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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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Pencapaian Indeks Pembangunan 
Manusia Indonesia 2011

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali muncul dalam 
Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report)  tahun 
1990 yang diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (UNDP). Laporan bertema Konsep dan Pengukuran 
Pembangunan Manusia itu secara eksplisit mengusulkan perubahan 
fokus pembangunan ekonomi dari perhitungan pendapatan nasional 
kepada kebijakan yang berpusat pada manusia.

Pendekatan pembangunan manusia muncul sebagai bagian dari 
berkembangnya kecaman para ekonom terhadap pendekatan 
utama pembangunan pada tahun 1980-an, yang menganggap ada 
keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan perluasan 
pilihan-pilihan individual.

Ekonom Pakistan, Dr Mahbub ul Haq, adalah salah satu yang 
memainkan peran kunci dalam memformulasikan paradigma 
pembangunan manusia. Ia menyimpulkan kebutuhan akan model 
ekonomi alternatif karena beberapa faktor. Di antaranya, semakin 
banyaknya bukti yang tidak mendukung keyakinan awal tentang 
kekuatan trickle down dari kekuatan pasar untuk meratakan manfaat 
ekonomi dan menghapuskan kemiskinan.

Selain itu, biaya yang harus ditanggung rakyat terkait program-
program penyesuaian struktural (structural adjustment program) 
semakin jelas, penyakit sosial (kriminalitas, melemahnya jaringan 
sosial, HIV/AIDS, pencemaran) terus menyebar meskipun 
pertumbuhan ekonomi cukup kuat dan konsisten. Juga karena 
gelombang demokratisasi awal tahun 1990-an dan meningkatnya 
tuntutan terhadap model-model yang berpusat pada manusia.

Perancang konsep IPM, Dr. Mahbub ul Haq, meyakini, ukuran 
komposit sederhana dari pembangunan manusia dibutuhkan untuk 
meyakinkan publik, akademisi, dan para pengambil keputusan agar 
dapat mengevaluasi pembangunan bukan hanya dari kemajuan 
ekonomi, melainkan juga dari peningkatan kesejahteraan warga. 
Diyakini, indeks tunggal akan mengubah perhatian para pembuat 
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keputusan dari konsentrasi ekonomi kepada kesejahteraan rakyat.

Dr. Amartya Sen membantu Haq mengembangkan IPM untuk 
melengkapi dasar konseptual bagi pendekatan pembangunan 
manusia yang lebih luas. Ia mendefinisikannya sebagai proses untuk 
memperluas pilihan-pilihan orang dan meningkatkan kapabilitas 
serta kebebasan yang memungkinkan orang hidup panjang dan 
sehat, memiliki akses kepada pengetahuan dan standar hidup yang 
layak, serta berpartisipasi di dalam kehidupan komunitas dan dalam 
pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

IPM memiliki tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni 
kehidupan yang panjang dan sehat, akses pada pengetahuan, dan 
standar kehidupan yang layak. Sampai tahun 2009, IPM diukur 
dengan indikator usia harapan hidup saat kelahiran (kesehatan), 
angka melek huruf dan rasio kasar masuk sekolah (pendidikan), 
serta produk domestik bruto per kapita (standar hidup).

Menandai dua puluh tahun Konsep Pembangunan Manusia, 
indikator dan metode penghitungan IPM tahun 2010-2011 direvisi, 
untuk menekankan bagaimana pemerataan, pemberdayaan, dan 
keberlanjutan memperluas pilihan dalam hidup orang sekaligus 
menggarisbawahi tantangannya. Status kesehatan diukur dengan 
usia harapan hidup saat kelahiran, status pengetahuan diukur 
dengan lama sekolah, dan standar kehidupan yang layak diukur dari 
pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income per 
kapita.

PNB dihitung berdasarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan 
di suatu negara (seperti menghitung produk domestik bruto) 
ditambah kiriman pendapatan dari orang atau perusahaan negara 
itu di negara lain (misalnya dari TKI di Arab Saudi), dikurangi 
pembayaran untuk barang dan jasa yang dibayarkan ke negara lain. 
Penghitungan ini dianggap lebih menggambarkan situasi ekonomi 
suatu negara, terutama bila memiliki utang luar negeri yang besar 
seperti Amerika Serikat.

Laporan Pembangunan Manusia 2011 juga menyertakan indikator 
baru untuk ketidaksetaraan, yakni Indeks Kesenjangan Jender 
(Gender Inequality Index/IKJ). GII diukur dengan ketidaksetaraan 
berdasarkan jender dalam tiga dimensi, yakni kesehatan reproduksi, 
pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi.

Kesehatan reproduksi diukur dengan angka kematian ibu melahirkan 
serta angka fertilitas remaja dan orang muda. Pemberdayaan tak 
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hanya diukur dari kursi perempuan dan laki-laki di parlemen, tetapi 
juga pendidikan dan kualitas partisipasinya. Kegiatan ekonomi diukur 
dengan angka partisipasi laki-laki dan perempuan di pasar kerja.

