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Kata Pengantar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal 
Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK 
menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi 
Gunawan.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menuai 
polemik.  Hal ini dikarenakan pertama, Presiden Jokowi tidak melibatkan 
KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon Kapolri. Kedua, 
nama Budi Gunawan merupakan perwira polisi yang dikaitkan dengan 
kepemilikan rekening gendut. 

Kini publik menunggu keputusan Presiden Jokowi, setelah Sidang Paripurna 
DPR menyetujui penunjukkan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. 
Dilematis bagi Presiden Jokowi ketika di satu sisi berhadapan dengan 
desakkan masyarakat serta KPK untuk mencabut kembali penunjukkan 
Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Di sisi yang lain harus berhadapan 
dengan realitas politik di sekeliling Presiden Jokowi yang menginginkan 
Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Laporan utama Update Indonesia bulan Januari 2015 kali ini mengangkat 
judul “Mempertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi Dalam 
Pemilihan Kapolri”. Bidang ekonomi membahas “Meraba Kembali IJEPA: 
Indonesia Untung atau Buntung?”. Bidang hukum membahas “Bom 
Waktu Skenario Penundaan Pelantikan Kapolri”. Bidang politik membahas 
“Pertaruhan Generasi Politik”. Serta bidang sosial membahas tentang 
“Mengupas Capaian MDGs Indonesia”. 

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular 
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan 
dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen 
masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, 
hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik 
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Mempertanyakan Komitmen Pemberantasan 
Korupsi Dalam Pemilihan Kapolri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal 
Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. 
KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang 
dilakukan Budi Gunawan. 

Budi Gunawan merupakan calon tunggal kepala Kepolisian RI 
yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi Gunawan 
disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 
11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. 

Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) 
menuai polemik.  Hal ini dikarenakan pertama, Presiden Jokowi tidak 
melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon 
Kapolri. Kedua, nama Budi Gunawan merupakan perwira polisi yang 
dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut. 

Terkait dengan kepemilikan rekening gendut Budi Gunawan, 
terdapat beberapa hal yang mencurigakan. Pertama, harta kekayaan 
melonjak tajam dari Rp 4,6 miliar pada 2008 menjadi Rp 22,6 miliar 
pada Juli 2013. Kedua, ada aliran dana mencurigakan. Pada 2006, 
melalui rekening pribadi dan rekening anaknya yaitu Muhammad 
Herviano Widyatama sebesar Rp 54 miliar, antara lain dari sebuah 
perusahaan properti.

Korupsi Di Tubuh Polri

Berdasarkan data Survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 
yang dilakukan oleh Transparency International (TI), 91% responden 
di Indonesia merasa bahwa lembaga kepolisian merupakan lembaga 
yang paling korup/ sangat korup. Kemudian diikuti oleh DPR dengan 
89%, Partai Politik 86%, serta pengadilan dengan 86%. 

Pandangan masyarakat mengenai maraknya praktik korupsi di tubuh 
Polri tercermin dengan adanya beberapa nama Polisi yang telah 

http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=26019__zoneid=453__cb=%7Brandom%7D__oadest=http://www.grazera.com/promo/kaosjokowi/category/promo_kaos
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terjerat dengan kasus korupsi (lihat tabel).  Maka tidak mengherankan 
jika pemilihan Kapolri saat ini sangat penting sebagai momentum 
membersihkan institusi Polri dari praktik korupsi. 

Tabel Daftar Polisi Terjerat Korupsi

No Nama Kasus

Komisaris Jenderal Suyitno 
Landung

Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris 
Jenderal Suyitno Landung terjerat kasus 
pembobolan BNI, dengan terdakwa 
Adrian Waworuntu. Suyitno terbukti 
menerima sport utility vehicle (SUV) 
Nissan X-Trail senilai Rp 247 juta dari 
Adrian.

