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ABSTRAK
Kajian ini menawarkan perubahan paradigma pembangunan di Indonesia yang fokus pada prinsip
keberlanjutan, adil dan mandiri, dan disebut dengan Satu Indonesia. Studi ini mengidentifikasi
berbagai praktik baik (best practices) strategi pembangunan, yang fokus pada aspek keberlanjutan
dan kemaslahatan masyarakat secara luas, yang di inisiasi masyarakat. Analisis senjang dilakukan
untuk mengidentifikasi perbedaan perkembangan teori pertumbuhan ekonomi dengan strategi
pertumbuhan ekonomi di tingkat praksis. Analisis senjang juga digunakan untuk mengidentifikasi
kelemahan aspek kelembagaan di Indonesia dewasa ini. Satu Indonesia adalah paradigma
pembangunan yang menawarkan orientasi cara pandang terhadap negara Indonesia secara utuh.
Konsep Satu Indonesia terbangun atas tiga prinsip dan enam kelompok strategi, dengan perbaikan
aspek kelembagaan sebagai tulang punggungnya. Keenam kelompok strategi fokus pada upaya
perbaikan aspek kelembagaan dan upaya menciptakan incentive compatibility bagi berbagai
elemen bangsa untuk tetap bersatu di bawah naungan negara Indonesia dalam jangka panjang.
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 onsep Satu Indonesia tidak terkait dengan calon presiden di Pemilu 2019. Proses penulisan kajian ini dilakukan sejak awal tahun 2018 dan
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2 Kami ucapkan terimakasih kepada Hariadi Kartodiharjo, Mubariq Ahmad, Suraya Affif, Monica Tanuhandaru, dan Hasbi Barliani atas asupan yang
sangat konstruktur terhadap kajian ini. Kami ucapan pula terimakasih kepada para peserta FGD dengan beberapa parpol dan kementerian dan
lembaga atas asupan dan kritik yang membangun.
3 Alamat email untuk komunikasi dapat dikirimkan kepada rimawan@ugm.ac.id, satu.indonesia@kemitraan.or.id.
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Setiap organisasi, termasuk
di dalamnya negara, selalu
berusaha
mencapai
misi
dan visi dari pembentukan
organisasi itu sendiri (a mission
driven organisation). Alinea
ke 4 Pembukaan UUD 1945
memuat tujuan nasional, yang
sekaligus adalah misi dari
kemerdekaan atau pendirian
negara Indonesia. Persepsi
yang berkembang selama
ini seolah tujuan nasional
pertama, melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, telah
tercapai sebagian melalui
Proklamasi
Kemerdekaan
17 Agustus 19454. Tidak lah
mengherankan jika sumber
daya
dialokasikan
untuk
mencapai tujuan kedua yaitu

meningkatkan kesejahteraan umum. Seolah
persatuan bangsa adalah anugrah yang telah
ada dan tidak perlu dikhawatirkan, sehingga
kemudian bangsa ini terbenam pada upaya
membangun perekonomian.
Tidak banyak yang menyadari bahwa
sebenarnya negara yang mampu tetap
bersatu selama ratusan tahun, pada dasarnya
adalah negara yang berhasil dalam proses
pembangunannya. Banyak negara yang
terpecah oleh proses referendum, namun
hanya dua negara yang terbukti sukses
melawan referendum, yaitu Kanada dan Inggris.
Referendum dilaksanakan di Inggris, khususnya
di wilayah Irlandia Utara (1973) dan Skotlandia
(2014). Meski sekitar 8 abad lampau Irlandia
dan Skotlandia dijajah oleh Inggris, fakta
menunjukkan di kedua referendum, rakyat
kedua wilayah tidak mau melepaskan diri dari
Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat di
kedua wilayah tersebut merasa lebih terjamin

4 T ujuan kemerdekaan antara lain adalah: a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) memajukan
kesejahteraan umum; c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
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hidupnya bergabung di bawah naungan
Inggris, daripada memerdekakan diri mereka.
Artinya, pemerintah Kanada dan Inggris mampu
menciptakan incentive compatibility agar semua
elemen di kedua negara tersebut tetap berada
di bawah naungan Kanada dan Inggris.
Dewasa ini kita sebagai bangsa menghadapi
berbagai tantangan yang bersifat global.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya teknologi informasi berkembang
demikian cepat. Berbagai hal yang decade 60-an
hingga 90-an mungkin hanya sebatas imaginasi
dan kita nikmati melalui film Star Trek, namun
sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita
sehari-hari. Belanja daring adalah fenomena
sehari-hari, demikian juga dengan angkutan
umum daring. Disrupsi teknologi mengubah
bagaimana bisnis dijalankan. Berbagai potensi
bisnis baru terbuka lebar, namun di sisi lain,
terjadi kontraksi di pola bisnis konvensional,
akibat disrupsi teknologi.Perekonomian dunia
semakin terintegrasi dan proses produksi
barang cenderung menggunakan pendekatan
global value chains. Integrasi perekonomian
dunia semakin kuat sejalan dengan pesatnya
perkembangan teknologi informasi. Informasi
juga semakin murah tersedia akibat revolusi
di bidang media sosial. Di satu sisi masalah
asymmetric information, pada beberapa kasus,
dapat diminimalisasi. Namun di sisi lain, media
sosial juga merupakan sumber dari penyebaran
berita palsu (hoax).