 Posisi Indonesia

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dalam Human 
Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future 
for All tampak mendekati tren dunia, tetapi di bawah rata-rata IPM 
Asia-Pasifik. IPM Indonesia di tahun 2011 sebesar 0,617, naik satu 
peringkat dan berada di peringkat ke-124 dari 187 negara. Peringkat 
Indonesia dalam IPM 2010 jika didasarkan pada data dan metode 
yang digunakan tahun 2011 adalah ke-125 dari 187 negara (tahun 
2010 hanya 169 negara).

Dengan perhitungan yang sama, IPM Indonesia tahun tahun 1980-
2011 naik dari 0,423 menjadi 0,617, meningkat 45,9 persen atau 
rata-rata 1,2 persen per tahun. Menurut Country Director UNDP 
Beate Trankmann, Indonesia adalah satu dari 10 negara dengan 
IPM yang bergerak naik dalam 30 tahun terakhir. Sementara IPM 
regional Asia-Pasifik naik dari 0,428 pada tahun 1980 menjadi 0,671 
tahun 2011, meningkat 52,94 persen atau rata-rata 1,7 persen per 
tahun. Itu berarti kemajuan yang dicapai Indonesia masih berada di 
bawah kemajuan rata-rata regional.

Meski naik peringkat, kalau diperhitungkan dengan kesenjangan, 
IPM Imdonesia merosot ke 0,504, hilang 18,3 persen dan bergeser 
delapan peringkat. Kesenjangan selalu terkait dengan masalah 
diskriminasi dan stigma. Data BPS menyebutkan jumlah penduduk 
berusia 10-24 tahun di Indonesia mencapai 64 juta orang atau 
27 persen dari populasi, tetapi kecil aksesnya pada informasi, 
pendidikan, serta layanan kesehatan reproduksi dan seksual. 

Kondisinya semakin serius karena, usia perkawinan pertama 
perempuan semakin muda. Riset Kesehatan Dasar 2010 
menyebutkan, 41,9 persen perempuan menikah pada umur 15-19 
tahun. Bahkan, perempuan yang menikah pada usia 10-14 tahun 
mencapai 4,8 persen dari total jumlah pernikahan.

Makin muda usia pernikahan, kian panjang rentang waktu perempuan 
untuk hamil jika tidak dilakukan pengaturan. Jumlah kelahiran pun 
banyak dan frekuensinya bisa kian sering. Semakin banyak anak, 
semakin besar pula beban negara untuk menyediakan pendidikan, 
kesehatan, pangan bergizi, hingga sarana sosial untuk mereka.
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Di sisi lain, strategi besar pemerintah dalam bidang pendidikan belum 
terkelola dengan baik. Indonesia selama ini fokus meningkatkan 
jumlah sekolah dasar (SD). Tahun 1945, jumlah SD adalah 15.000 
unit. Jumlah ini membengkak menjadi 95.000 SD pada 1980-an dan 
mencapai 165.000 SD pada saat ini.

Jumlah SD berbeda jauh dengan 43.000 SMP, 25.000 SMA, dan 
3.000 pendidikan tinggi saat sekarang. Dari angka ini, terlihat 
Indonesia keteteran mendorong sebanyak mungkin warga 
mengenyam pendidikan menengah, apalagi pendidikan tinggi. Tidak 
mengherankan, tersaji data yang menyebutkan sebanyak 4,7 juta 
anak lulus SD setiap tahun, tetapi hanya 1,9 juta yang lulus SMA. 
Sebanyak 2,8 juta anak dan kaum muda setiap tahun tidak tuntas 
menjalani pendidikan menengah.

Ada persoalan yang menghadang kaum muda tidak mampu, 
yaitu mahalnya biaya pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, 
saat ini hanya warga dari kelompok menengah ke atas yang bisa 
menyekolahkan anaknya di sekolah bermutu. Situasi ini membuat 
kelompok masyarakat bawah, yang merupakan porsi terbesar di 
Indonesia, sulit naik menjadi kelas menengah.

Maka, agenda terbesar Indonesia adalah bagaimana menempatkan 
anak-anak muda sekarang memiliki posisi yang lebih baik di masa 
depan, dengan menyediakan pendidikan menengah yang terjangkau 
dan berkualitas. Jika tidak, sebanyak 2,8 juta anak muda yang drop-
out setiap tahun menjadi bom waktu yang siap meletus pada 2020-
2030. Dalam sepuluh tahun, berarti ada 28 juta kaum muda yang 
tidak menuntaskan pendidikan menengahnya.