Komisaris Jenderal Susno 
Duadji

Komisaris Jenderal Susno Duadji, Kepala 
Bareskrim Polri, dijatuhi sanksi penjara 
3 tahun 6 bulan pada Maret 2011. Susno 
terbukti bersalah dalam kasus gratifikasi 
sebesar Rp 500 juta dari Sjahril Djohan 
untuk mempercepat penanganan kasus 
PT Salmah Arowana Lestari. Susno juga 
terbukti memangkas Rp 4.208.898.749 
yang merupakan dana pengamanan pilkada 
Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar 
pada 2008 untuk kepentingan pribadi. 
Harta kekayaan Susno diperkirakan senilai 
Rp 1,5 miliar. Kekayaan Susno terdiri atas 
harta tidak bergerak berupa tanah dan 
bangunan senilai Rp 951 juta dan harta 
bergerak Rp 70 juta.
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Inspektur Satu Labora 
Sitorus 

Kasus ini terbilang menggemparkan karena 
menjerat seorang bintara. Dia adalah Ajun 
Inspektur Satu Labora Sitorus, anggota 
Kepolisian Resor Raja Ampat Papua Barat. 
Menjadi polisi sejak 1987, karier Labora 
Sitorus tak begitu lancar. Tapi, di seantero 
Papua, Labora dikenal sebagai polisi paling 
kaya. Pada September 2014, majelis 
kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan 
hukuman 15 tahun penjara kepada Labora 
menyelundupkan bahan bakar minyak, 
membabat hutan secara ilegal, dan 
mencuci uang, lewat perusahaannya, 
PT Seno Adhi Wijaya dan PT Rotua. 
PPATK mencatat, pada 2007-2012, 
Labora memiliki 60 rekening. Total jumlah 
transaksi mencurigakan atas nama Labora 
Sitorus mencapai Rp 1,5 triliun.

Inspektur Jenderal Djoko 
Susilo

Kasus menggemparkan lainnya terjadi 
pada 2013. Saat itu Kepala Korps Lalu 
Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko 
Susilo ditetapkan sebagai tersangka 
korupsi simulator untuk ujian memperoleh 
surat izin mengemudi (SIM). Desember 
2013, majelis hakim Pengadilan Tinggi 
Jakarta menjatuhkan sanksi 18 tahun 
penjara kepada Djoko. Pada laporan 
kekayaan, Djoko Susilo “hanya” punya 
harta Rp 5.623.411.116. Namun, jumlah itu 
tidak sesuai dengan nilai harta yang disita 
KPK, yakni Rp 100 miliar. Tidak tanggung-
tanggung, Djoko Susilo mengumpulkan 
harta dengan cara menggunakan nama 
tiga istrinya.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2015/01/14/078634747/Polisi-Terjerat-

Korupsi-Berapa-Nilai-Hartanya

http://www.tempo.co/read/news/2015/01/14/078634747/Polisi-Terjerat-Korupsi-Berapa-Nilai-Hartanya
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/14/078634747/Polisi-Terjerat-Korupsi-Berapa-Nilai-Hartanya
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Mempertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi 

Korupsi merupakan perilaku yang melibatkan penyalahgunaan 
jabatan publik, atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan 
pribadi (Jeff Huther & Anwar Shah 2000: 1). 

Melihat kondisi saat ini, meminjam istilah John Girling (1997), korupsi 
telah berjalan secara sistemik di Indonesia.  Korupsi sistemik, adalah 
korupsi yang telah menyerang seluruh lapisan  masyarakat serta 
sistem kemasyarakatan. Karena dalam segala proses kerja sistem dari 
masyarakat, korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk 
melakukan transaksi sehari-hari. Hal ini disebut dengan korupsi 
sistemik karena sudah mempengaruhi secara kelembagaan dan 
mempengaruhi tingkah laku individu pada semua tingkatan sistem 
politik, sosial, dan ekonomi. Korupsi jenis ini mempunyai beberapa 
ciri, yaitu : 

1. Inklusif dengan lingkungan sosial-budayanya sehingga diterima 
sebagai kenyataan pada konteks sosial-budaya masyarakat itu 
sendiri. 

2. Cenderung monopolistik dimana korupsi sudah menguasai 
semua sistem kerja masyarakat itu sehingga masyarakat sulit 
untuk mendapatkan atau menentukan sistem kemasyarakatan 
yang wajar tanpa korupsi. 

3. Terorganisasi dan sulit dihindari karena korupsi sudah menjadi 
proses rutin dalam kehidupan sosio-ekonomi sehingga korupsi 
itu sendiri menjadi terorganisasi baik secara sadar atau tidak 
didalam seluruh sistem perilaku individu. 

Penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang dilakukan 
oleh Presiden Jokowi jelas, telah membuat kecewa banyak pihak. 
Komitmen Presiden Jokowi untuk menghadirkan pemerintahan 
yang anti korupsi akan pupus, jika Presiden tetap melantik Budi 
Gunawan sebagai Kapolri. 