kejahatan trans nasional diwujudkan dalam
United Nations Convention against Transnational
Organized Crime (UNTOC) yang diratifikasi
tahun 2000. Upaya untuk memerangi korupsi
diwujudkan dalam United Nations Convention
against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi
tahun 2003. Negara-negara Uni Eropa dan
negara-negara yang tergabung dalam Financial
Action Task Force (FATF), berusaha untuk
menegakkan pendaftaran pengendali utama
(ultimate beneficiary ownership) perusahaan,
sebagai upaya mengendalikan pencucian uang
dan pendanaan terorisme.

Perekonomian yang semakin terintegrasi
membawa konsekuensi yang tidak mudah. Jika
di awal tahun 1900-an, jarak antar krisis ekonomi
terjadi tiap puluhan tahun, namun sekarang
terjadi hampir setiap 5-8 tahun sekali. Fakta
menunjukkan, krisis akibat sub-prime mortgage
di USA di tahun 2008 ternyata berdampak
langsung terhadap runtuhnya beberapa bank di
Eropa. Kontraksi moneter yang dilakukan oleh
Bank Sentral USA dan peningkatan suku bunga
obligasi oleh pemerintah USA beberapa bulan
Kesadaran negara-negara di dunia untuk terakhir, telah menciptakan tekanan yang tinggi
meminimalisasi
asymmetric
information terhadap nilai kurs berbagai negara di dunia,
terbukti meningkat. Automatic Exchange of termasuk rupiah.
Information (AEoI) adalah salah satu contoh
bagaimana negara-negara di dunia bekerja
Tantangan yang kita hadapi di dalam negeri
sama melakukan pertukaran informasi terkait ternyata tidak kalah kompleks. Tidak dipungkiri
dengan perpajakan. Peningkatan kerjasama berbagai hasil pembangunan tercapai selama
antar negara untuk bersama-sama memerangi 73 tahun Indonesia merdeka. Pertumbuhan
5 Aspek kelembagaan/institusi bukanlah lembaga atau institusi sebagai organisasi, namun lebih pada tata peraturan atau rule of law yang
berlaku di suatu suatu organisasi termasuk di dalamnya di suatu negara.
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ekonomi Indonesia adalah salah satu yang
tertinggi di dunia, meski di masa kelesuan
ekonomi dunia sekalipun. Namun di sisi lain
terjadi ketimpangan multi dimensi: ketimpangan
pendapatan, ketimpangan kepemilikan lahan
dan ketimpangan pembangunan antar daerah.