Untuk meningkatkan pencapaian pembangunan manusia, Indonesia 
harus meningkatkan strategi pembangunan manusia. Modal 
manusia memegang peran sentral dalam proses pembangunan. 
Investasi modal manusia memberikan keuntungan yang tinggi, 
menghemat penggunaan modal fisik dan modal alam, menghasilkan 
pembangunan yang lebih cepat, berkesinambungan, serta lebih 
merata. 

Lebih baik meningkatkan akses terhadap sekolah dasar karena 
keuntungan investasi pendidikan dasar lebih tinggi daripada 
keuntungan investasi pendidikan menengah dan tinggi. Lebih baik 
meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan obat-obatan 
preventif karena keuntungannya lebih tinggi daripada investasi 
rumah sakit dan obat-obatan kuratif. 

- Endang Srihadi – 

Untuk meningkatkan 
pencapaian 
pembangunan 
manusia, Indonesia 
harus meningkatkan 
strategi pembangunan 
manusia. Modal 
manusia memegang 
peran sentral dalam 
proses pembangunan. 
Investasi modal 
manusia memberikan 
keuntungan yang tinggi, 
menghemat penggunaan 
modal fisik dan modal 
alam, menghasilkan 
pembangunan 
yang lebih cepat, 
berkesinambungan, 
serta lebih merata. 



Update Indonesia — Volume VI, No. 7- Desember 2011 6

Melihat Kembali UU PKDRT 2004

Semua pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB sepakat bahwa 
salah satu elemen penting untuk menghapus segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan menuju ke kondisi kesetaraan, adalah dengan 
mengakomodirnya melalui kebijakan negara. 

Indonesia, walaupun belum mengakomodir segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan secara eksplisit ke dalam kebijakannya, 
memiliki satu kebijakan spesifik terkait penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga 
melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). 

Dalam rangka peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Perempuan tahun ini (25 November), mempertanyakan 
kembali UU PKDRT ini, penulis rasa tepat. Meskipun UU ini 
memiliki terobosan-terobosan penting, namun angka kekerasan 
terhadap perempuan dalam rumah tangga, adalah yang tertinggi 
dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan per tahun 2010 
seperti yang dilansir oleh Komnas Perempuan. Angkanya sangat 
tinggi, mencapai 96 persen atau sekitar seratus ribu kasus. 

Terobosan dan tantangan UU PkDRT

Terobosan hukum pertama yang diakomodir dalam UU PKDRT 
ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang 
mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan 
ekonomi atau pelantaran keluarga (Fanani, 2008). Sebelumnya, 
hukum Indonesia hanya mengenal kekerasan fisik dengan istilah 
penganiayaan. 

Namun, dalam faktanya terobosan hukum ini masih menemui 
banyak kendala dalam proses hukumnya. Sebagai contoh, dari total 
323 kasus KDRT yang ditangani oleh LBH APIK selama 2006-
2007, kurang dari 10 persennya saja yang diselesaikan dengna jalur 
hukum. Hal ini karena berbagai faktor, seperti korban yang tidak 

Hukum
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mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu 
lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT 
secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain-lain. 

Kemudian kekerasan psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT 
dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan 
visim et psikiatrium (menggunakan jasa psikolog). Namun, terobosan 
ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun 
pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/
psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT. 

Terobosan kedua, dari lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini juga 
melakukan terobosan hukum dengan diakomodirnya anggota 
keluarga secara luas, yakni yang mempunyai hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang 
bekerja dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu tertentu 
menetap dan berada dalam rumah tangga tersebut. 

Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi multi tafsir terhadap 
klausul “menetap” dan “berada” bagi pekerja rumah tangga. Apakah 
berlaku bagi PRT yang berada pada jangka waktu tertentu saja 
ataukah yang harus tinggal dengan keluarga tersebut? Karena ada 
jenis PRT yang tidak menetap dengan keluarga tempat ia bekerja. 

Terobosan ketiga, bahwa UU PKDRT ini merupakan peraturan 
pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT 
dalam UU PKDRT di Pasal 10 mencakup: perlindungan dari pihak 
keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga 
sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 
penetapan perintah perlindugan dari pengadilan; hak mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan 
secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan 
oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses 
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan 
pelayanan bimbingan rohani. 

Terobosan lain yang cukup komprehensif adalah terkait dengan locus 
terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat 
begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara 
langsung, sehingga dibutuhkan masyarakat dalam memantau dan 
mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Hal ini terakomodir 
dalam Pasal 14 dan 15 UU PKDRT. 