Komitmen pemberantasan korupsi seharusnya tidak memandang 
bulu, apalagi kini menyangkut dengan penunjukkan pimpinan Polri 
sebagai lembaga penegak hukum. Tubuh lembaga penegak hukum 
haruslah bersih terlebih dahulu sebagai upaya memerangi praktik 
korupsi di negeri ini. Sangat sulit dibayangkan jika pimpinan penegak 
hukum yang seharusnya memberantas korupsi, malah ikut terseret 
dalam lingkaran korupsi tersebut. 

Komitmen 
pemberantasan korupsi 
seharusnya tidak 
memandang bulu, 
apalagi kini menyangkut 
dengan penunjukkan 
pimpinan Polri sebagai 
lembaga penegak 
hukum
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Kesimpulan

Kini publik menunggu keputusan Presiden Jokowi, setelah Sidang 
Paripurna DPR menyetujui penunjukkan Budi Gunawan sebagai Calon 
Kapolri. Dilematis bagi Presiden Jokowi ketika di satu sisi berhadapan 
dengan desakkan masyarakat serta KPK untuk mencabut kembali 
penunjukkan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Di sisi yang 
lain harus berhadapan dengan realitas politik di sekeliling Presiden 
Jokowi yang menginginkan Budi Gunawan menjadi Kapolri. 

Penulis menilai Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas 
dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya. Keputusan untuk 
tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri akan menunjukkan 
keberpihakkan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Akan 
tetapi jika saja Presiden Jokowi tetap akan melantik Budi Gunawan 
sebagai Kapolri, maka ini menandakan lonceng awal kematian 
pemberantasan korupsi. 

- Arfianto Purbolaksono-
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Krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 tidak lantas 
membuat Jepang terjun kedalam resesi yang berkepanjangan. 
Bahkan Jepang masih menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu 
negara eksportir terbesar di dunia. Nilai ekspor Jepang di tahun 2010 
bisa mencapai hingga 769.839 juta USD atau setara dengan 5,05 
persen dari total volume perdagangan dunia.

Di satu sisi, Indonesia merupakan mitra strategis dalam hubungan 
dagang dengan Jepang. Kondisi ini ditunjukkan dengan indeks 
intensitas ekspor dan impor Indonesia dengan Jepang yang masing-
masing mencapai 4,61 dan 2,44 di tahun 2007. Angka Indeks ini 
mengindikasikan bahwa laju perdagangan kedua negara tersebut 
relatif besar terhadap perdagangan dunia (indikasinya dari angka 
indeks yang lebih besar dari 1).

Dengan membuka akses perdagangan bebas antara kedua negara 
melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) 
tahun 2007 lalu, apakah Indonesia bisa memetik manfaat yang lebih 
besar atau sebaliknya?

Meraba Kembali Perjanjian IjEPA  

Penandatanganan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Jepang 
melalui IJEPA seakan membawa angin segar bagi perdagangan 
internasional di Indnoesia. Pasalnya, Indonesia selalu menikmati 
surplus perdagangan dengan Jepang dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir mengingat Jepang merupakan negara tujuan utama 
ekpsor Indonesia dengan share 21 persen di tahun 2007 melebihi 
Amerika Serikat dan Cina. Hal ini ditunjukkan dengan trend neraca 
perdagangan Indonesia dengan Jepang sejak tahun 2000 sampai 
2007 yang cenderung naik dan mencapai 17,1 milyar USD pada 
tahun 2007. 

Selain itu, tawaran dalam perjanjian ini semula cukup menggiurkan 

Laporan Utama

Meraba Kembali IJEPA: 
Indonesia Untung atau Buntung?
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karena dianggap dapat mendorong daya saing industri dalam negeri 
Indonesia terutama bagi kemajuan UMKM. Langkah-langkah yang 
dilakukan antara kedua belah pihak diantaranya melalui liberalisasi 
akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui capacity building untuk 
sektor-sektor industri prioritas. Skema yang dibuat adalah penurunan 
Bea Masuk (BM) dengan tarif preferensi umum dan tarif User Specific 
Duty Free Scheme (USDFS). 

USDFS ini lah yang menjadi permintaan utama Jepang untuk 
memudahkan langkah Jepang agar bisa masuk ke pasar Indonesia. 
USDFS merupakan fasilitas penetapan bebas tarif BM atas impor bahan 
baku dari Jepang yang digunakan dalam kegiatan proses prodksi oleh 
industri-industri tertentu yang berbasis baja. Sebagai kompensasi, 
Jepang memberikan Indonesia program pengembangan industri 
dibeberapa bidang melalui skema MIDEC (Manufacturing Industry 
Development Center).  

