sudah tidak mampu 
lagi menjadi rambu-rambu untuk menciptakan ketahanan pangan 
nasional. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, 
saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) tengah menggodok 
Amandemen UU Pangan. 

Titik-titik krusial pada UU Pangan 1996

Ada beberapa problem dalam UU No.7 Tahun 1996 yang harus 
dicermati yaitu: pertama, tidak ada perlindungan hak atas pangan. 
UU No.7 Tahun 1996 ini masih memegang konsep keamanan 
pangan dan ketahanan pangan. Padahal konsep Hak atas Pangan 
lebih kuat karena di dalamnya juga sudah meliputi elemen 
ketahanan pangan, seperti ketersediaan, aksesibilitas, dan utilisasi/
penggunaan pangan dan juga jauh melampaui konsep Ketahanan 
Pangan karena ada tekanan pada akuntabilitas (Gunawan, 2011).

Kedua, penekanan pada aspek industri pangan daripada hak atas 
pangan. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya UU ini bicara tentang 
rekayasa genetika, iklan dan label, perdagangan pangan, terutama 
soal harga dan makanan instan. Padahal perdagangan bebas dan 

sosial
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bioteknologi pada dirinya sendiri amat sulit untuk memecahkan 
masalah kelaparan dunia dan seringkali menciptakan rintangan bagi 
realisasi Hak atas Pangan (PBB, 2002).

Ketiga, tidak adanya pengaturan tentang pembaruan agraria. 
Ketentuan tentang harusnya pembaruan agraria tercantum pada 
Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
pada Pasal 11. Ketiadaan pengaturan tentang pembaruan agraria 
pada UU No. 7/1996 ini menunjukkan bahwa praktis UU Pangan 
tidak menjadikan pembaruan agraria sebagai jalan pemenuhan hak 
pangan atau dalam membebaskan setiap warga negara Indonesia 
dari kelaparan sebagaimana dimaksudkan dalam Kovenan. 

Keempat, ketiadaan bagi kelompok khusus dan situasi khusus. 
Upaya pemenuhan HAM memerlukan pendekatan yang berbeda 
sesuai dengan situasi, dalam situasi normal tentu berbeda dengan 
dalam situasi bencana, konflik bersenjata, dan krisis atau rawan 
pangan. Tidak hanya pada situasi khusus tetapi juga terhadap 
kelompok khusus, mulai dari pemenuhan minimum bagi kelompok 
khusus, hingga keberpihakan kepada kelompok khusus, seperti 
manula, keluarga miskin, pengungsi dan sebagainya. Dalam UU 
Pangan, semua hal ini tidak tercantum. 

Titik-titik (yang masih) krusial pada RUU Revisi UU 
Pangan 1996

Sementara itu dalam RUU Revisi UU Pangan 1996 versi DPR RI 
juga ada beberapa hal yang perlu disimak (IHCS, 2011). Pertama, 
dalam RUU Revisi ini, sudah ada pencantuman tentang reformasi 
agraria, namun hanya sekedar dicantumkan tanpa diberikan 
penjelasan atau dielaborasi pada bagian lainnya dalam RUU ini. 

Kedua, RUU ini tidak menjadikan beberapa UU yang berkaitan 
dengan Pangan dan Hak atas Pangan masyarakat, seperti UU 
Perlindungan Konsumen, UU Ratifikasi Konvensi Penghapusan 
Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dll. 
Ketiga, tidak ada perlindungan hak atas pangan di saat khusus dan 
bagi kelompok khusus. 

Keempat, pengaturan industri pangan yang hanya akan berpihak 
pada industri besar dan berpotensi menghilangkan industri skala 
kecil dan rumahan. Kelima, masih bias darat, sehingga sejarah 
pangan Indonesia yang diakui hanya sebatas pertanian padi, 
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sosial

sedangkan sejarah keragaman pangan daru sumber lainnya seperti 
perikanan tidak dicantumkan. Hal ini kemudian menyebabkan 
tidak adanya pengakuan, pemberdayaan, dan perlindungan peran 
nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya dalam 
penyediaan pangan. 

Keenam, tidak adanya pengaturan kelembagaan yang bertanggung 
jawab akan pangan. Ketujuh, kemampuan akses pangan hanya 
dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat, bukan dari hak 
atas pangan. Kedelapan, menafikkan kontribusi perempuan 
untuk urusan pangan, sehingga menafikkan pengalaman 
perempuan sebagai produsen pangan skala kecil yang memerlukan 
perlindungan, bimbingan untuk pelabelan produk, keamanan 
produk, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, menafikkan 
pengalaman perempuan sebagai korban kelaparan, gizi buruk, 
bencana dan konflik. 

Kesembilan, tidak diaturnya sistem informasi pangan yang akurat, 
transparan, dan akuntabel. Dan kesepuluh, tidak ada pengakuan 
cadangan pangan yang dikelola masyarakat. 

Revisi UU Pangan 1996 yang diharapkan

Seharusnya semangat revisi UU Pangan 1996 adalah untuk 
mengatasi problem pangan nasional dan merubah paradigma 
kebijakan pangan selama ini dengan melakukan pendekatan berbasis 
hak yang berpedoman pada standar dan indikator hak asasi manusia. 

Hal ini dimaksudkan agar ada pengaturan dan realisasi pemenuhan 
hak atas pangan masyarakat. Beberapa hal yang mestinya 
diperhatikan dalam UU Pangan yang baru dari hasil revisi UU 
Pangan 1996 terdahulu adalah: pertama, perlunya dieksplisitkan 
pendekatan hak atas pangan, pendekatan berdasarkan-hak (right-
based approach). Kedua, perlunya dipindahkan titik berat kebijakan 
dari pasar serta industri pangan menuju pengelolaan sumber daya 
produktif. 

Ketiga, terkait kebijakan desentralisasi yang sekarang dianut 
Indonesia, maka perlu runtutan pembagian tanggung jawab yang 
jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemenuhan hak 
atas pangan masyarakat.

  —Lola Amelia —

UU Pangan seyogyanya 
berbasiskan hak atas 
pangan masyarakat. 
Membebaskan rakyat 
dari kelaparan, 
menghapuskan 
ketidakadilan gender 
dan kelas sosial dalam 
mengakses pangan, 
pengadaan jaminan 
pangan untuk kelompok 
rentan, dan seluruh 
rakyat memiliki akses 
kepada pangan yang 
berimbang, beragam, 
bergizi, dan aman 
adalah suatu kewajiban 
legal dari negara. 



Update Indonesia — Volume VI, No. 6- November 2011 21

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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Program riset dan Pelatihan

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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