Namun, terobosan ini belum dirasakan manfaatnya oleh korban 
KDRT, karena masih adanya penolakan laporan masyarakat dari 

Hukum
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pihak kepolisian. Selain itu, di masyarakat sendiri masih banyak 
yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya dan tidak bersedia 
menjadi saksi kasus-kasus KDRT. Padahal, kesediaan orang untuk 
menjadi saksi sangat diperlukan korban untuk mencari keadilan di 
jalur hukum atau pun tidak. 

kesimpulan dan rekomendasi 

Pelaksanaan UU PKDRT tidak mudah, karena terobosan hukum 
yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan sosialisasi ke aparat 
penegak hukum selaku pelaksana UU dan juga kepada aparat 
pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya agar 
mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT, memahami konteks 
terjadinya KDRT, dan mempunyai empati yang besar terhadap 
korban KDRT. Jika ketiga hal tersebut dipunyai oleh setiap orang, 
maka penyalahan kembali pada korban tidak akan terjadi (victimisasi 
korban), dan penyelesaian kasus melalui jalur hukum maupun non 
hukum dapat menjawab keadilan korban. 

Hal lainnya adalah, perlun dibangun sarana pendukung untuk 
pelaksanaan UU PKDRT ini, seperti anggaran bagi pemulihan 
korban sehingga tidak ditanggungkan pada korban KDRT yang 
umumnya sangat jauh dari akses ekonomi keluarga; ruang yang 
sensitif terhadap korban KDRT; petunjuk pelaksanaan peraturan 
yang sensitif gender dan mudah dipahami oleh aparat penegak 
hukum,  dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim, serta penyedia layanan 
medis, rumah aman, pendamping, psikolog, dan sebagainya. Selain 
itu juga sinkronisasi pelaksanaan UU PKDRT dengan Undang-
Undang lain, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, 
UU Perlindungan Anak, dan lain-lain.

-Lola Amelia-

Meskipun UU PKDRT 
sudah disahkan sejak 22 
September 2004, angka 
kekerasan terhadap 
perempuan di rumah 
tangga masih yang 
tertinggi dibanding 
bentuk kekerasan 
terhadap perempuan 
lainnya, yaitu 
mencapai 96 persen. 
Mengkaji substansi dan 
pelaksanaan UU ini 
menjadi keniscayaan, 
jika Indonesia ingin 
menghapus kekerasan 
terhadap perempuan di 
ranah privat ini. 
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Akar Konflik Papua dan Penyelesaiannya

Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia melalui Pepera pada 
tahun 1969, konflik sosial dan politik masih terus terjadi. Keberadaan 
Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terang-terangan melakukan 
gerakan separatis serta berbagai elemen masyarakat Papua yang 
menyuarakan keadilan sosial politik menunjukkan bahwa pemerintah 
RI belum sepenuhnya mampu meng-Indonesiakan Papua.

Isu yang berkembang di pemerintah RI dan yang menjadi 
pertimbangan dalam mengambil kebijakan sejauh ini adalah 
persoalan kesejahteraan. Hal itulah yang melatari lahirnya Otonomi 
Khusus dan kemudian Unit Percepatan Pembangunan Papua dan 
Papua Barat (UP4B). Menurut kajian pemerintah, faktor rendahnya 
kesejahteraan masyarakat menimbulkan kekecewaan bagi 
masyarakat Papua, sehingga memunculkan berbagai aksi protes 
hingga gerakan separatisme. Namun, bila hanya itu yang dijadikan 
akar persoalan di Papua, maka itu menjadi penyederhanaan masalah 
yang teramat fatal.

Akar Persoalan

Setidaknya ada 3 (tiga) akar masalah munculnya konflik Papua, 
yaitu: Pertama, status politik Tanah Papua. Hingga saat ini, 
kelompok masyarakat Papua yang menyuarakan referendum 
menganggap bahwa pelaksanaan Pepera tahun 1969 tidak sesuai 
dengan Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Hal ini menurut 
mereka disebabkan oleh teknis pelaksanaan Pepera yang diwakilkan 
kepada sejumlah 1.026 orang itu berada dalam tekanan pemerintah 
RI, sehingga mereka “dipaksa” untuk memilih berintegrasi dengan 
Indonesia.

Status politik Pepera ini memang selalu dipersoalkan keabsahannya 
oleh kelompok separatis Papua, antara lain oleh Beny Wenda yang 
merupakan narapidana yang melarikan diri dari penjara Indonesia 
setelah melakukan serangan berdarah terhadap polisi di Abepura. 
Bersama International Lawyer for West Papua yang berkedudukan 
di Inggris, pada 2 Agustus 2011 mereka melangsungkan seminar 
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yang mempersoalkan keabsahan Pepera. Bahkan pada hari yang 
sama Beny Wenda menancapkan bendera merah putih di atas 
menara gedung Walikota Oxford. 

Berbagai aksi protes tersebut mengundang komentar Sekjen PBB 
Ban Ki Moon yang mengusulkan untuk membawa persoalan ini ke 
Komite Dekolonisasi PBB. Hal ini menandakan persoalan Papua 
tidak lagi merupakan persoalan nasional, tapi telah beranjak ke 
persoalan internasional.