MIDEC merupakan kerja sama teknis dalam rangka peningkatan daya 
saing industri nasional melalui pelatihan, kunjungan kerja ke industri, 
pengiriman tenaga ahli, dan seminar dimana Jepang berkewajiban 
untuk melakukan transfer ilmu ke Indonesia dan pendanaan kegiatan 
di 13 sektor industri.

Selain skema MIDEC, Indonesia berharap skema preferensi umum 
dapat turut mendorong laju ekspor Indonesia ke Jepang. Hal ini 
karena Jepang bersedia menurunkan sekitar 80 persen pos tarifnya 
agar tarif BM diturunkan menjadi 0 persen saat IJEPA berlaku di tahun 
2008. Adapun untuk Indonesia sendiri hanya sekitar 35 persen dari 
pos tarifnya. 

Pada kenyataannya, sejak IJEPA diberlakukan terlihat bahwa 
Indonesia masih belum bisa mengambil manfaat secara maksimal. 
Pasalnya, terdapat beberapa pelaksanaan di lapangan yang justru 
tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Pertama, harapan bahwa akan 
terjadi peningkatan pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang 
setidaknya sebesar 20 persen ternyata di luar dugaan. Setelah IJEPA 
diberlakukan, pertumbuhan ekspor dari tahun 2007-2011 produk 
non-migas Indonesia ke Jepang hanya 8,89 persen. Sebaliknya, 
impor non-migas Indonesia dengan Jepang tumbuh 26,06 persen di 
tahun yang sama. 

Harapan ini tentu berbenturan dengan kenyataan. Kemudahan arus 
barang modal dari Jepang dengan skema USDFS ini seharusnya 
mampu meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan 

Laporan Utama
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di Indonesia khsusunya di industri otomotif, elektronik, baja, dan 
ketenagaklistrikan. Hal ini karena pemberlakuan tarif 0 persen melalui 
skema USDFS untuk produk-produk tertentu yang belum diproduksi 
di Indonesia dan digunakan langsung oleh industri Jepang yang 
beroperasi di Indonesia.

Kedua, tidak adanya tolak ukur keberhasilan dari program MIDEC 
mengingat output yang dihasilkan berisfat intangible. MIDEC sebagai 
kompensasi bagi industri domestik di Indonesia seharusnya mampu 
memberikan peranan dalam mendorong kegiatan industri domestik. 
Namun sayangnya pemerintah sendiri menganggap bahwa pihak 
pemerintah Jepang belum serius melakukan transfer teknologi 
khususnya di sektor otomotif.

Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya pemerintah segera melakukan 
evaluasi IJEPA sehingga dapat disimpulkan apakah dampak kerjasama 
bilateral ini membuat Indonesia untung atau buntung. 

Perlu diingat pula bahwa Indonesia merupakan mitra strategis yang 
memiliki bargain position yang kuat di hadapan Jepang. Misalnya 
terdapat setidaknya sekitar 16 ribu pelaku bisnis asal Jepang yang 
tinggal di Indonesia dan Indonesia merupakan pasar sekaligus basis 
produksi otomotif utama bagi Jepang. 

Dengan demikian pemerintah harus lebih berani untuk mendesak 
pemerintah Jepang untuk mendapatkan benefit yang sepadan 
apabila hubungan kerjasama ini dilanjutkan mengingat prinsip 
perdagangan internasional yang utama adalah menguntungkan 
kedua belah pihak.

- Akbar NikmatullahDachlan – 

Laporan Utama

Mekanisme pemilihan 
hakim konstitusi perlu 
membuka ruang bagi 
partisipasi publik. UU 
MK mengamanatkan 
bahwa proses 
pemilihan tersebut 
wajib memperhatikan 
akuntabilitas dan 
partisipasi. Presiden, 
DPR, dan MA 
perlu memperbaiki 
mekanisme pemilihan 
hakim konstitusi 
terutama mengenai 
partisipasi publik.
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Bom Waktu Skenario 
Penundaan Pelantikan Kapolri

Hukum

Awal tahun 2015 menjadi ajang ujian bagi kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo. Calon Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Kapolri) yang diajukan kepada DPR RI tiba-
tiba ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. 

Penetapan sebagai tersangka yang cukup tiba-tiba tersebut tentu 
saja menimbulkan dilema bagi Presiden Joko Widodo. Terlebih 
setelah DPR RI menyetujui usulan pengangkatan Komisaris 
Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Moralitas vs Legalitas

Secara yuridis, prosedur pencalonan Budi Gunawan sebagai 
Kapolri tidak menemukan masalah. Presiden mengirimkan surat 
kepada DPR, lalu DPR membahasnya kemudian melakukan uji 
kelayakan sebagaimana mestinya. Terkait masalah transaksi 
rekening yang tidaka wajar, pada tahun 2010 Bareskrim Polri 
telah mengeluarkan surat yang menyatakan Budi Gunawan 
bersih dan transaksinya wajar.

Tahapan legal formal telah dilalui Budi Gunawan dengan mulus, 
bahkan saat uji kepatutan dan kelayakan pujian demi pujian 
mengalir untuk jenderal bintang tiga tersebut. Sebagaimana 
ujian, selalu ada hasil akhir yang menentukan lulus tidaknya 
subjek yang diuji.

Paripurna DPR pada akhirnya menyetujui pengangkatan Budi 
Gunawan sebagai Kapolri. Meskipun demikian, dua dari sepuluh 
fraksi menyatakan keberatan dengan pengangkatan tersebut. 
Drama politik belum usai, pro dan kontra terus terjadi pasca 
persetujuan DPR tersebut.

Proses yang terjadi di DPR adalah uji kelayakan dan kepatutan. 
Ada tiga kata kunci, yaitu uji, kelayakan, dan kepatutan. Calon 
Kapolri harus diuji oleh wakil rakyat, apa yang diuji? Kelayakan 
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dan Kepatutan calonlah yang diuji. Kedua aspek tersebut melekat 
satu sama lain, tidak boleh terpisah.

Calon Kapolri harus lulus dan dinyatakan layak dan patut. Tidak 
bisa hanya layak, tetapi juga harus patut, begitupun sebaliknya. 
Aspek kelayakan terdapat dalam Pasal 11 ayat (6) UU Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa Kapolri adalah perwira tinggi 
yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan 
dan karier. Seorang calon Kapolri yang dianggap layak haruslah 
seorang perwira tinggi Polri yang secara kepangkatan dan karier 
memang mumpuni untuk mengemban jabatan yang membawahi 
240.000 personil Polri seluruh tanah air.

Secara aspek kelayakan, Budi Gunawan bisa dianggap demikian. 
Secara kepangkatan, jenjang karier, dan pendidikan sangat 
mumpuni untuk memimpin institusi Polri. Pertanyaannya 
adalah, apakah dengan status Budi Gunawan sebagai tersangka 
dia patut memimpin institusi penegak hukum?

Terlepas dari penetapan tersangka oleh KPK yang cukup cepat 
dan penuh dengan berbagai kejanggalan. Status tersangka yang 
disandang oleh Budi Gunawan membuat dirinya menjadi tidak 
patut untuk memimpin Polri. Secara legalitas, tidak ada masalah 
dengan pengangkatan Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun, 
secara moralitas tentu hal ini menjadi masalah.   

Bom Waktu Skenario jokowi

Penundaan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan 
kemudian menugaskan Wakapolri, Komjen Pol. Badrodin Haiti, 
sebagai Kapolri tentu bukanlah solusi permanen. Bukan pula 
sebuah episode akhir dari drama pemilihan Kapolri.

Status tersangka yang menyandera Budi Gunawan akan terus 
membuat pelantikannya tertunda. Semua bergantung terhadap 
kinerja KPK dalam penuntasan kasus ini. Secara kalkulasi, masih 
ada waktu tiga tahun bagi Budi Gunawan sebelum memasuki 
masa pensiun. Artinya, jika dalam waktu tiga tahun tersebut 
perkaranya tuntas dan dinyatakan tidak bersalah, mungkin saja 
dia akan dilantik sebagai Kapolri.

Namun jika dinyatakan bersalah kemudian dipidana, maka sudah 
jelas meskipun belum pensiun Budi Gunawan tidak bisa dilantik 

Hukum
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menjadi Kapolri. Meskipun demikian, jika dalam waktu tiga tahun 
ini KPK tidak bisa menuntaskan kasus Budi Gunawan, maka 
status pelantikan Kapolri akan terus tertunda hingga memasuki 
masa pensiunnya.