Menanggapi hal ini Mahfuds Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI 
menyatakan bahwa hasil Pepera sudah sesuai dengan New York 
Agreement 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang 
Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada 19 November 
1969. Dengan demikian, mempersoalkan keabsahan Pepera 1969 
tersebut tidak berdasar.

Akar persoalan kedua, yaitu kekerasan yang dilakukan negara dan 
pelanggaran HAM di Papua. Persoalan ini memang berawal dari 
pendekatan keamanan (sekuritisasi) yang dilakukan oleh pemerintah 
RI terhadap Papua. Berbagai tuntutan orang Papua terkait status 
politik dan keadilan pembangunan, baik yang dilakukan oleh elemen 
masyarakat maupun OPM, ditanggapi pemerintah RI dengan 
mengirimkan aparat bersenjata.

Pendekatan keamanan dalam menyikapi gejolak sosial dan politik 
yang terjadi dalam masyarakat Papua banyak yang berujung 
kepada tindakan represif, dimana kelompok masyarakat sipil tidak 
bersenjata ditangani dengan kekuatan bersenjata yang berujung 
kepada timbulnya sejumlah korban tewas.

Kasus yang paling baru adalah pembubaran Kongres III Rakyat 
Papua oleh karena adanya deklarasi Papua Merdeka,yang menelan 
korban tewas sebanyak 6 orang Papua. Padahal menurut kesaksian 
sejumlah pihak, aparat Polri dan TNI tidak perlu melakukan 
penembakan kalau sekedar untuk membubarkan dan menangkap 
pelaku separatisme tersebut.

Tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM juga dilakukan oleh 
Orang Tak Dikenal (OTK) yang melakukan penembakan, serta aksi 
kekerasan lainnya. Dalam hal ini, aparat penegakan hukum dinilai 
masyarakat Papua tidak melakukan tugasnya dengan baik dan adil. 
Jika pun pelaku tindak kekerasan tersebut diketahui, namun tetap 
dibiarkan berkeliaran karena alasan tertentu.  Bilapun ada penegakan 
hukum yang dilakukan, namun hanya mendapatkan vonis yang 
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ringan. Dengan dinamika tersebut, pembiaran dan pelanggaran 
HAM masih terus terjadi di tanah Papua.

Akar masalah ketiga, yaitu: pemenuhan hak-hak dasar Papua. 
Indeks pembangunan Manusia Papua tahun 2009 menempatkan 
Papua pada posisi 33 atau terendah dari semua provinsi. Sementara 
tingkat kemiskinan Papua pada tahun 2010 menurut data BPS 
sebanyak 36,80 % dari jumlah penduduk Papua. 

Fakta tersebut menyadarkan kita dan orang Papua, bahwa di atas 
bumi Papua yang kaya raya dengan sumber daya alam, antara 
lain ditunjukkan dengan keberadaan PT Freeport serta Gas Alam 
Tangguh di Papua Barat, ternyata tidak menyumbang kepada 
kemajuan masyarakat Papua, baik secara fisik maupun kualitas 
manusianya. Pengerukan kekayaan bumi tanpa memberikan 
manfaat bagi masyarakat Papua tersebut menjadi akar persoalan 
ketiga konflik di Papua.

Dialog

Presiden SBY pada 9 September 2011 telah menyatakan siap untuk 
menggelar perundingan demi penyelesaian konflik Papua. Hal ini 
membuka peluang penyelesaian konflik sosial dan politik Papua 
dapat diselesaikan di atas meja tanpa menggunakan senjata. 

Tentu saja perundingan yang akan dilakukan tersebut diharapkan 
berlangsung secara damai dan bermartabat.  Tuntutan demi 
tuntutan dari kedua belah pihak boleh saja saling bertentangan, 
namun hendaknya Pilar NKRI  tetap dijaga. Pemerintah RI 
diharapkan bisa mengembalikan harga diri dan martabat orang 
Papua di meja perundingan, sehingga orang Papua kembali merasa 
bahwa Indonesia adalah rumah bagi orang Papua juga.

Untuk itu perlu persiapan perundingan, terutama kesepakatan 
pemerintah RI dengan Papua mengenai format dialog, unsur 
perwakilan/representasi dan mekanisme lainnya, sehingga nantinya 
dialog yang akan dilangsungkan memperoleh legitimasi dari kedua 
belah pihak dan publik internasional. Legitimasi ini penting untuk 
menjaga hasil kesepakatan dialog tetap dipegang oleh kedua belah 
pihak untuk diimplementasikan.

 — Benni Inayatullah—

Persoalan Papua harus 
diselesaikan melalui 
cara dialog, karena 
persoalan ini bukan 
hanya persoalan 
nasional, namun telah 
menjadi perhatian 
publik internasional. 
Dialog harus memiliki 
legitimasi, supaya 
hasil dialog itu dapat 
diakui dan dijalankan 
kedua belah pihak 
sebagaimana mestinya.
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Apa Kabar Guru: Sertifikasi dan Kualitas

sosial

Pada momentum Hari Guru tanggal 25 November 2011, nasib guru 
kembali menjadi perhatian. Masalah yang terutama mengemuka, 
selain masalah klasik tentang kesejahteraan guru, secara spesifik 
adalah problem sertifikasi guru dan pengawasan kualifikasi guru. 