Jika skenario tersebut yang berjalan, maka Komjen Pol. Badrodin 
Haiti akan memangku jabatan Wakapolri yang menjalankan 
tugas Kapolri hingga tiga tahun kedepan. Memang serba 
dilematis, skenario yang diterapkan Presiden Joko Widodo akan 
menemukan jalan buntu dan meledak pada waktunya.

Perlu ada jalan keluar yang permanen, sehingga institusi Polri 
bisa berjalan seperti biasa. Untuk itu diperlukan ketegasan dari 
Presiden Jokowi, lapang dada Komjen Pol. Budi Gunawan, minus 
turut campur para politisi baik yang ada di sekeliling Presiden 
Joko Widodo maupun yang menjadi oposan pemerintahannya.

-Asrul Ibrahim Nur-

Hukum
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Pertaruhan Generasi Politik 

Era baru dalam dunia politik Indonesia semestinya menciptakan 
ruang politik bagi generasi muda Indonesia untuk tumbuh dan 
bergerak dalam politik. Generasi politik yang mampu mengubah 
sirkulasi politik, bukan sirkulasi elite politik baru yang korup 
malah hadir.  Masanya sudah tiba bagi generasi politik Indonesia 
untuk unjuk ‘gigi’ dan unjuk prestasi dalam politik untuk kebaikan 
publik.

Namun, di era politik modern hari ini, persoalan klasik yang 
menerpa partai politik  adalah regenerasi kepemimpinan politik 
di berjalan lambat, lesu, dan sayu. Masih mencoloknya kekuatan 
politik dinasti dalam partai politik adalah salah satu sebab kenapa 
regenerasi politik di Republik ini buntu.

Sebab lainnya adalah lingkaran elite dalam tubuh partai politik 
dilingkari oleh orang-orang yang disukai dan dianggap nyaman 
oleh pimpinan tertinggi partai politik saja. Mereka setengah hati 
mempromosikan generasi baru yang bermutu sebagai penerus 
kepemimpinan dalam tubuh partai politik. 

Jadinya, terjadi ‘kebosanan’ terhadap figur-figur politik 
lama yang bersikukuh terhadap jabatan politik dalam sebuah 
partai politik. Sehingga apatisme terhadap politik menyeruak 
mengakibatkan banyak yang tidak mau berpolitik, apalagi 
masuk partai politik. Padahal, generasi muda mewarisi cita-cita 
Republik. Ketidakpedulian generasi saat ini kepada politik juga 
berarti ketidakpedulian terhadap kemajuan Republik.

Pertaruhan politik

Adanya hambatan individual, struktural, dan kultural kaderisasi 
dalam tubuh partai politik karena tak ada upaya transformatif 
politik, dan minimnya rancangan strategis pengelolaan parpol 
untuk memunculkan aktorpolitik baru yang bermutu.

Sejatinya, partai politik menghasilkan kader politik matang, 

Hukum
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bukan kader politik yang curiga ke segala arah sehingga tak 
tahu apa tujuannya berpolitik. Bukan pula generasi politik yang 
sekadar menjadi tim sukses memenangkan jagoannya dalam 
pertarungan politik. 

Kini adalah pertaruhan masa depan generasi politik Indonesia. 
Karena kaum muda memiliki peran strategis dalam penentuan 
perubahan kekuasaan. Kaum muda adalah hati nurani bangsa 
yang berani menyuarakan kegelisahan rakyat. Sudah habis 
masanya bagi kaum muda menerima keadaan dengan berpangku 
tangan dan asyik dengan permainan pribadi untuk diri sendiri, 
hidup dalam dunia impiannya sendiri.

Kadang terbaca dan terdengar ungkapan yang meneropong 
dunia luar lewat sebuah lensa yang sudah usang. Sehingga 
bayangan kaum muda mengenai dunia luar itu tidak serasi 
dengan kenyataan. Hanya serasi dengan impian sendiri, bukan 
impian bersama.

Sokong-menyokong

Sejatinya, solidaritas politik kaum muda perlu dibangkitkan. 
Sebab, dalam solidaritas politik ada keinginan bersama supaya 
maju. Maka, kaum muda yang berpikiran maju seyogianya 
menumbuhkan dan melakukan upaya membangun solidaritas 
politik baru untuk gerakan kemajuan.