Setidaknya ada tiga permasalahan yang mengemuka terkait 
sertifikasi guru. Pertama, sistem dan prosedur sertifikasi. Kedua, 
kompensasi tunjangan sertifikasi. Ketiga, pengawasan kualitas guru 
yang sudah disertifikasi.

Sertifikasi guru

Program sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007. Program ini 
bertujuan untuk menjamin kualitas guru-guru yang mengajar 
di sekolah-sekolah di Indonesia. Kebutuhan ini berangkat dari 
kenyataan di lapangan bahwa masih sangat sedikit tenaga pengajar 
yang sudah memenuhi standar profesi guru di seluruh Indonesia. 

Dari tingkat pendidikan, hingga tahun 2007 dari sekitar 2,7 juta orang 
guru di seluruh Indonesia, sebanyak 63,1 persen belum bergelar 
minimal sarjana. Jumlah guru terus meningkat, hingga tahun 2011 
jumlah guru di seluruh Indonesia tidak kurang dari 2.925.676 orang.

Sejak dimulai tahun 2007, baru terdapat 1.101.552 guru yang telah 
mengikuti sertifikasi. Kemudian hingga tahun 2010, guru yang 
mengajukan sertifikasi mencapai 2.791.204 orang. Jumlah guru yang 
mendapat sertifikasi pada tahun 2010 sebanyak 746.727 guru; dan 
pada tahun 2011 sebanyak 355.294. Total guru yang lulus sertifikasi 
pada 2010 dan 2011 sebanyak 1.102.021 orang. Pada tahun 2012, 
kuota jumlah sertifikasi guru sebanyak 300.000 orang. Sementara 
ditargetkan setidaknya pada 2013 program sertifikasi guru dapat 
diselesaikan.
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Hingga tahun 2011, terdapat sekitar 961.688 guru yang tidak lolos 
seleksi sertifikasi. Beberapa faktor penyebabnya terkait dengan 
persyaratan mengikuti sertifikasi, yaitu antara lain harus sudah 
mendapatkan gelar sarjana (S-1) atau sudah berusia minimal 50 
tahun, dan telah memiliki masa kerja selama 20 tahun.

Sistem dan prosedur sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana disebutkan 
bahwa tujuan sertifikasi guru adalah untuk menentukan kelayakan 
guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan 
meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Prosedur teknis 
pelaksanaan sertifikasi guru juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. 

Sejak tahun 2011, sistem pelaksanaan sertifikasi guru tidak lagi melalui 
penilaian portofolio seperti sebelumnya. Namun, kelayakan guru 
untuk mendapatkan sertifikat pendidik diberikan dengan menempuh 
pendidikan dan latihan profesi guru di lembaga pendidikan tenaga 
kependidikan di seluruh Indonesia. Sistem penilaian portofolio hanya 
disediakan untuk kuota 1 persen dari total kuota 300.00 orang untuk 
tahun 2011. 

Pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) untuk sertifikasi guru 
akan berlangsung selama 10 hari di lembaga pendidikan tenaga 
kependidikan (LPTK) negeri dan swasta yang ditunjuk oleh 
pemerintah. Seleksinya meliputi uji kompetensi standar yang 
disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Mekanisme prosedur pendaftaran bagi calon seleksi sertifikasi 
juga mulai tahun 2012 akan berubah menjadi sistem online. Para 
guru mendaftarkan diri dengan mengisi data online yang akan 
diurutkan mulai dari data usia, masa kerja, pangkat golongan, dan 
data uji kompetensi. Untuk pendaftaran di daerah-daerah yang 
masih sulit fasilitas komputer dan internet, akan didatangkan tim 
panitia pendaftaran. Sistem pendaftaran online dan komputerisasi 
diharapkan dapat meminimalisir manipulasi data dan kolusi dalam 
seleksi sertifikasi guru. Namun, sistem sertifikasi guru sejauh ini 
dikritik masih diskriminatif terhadap guru honorer. Pemerintah 
hanya mengakui guru honorer yang mendapatkan honorarium 
dari APBN/APBD. Sementara, cukup banyak guru honorer yang 
mendapatkan honorarium, misalnya dari yayasan dan swasta, yang 
tidak dapat diikutsertakan dalam program sertifikasi.
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kompensasi tunjangan sertifikasi

Bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikasi berhak mendapatkan 
tunjangan berupa tambahan penghasilan sebesar satu bulan gaji 
pokok bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau setidaknya 
Rp 1.500.000,- bagi guru non PNS. Pembayaran tunjangan ini 
dikeluhkan masih banyak terjadi kelambatan pembayarannya dari 
jadwal seharusnya. Bagi guru PNS, tunjangan profesi pada tahun 
2007 disalurkan dari Pusat langsung ke rekening masing-masing 
guru penerima. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 tunjangan 
profesi guru PNS disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-
masing dinas pendidikan provinsi.

Kemudian mulai tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan N0. 
119/2010 menetapkan bahwa tunjangan profesi bagi sebagian guru 
PNS di daerah dibayarkan per semester melalui transfer ke daerah 
di kantor dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Namun, 
mekanisme ini kemudian dikeluhkan, karena dana tunjangan profesi 
ini kemudian tidak langsung disalurkan ke guru-guru penerima. 
Kelambatan disebabkan juga karena ketidaksesuaian antara data 
dari pusat dan data di daerah.

Evaluasi sertifikasi dan kualifikasi

Program sertifikasi guru yang sudah berjalan ini mendapatkan kritik, 
terutama dari sisi performa kualitas guru pasca-sertifikasi. Menurut 
Panitia Sertifikasi Guru Rayon X Jawa Barat, berdasarkan evaluasi 
nasional didapati bahwa hanya sekitar 20 persen dari guru yang telah 
lulus sertifikasi yang menunjukkan peningkatan kinerja mengajar. 
Sementara 70 persen guru tidak berubah kinerja mengajarnya, dan 10 
persen bahkan menurun kinerjanya. Kritik terhadap sertifikasi guru 
juga bahwa banyak guru mempersepsi sertifikasi sebagai hasil akhir, 
padahal sertifikasi adalah prasyarat untuk menunjukkan kinerja guru 
profesional di kelas untuk menjamin tersedianya tenaga pengajar 
yang berkualitas. Guru juga banyak yang terdorong untuk mengejar 
sertifikasi hanya untuk meningkatkan tunjangan penghasilan.

-Antonius Wiwan koban-

Banyak guru 
mempersepsi sertifikasi 
sebagai hasil akhir, 
padahal sertifikasi 
adalah prasyarat untuk 
menunjukkan kinerja 
guru profesional di 
kelas.
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Arti Penting COP-17 Durban untuk Indonesia

Dari tanggal 28 November hingga 9 Desember 2011, sekitar 194 
negara di dunia berkumpul di Durban, Afrika Selatan dalam rangka 
negosiasi penanganan perubahan iklim global pada Konferensi Para 
Pihak ke-17 (Conference of the Parties, COP-17). 

Sekilas Peta Jalan konvensi Perubahan Iklim 

Sejak 1992, sekitar 154 negara yang menghadiri KTT Bumi di Rio 
de Jeneiro, Brazil sepakat menandatangani Konvensi Perubahan 
Iklim. Tujuan utama konvensi adalah menstabilkan konsentrasi gas 
rumah kaca, yang dianggap memicu terjadinya perubahan iklim, 
menuju suatu level yang mencegah bahaya emisi yang bersumber 
dari kegiatan manusia terhadap sistem iklim. 

Negara-negara yang diklasifikasikan sebagai negara yang bertanggung 
jawab atas terjadinya peningkatan gas rumah kaca (disebut negara 
Annex-1 yang isinya adalah negara-negara maju) diwajibkan memikul 
tanggung jawab jawab lebih dalam penanggulangan perubahan iklim 
dan  dituangkan pada Protokol Kyoto yang berkekuatan hukum dan 
mengikat sejak 16 Pebruari 2005.

Tahun depan, 16 Pebruari 2012, komitmen pertama berlakunya 
Protokol Kyoto akan berakhir. Namun, emisi karbon makin tinggi. 
Joint Research Center European Comission mengungkapkan 
bahwa, emisi karbon dioksida (CO2) global naik hingga 45% antara 
tahun 1990 hingga 2010 dan mencapai rekor tertinggi sebesar 33 
miliar ton pada 2010. 

Indonesia dan beberapa negara lainnya pun, telah membuktikan 
temuan ini dengan makin masifnya bencana yang timbul sebagai 
akibat dari peningkatan emisi ini. Menyikapi hal ini, semangat 
optimisme kita tidak salah untuk COP 17 Durban kali ini. 

Intervensi strategis Indonesia di COP 17 Durban

Bagi Indonesia, konferensi ini strategis untuk mengakomodasi 

sosial
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kepentingan Indonesa dalam menangani masalah perubahan 
iklim di Indonesia. Banyak sekali agenda sebetulnya yang harus 
diperjuangkan Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu negara 
yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Puluhan 
pulau kecil yang telah tenggelam, gagal panen karena kekeringan, 
banjir yang sering melanda perkotaan, dan masih banyak contoh 
lainnya yang mengindikasikan dampak perubahan iklim di Indonesia.