Dulu Indonesia pernah memiliki kalangan muda sebagai pejuang 
dan pemikir yang menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-
hak kemanusiaan di kalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh 
kemerdekaan. Mereka mendorong semangat rakyat melalui 
pikir, ucap, dan laku dalam berjuang membebaskan negeri ini 
dari penindasan kolonialis.

Kini, era sudah berganti, semangat politik kaum muda mesti 
tumbuh, memiliki motif yang jelas dan luas dalam konteks 
menentukan tujuan semangat zaman seperti apa yang akan 
diciptakan. Zaman sudah matang untuk munculnya pandangan  
politik baru yang menjadi tren zaman dan melahirkan tokoh-
tokoh politik baru yang mengarungi semangat zaman tersebut. 
Yang pasti, itu bukan tren dan semangat zaman tentang tokoh 
muda atau pejabat politik yang korupsi.

Hukum
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Kesimpulan

Partai politik perlu mencari cara baru yang membuat generasi 
penerus Republik ini melihat bahwa lingkungan politik tak 
selamanya penuh dengan kotoran dan kebusukan. Karena itu, 
diperlukan generasi politik sebagai tenaga ampuh yang dapat 
melakukan perubahan terhadap kerusakan partai politik di 
Republik ini. Generasi politik yang memiliki kemerdekaan hati 
nurani didorong rasa kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan

Sejatinya, semangat zaman generasi politik hari ini melahirkan 
pandangan jauh ke depan untuk memahami tujuan dan arah 
gerakan bangsa. Harapan terletak pada generasi baru di Republik 
ini yang kelak akan membawa semangat zaman yang juga baru. 

Generasi politik yang mampu mengubah negeri ini menjadi lebih 
baik dan bermutu. Generasi muda yang gagasan dan gerakannya 
menggetarkan dan menggema di dunia sehingga negeri ini 
menjadi lebih bermartabat dan beradab. Tentunya, getaran dan 
gemanya tak hanya di media sosial saja.

Perlunya saling menyendi dan sokong-menyokong diantara 
generasi politik sehingga yang lama cukup di tepian politik saja, 
sehingga cemeeh Sutan Takdir Alisjahbana yang mengatakan 
kalau dulu, para pemuda bisa mati bersemboyan merdeka lalu 
mati bisa jadi pahlawan; kalau pemuda sekarang mau mati, 
matilah kalian, menjadi terbantahkan.

- David Krisna Alka -

Hukum
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Politik

Tahun 2015 dalam konteks kesepakatan pembangunan global 
mempunyai arti penting. Tahun 2015, tepatnya Oktober 2015 
adalah tahun akhir yang disepakati untuk mencapai semua 
Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). 

Seperti yang kita ketahui bahwa pada hakikatnya MDGs 
adalah juga tujuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk 
mensejahterakan masyarakatnya. Perbedaannya hanya terletak 
pada jangka waktu yang ditetapkannya, yaitu dari 1990-2015 
dan dengan beberapa indikator target. 

Pertanyaannya kemudian, apakah di tahun 2015 ini semua tujuan 
MDGs sudah tercapai? Bagaimana dengan Indonesia? Terkait ini 
memang belum ada data resmi yang dirilis pemerintah. Namun, 
paparan data dari beberapa indikator pencapaian MDGs bisa 
menunjukkan pada kita status capaian dari target-target MDGs 
tersebut. 

Capaian MDGs

Capaian MDGs secara global, misalnya terkait pengurangan 
kemiskinan juga belum menunjukkan tanda positif. Misalnya 
data Bank Dunia per 2013 menunjukkan bahwa dengan angka 
US$ 1,25 per hari sebagai batas kemiskinan, tercatat hampir 1,2 
miliar warga dunia masih tergolong miskin, termasuk 400 juta 
anak yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim.

Dalam konteks dalam negeri, Per 2013, capaian tujuan MDGs di 
Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, 
tujuan yang berhasil dicapai; kedua, tujuan yang menunjukkan 
kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada atau 
sebelum tahun 2015; ketiga, tujuan yang masih memerlukan 
upaya keras untuk mencapainya (Moeloek,2013). 

Mengupas Capaian MDGs Indonesia
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Untuk tujuan MDGs yang berhasil tercapai diantaranya MDG-
1 yaitu penurunan angka kemiskinan dari 15,10 persen (1990) 
menjadi 12,49 persen (2011) dan MDG-3 yaitu rasio angka 
melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun telah 
mencapai 99,95 persen pada 2011.