Melihat begitu masifnya dampak perubahan iklim bagi Indonesia, 
tentunya Indonesia tidak bisa memperjuangkan semua hal tersebut 
dalam COP 17 Durban ini. Indonesi perlu membuat prioritas, 
mengingat COP adalah pertemuan internasional dan Indonesia 
tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tapi juga mewakili kepentingan 
ASEAN, Asia Pasifik, dan yang lebih luas, mewakili negara-negara 
berkembang pada umumnya. Prioritas harus diambil agar perjuangan 
Indonesia bisa terwujud, karena memiliki mitra di level internasional 
yang memperjuangkan hal yang sama. 

Menyikapi hal ini, ada empat agenda yang patut menjadi prioritas 
perjuangan Indonesia di COP 17 Durban tersebut dengan melihat 
kaitannya dengan negara-negara berkembang lainnya (Abidin/Pakar 
Hukum Perubahan Iklim Internasional Edinburg, 2011). Empat 
tersebut adalah dalam konteks kehutanan, kepulauan, adaptasi 
perkotaan dan dalam konteks pertanian. 

Dalam konteks kehutanan, Indonesia perlu bekerja sama dengan 
The Coalition for Rainforest Nations (CfRN) dan meminta 
kejelasan status pengurangan emisi melalui melalui penurunan angka 
deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang sampai sekarang 
masih bersifat sukarela. REDD+ yang hanya bersifat sukarela akan 
memperbesar terjadinya penghindaran komitmen dalam kegiatan 
pengurangan emisi dari penurunan deforestasi dan degradasi hutan, 
jikapun Indonesia berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Dalam konteks kepulauan, Indonesia perlu berjuang bersama 
Alliance of Small Island States (AOSIS) dan mempertanyakan 
lebih jauh komitmen negara maju mengenai perlindungan negara 
kepulauan dari dampak kenaikan air laut akibat dari perubahan iklim. 
Hal ini, merupakan hal yang cukup berat, karena selain Indonesia 
juga masih jarang memperjuangan isu ini di level internasional, di 
level internasional sendiri belum memiliki mekanisme khusus yang 
dapat membantu penghindaran tenggelamnya suatu pulau akibat 
dari kenaikan air laut.

Dalam konteks adaptasi perkotaan, Indonesia perlu memperkuat 
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wacana mekanisme perlindungan kota di negara berkembang dari 
bahaya banjir yang semakin sulit diatasi. Fenomena banjir lima 
tahunan Jakarta, bisa dijadikan salah satu alasan kuat perlunya 
Indonesia mendorong hal ini. Sebagaimana diketahui bahwa banjir 
lima tahunan Jakarta tepatnya pada 2007 lalu telah mengakibatkan 
kerugian hingga 40-an triliun rupiah (BNPB). 

Dampak perubahan iklim akan semakin memperburuk kondisi 
ketahanan banjir Jakarta, jika siklus lima tahunan ini terjadi lagi 
pada tahun 2012. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara 
yang memiliki kota rentan banjir perlu bersatu untuk menemukan 
mekanisme adaptasi yang tepat untuk daerah perkotaan, yang 
dilakukan dalam kerangka hukum perubahan iklim internasional. 

Terakhir dalam konteks pertanian, Indonesia perlu memperjuangkan 
alih teknologi pertanian dari negara maju kepada negara berkembang, 
sehingga dapat membuat sektor pertanian Indonesia bertahan dari 
dampak buruk perubahan iklim. Petani miskin Indonesia sudah 
dan akan semakin menjadi korban terbesar dari perubahan iklim. 
Indonesia perlu memperjuangkan petani miskin bersama negara-
negara agraria lainnya, termasuk memperjuangkan jaminan sosial 
skala dunia atau skema dana khusus yang ditujukan untuk petani 
miskin di negara berkembang. 

Pertanyaannya kemudian, siapa yang bertanggung jawab 
terakomodirnya kepentingan Indonesia pada COP 17 Durban ini? 
Jawabannya tentu adalah pada Dewan Nasional Perubahan Iklim 
(DNPI) yang mengkoordinir utusan di COP kali ini dan juga karena 
DNPI berdasarkan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2008, bertugas 
untuk memperkuat kedudukan Indonesia mendesak negara maju 
bertanggung jawab dalam pengendalian masalah perubahan iklim. 

-Lola Amelia-

sosial

Pada Dewan Nasional 
Perubahan Iklim dan 
delegasi Indonesia 
lainnya pada COP 
17 Durban tersemat 
harapan besar rakyat 
Indonesia, agar mampu 
memperjuangkan 
keadilan iklim. Hal 
ini karena semua 
wilayah Indonesia; 
pesisir, perkotaan 
maupun pedesaan, dan 
semua sektornya telah 
mengalami dampak 
perubahan iklim.
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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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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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Program riset dan Pelatihan

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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