Catatan terhadap hal ini adalah, bagaimana meskipun angka 
kemiskinan menurun secara statistik namun sebagaimana yang 
kita ketahui angka ketimpangan makin tinggi. Misalnya data 
Bank Dunia menyebutkan bahwa, koefisien Gini, pengukuran 
ketimpangan konsumsi nasional, naik dari o,32 pada tahun 1999 
menjadi 0,41 pada tahun 2012. 

Terlebih, distribusi pemasukan jauh lebih tidak seimbang. Sejak 
2003, 20 persen penduduk terkaya mengalami pertumbuhan 
pemasukan dan konsumsi yang jauh lebih tinggi. Perbedaan 
antar daerah juga makin menganga di tingkat nasional, dimana 
Indonesia Timur masih tertinggal dari daerah-daerah lain. 

Sedangkan untuk tujuan MDGs yang diharapkan dapat tercapai 
pada tahun 2015 (on-track) adalah seperti MDG-2 yaitu proporsi 
murid kelas satu yang berhasil menamatkan sekolah dasar dan 
MDG-4 yaitu penurunan yang sudah mendekati dua pertiga 
angka kematian neonatal atau pasca persalinan dan proporsi 
anak satu tahun yang mendapat imunisasi campak mengalami 
peningkatan signifikan.

Kemudian, masih ada tiga rapor merah pada pencapaian MDGs 
di Indonesia yaitu kemiskinan, HIV/AIDS dan angka kematian 
ibu yang masih tinggi. Ini kemudian menjadi tantangan dalam 
pencapaian MDGs di Indonesia. 

Simpulan dan Rekomendasi

Kemudian dari acuan pemerintah dalam menetapkan garis 
kemiskinan adalah Rp 7.000/hari tidak tepat, karena banyak 
penduduk yang berpendapatan di atas itu juga tidak bisa 
memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya. Variabel ini yang 
kemudian tak tercatat dan dianalisa dengan baik oleh pemerintah.

Menurut penulis, tantangan yang kita hadapi dalam pencapaian 
MDGs ini memang cukup banyak. Selain kondisi ketimpangan 
yang menganga besar, hal lainnya adalah kurangnya komitmen 

Politik
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penganggaran untuk program-program yang terkait ke 
pencapaian MDGs ini. Pada pengalokasian dari APBN itu 
sendiri, dimana antara 60-80% nya adalah untuk anggaran rutin, 
mebayar gaji pegawai negeri sipil. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa, APBN masih pro birokrasi, 
pro elit yang jumlahnya 3 juta orang lebih atau tidak sampai 3 
% dari seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi dengan kebocoran 
anggaran karena praktek korupsi di semua stakeholder (eksekutif, 
yudikatif dan legislatif) Data dari kemendagri, 155 bupati dan 
ada hampir 50 orang anggota DPR jadi tersangka korupsi per 
2011 lalu. 

Berkaca dari berbagai tantangan pencapaian MDGs ini dan 
menilik berbagai komitmen global yang sedang disusun untuk 
Pembangunan Paska MDGs ini, maka hendaklah pemerintah 
dalam mengimplementasikan semua komitmen pembangunan 
global harus mempersiapkan terlebih dahulu kesolidan antara 
pemerintah dan masyarakat sendiri. 

Artinya semua pihak mengambil dan diberi peran aktif dalam 
mencapai target-target pembangunan tersebut dan yang utama 
adalah pemerintah dan masyarakat kemudian tidak bekerja 
sendiri-sendiri namun berkolaborasi. 

Hanya dengan begitulah semua komitmen pembangunan baik 
global maupun yang disusun dalam tingkatan domestik Indonesia, 
bisa menemui tujuannya. Kalau tidak, hanya akan mengulangi 
kegagalan-kegagalan pencapaian target pembangunan yang 
sudah ditetapkan. 

-Lola Amelia-
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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. 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, fasilitasi kelompok kerja 
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(WacanaTII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia 
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum). 

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  

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. 

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, 
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca 
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan 
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. 
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan 
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di 
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan 
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada 
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social 
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan 
kebijakan subsidi pemerintah. 

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 HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

 Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian 
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan 
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris 
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi 
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah 
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih 
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda 
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para 
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas. 
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RISET BIDANG 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 
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 BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu 
maupun 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 Pemilu maupun Pilkada yang 
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah 
masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan 
data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu 
maupun 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. 

Program riset  
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. 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.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

fasilitasi Pelatihan & Kelompok Kerja
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