oleh pemerintah. Namun demikian praktik
illegal logging, pembukaan lahan dengan cara
dibakar tetap saja terjadi. Kerugian ekonomi
dari kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015
mencapai Rp 220 triliun (USD 16,1 miliar).
Kerugian ekologi dan kerugian transportasi
berturut-turut adalah Rp 57,3 triliun (USD 4,2
Kondisi ini semakin pelik akibat maraknya billion) dan Rp 510 triliun (USD 37,2 miliar)
korupsi, dan tingginya kejahatan terorganisir, (World Bank, 2016).
misalnya korupsi, pembalakan liar, pembakaran
hutan, penyelundupan, perampasan lahan dan
Selama era Orde Baru dan Reformasi, narasi
pencurian hasil laut, akibat lemahnya aspek yang digunakan dalam proses pembangunan
kelembagaan5 . Fakta menunjukkan tidak ada cenderung
menggunakan
pendekatan
negara maju dengan tingkat korupsi tinggi. mainstream ekonomi, dengan pertumbuhan
Korupsi menciptakan inefisiensi alokasi sumber ekonomi sebagai indikator utama. Pertumbuhan
daya dan meningkatkan biaya transaksi. ekonomi yang tinggi di level makro, ternyata
Maraknya korupsi menunjukkan lemahnya tidak serta merta menciptakan pemerataan
aspek kelembagaan di Indonesia.
kesejahteraan di tingkat mikro. Selama ini belum
ada singkronisasi antara indikator di level mikro
Sejak Proklamasi Kemerdekaan, perekonomian dengan di level makro.
Indonesia belum mampu beranjak dari resourcebased economy. Kontribusi barang mentah
Meski strategi pembangunan yang digunakan
(raw materials) masih mendominasi ekspor selama ini menggunakan pendekatan multi
Indonesia hingga saat ini. Peningkatan kinerja disiplin, antara lain sosial, ekonomi dan
ekspor bahan mentah berbanding lurus dengan lingkungan, namun ketiganya dijalankan secara
peningkatan alih fungsi lahan hutan. Selama terpisah dan belum terkait satu dengan lain
periode 1990-2015, luas hutan yang telah beralih (Kartodiharjo, 2018).
fungsi mencapai 275.000 km2, jauh lebih luas
dari seluruh luas hutan di Malaysia di tahun 1990
Kondisi semakin kompleks ketika indikator
yaitu seluas 237.000 km2, dan fenomena ini kinerja pembangunan yang digunakan
belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan cenderung diukur dalam jangka pendek
(Zakaria, dkk, 2017). Peningkatan alih lahan (myopic) dan fokus pada capaian administrative.
hutan, peningkatan produksi perkebunan Fokus
pembangunan
sebagian
besar
dan pertambangan berbanding lurus dengan dilakukan di pulau Jawa, terutama di Jakarta,
perningkatan konflik lahan. Di tahun 2016, terjadi sementara kawasan lain di Indonesia seolah
450 konflik tanah di seluruh provinsi di Indonesia terlupakan. Situasi ini menunjukkan belum
seluas 1.265.027 Ha dan melibatkan 86.745 KK adanya keseimbangan aspek spasial dan aspek
(KPA, 2017).
intertemporal, baik dalam proses perencanaan
maupun
implementasi
pembangunan.
Hasil kajian KPK (2016) menunjukkan Strategi pembangunan yang selama ini
terdapat 801.707 Ha kubah gambut yang berada digunakan cenderung melupakan untuk
di kawasan pertambangan seluas 3.017.851 Ha siapa pembangunan ini dilaksanakan. Strategi
yang mendapat izin pemerintah, yang sekaligus pembangunan ini kemudian disebut dengan
membuktikan lembahnya aspek kelembagaan. narasi dominan.
Moratorium pemberian izin perkebunan sawit
dan pengusahaan hutan boleh saja diterapkan
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Hingga saat ini, strategi pembangunan
yang ditempuh lebih fokus pada upaya
mengejawantahkan
necessary conditions,
namun menafikkan sufficient conditions dalam
merencanakan dan melaksanakan program/
kebijakan. Jamak terjadi sebuah gedung
bertingkat dibangun mewah, namun akses bagi
pemadam kebakaran untuk menuju gedung dan
mengakses air, jika terjadi kebakaran, terlupakan.
Didasarkan pada berbagai kompleksitas di atas,
beberapa pertanyaan yang berusaha dijawab
oleh kajian ini antara lain adalah:
a.	
Dengan
berbagai
perubahan
kondisi dunia yang ada, dan sistem
kelembagaan saat ini, mampukah kita,
bangsa Indonesia, mampu menjawab
dan mengantisipasi perubahan yang
demikian cepat?
b.	
Dengan kualitas aspek kelembagaan
yang diasumsikan tetap seperti saat
ini, mampukah Indonesia berkembang
menjadi negara maju di masa datang?
c.	
Perubahan paradigma pembangunan
seperti apa yang diperlukan agar
Indonesia mampu berkembang menjadi
negara maju?
d.	Strategi apa yang diperlukan agar semua
elemen bangsa tetap ingin berada di
bawah naungan negara Indonesia dalam
jangka panjang?

cenderung stagnan. Meski Indonesia telah
melakukan era reformasi selama 20 tahun namun
fakta di lapangan menunjukkan perubahan
aspek kelembagaan paling pesat hanya terjadi
pada 8 tahun pertama (1998-2005).
Bagian keenam mendiskusikan langkanya
koordinasi antar elemen pemerintah akibat
sistem penggajian yang heterogen. Kondisi ini
berbeda dengan di negara maju yang cenderung
menggunakan sistem penggajian yang homogen
yaitu single salary system. Koordinasi semakin
kompleks ketika K/L dengan sistem insentif yang
berbeda harus berkoordinasi.

Bagian tujuh menjelaskan tentang konsep
Satu Indonesia sebagai alternative paradigma
pembangunan. Terdapat tiga pilar prinsip Satu
Indonesia. Pilar pertama adalah melihat Indonesia
secara utuh dan fokus pada pembangunan SDM.
Pada pilar pertama ini diperlukan keseimbangan
antara aspek spasial dan intertemporal dalam
strategi pembangunan. Strategi pembangunan
fokus pada upaya pembangunan sumber daya
manusia. Pilar kedua adalah mengembangkan
rasionalitas dalam konteks Indonesia. Rasionalitas
muncul jika ada pemahaman yang seksama
terhadap kelangkaan sumber daya. Pemahaman
ini akan menciptakan sense of crisis dan sense
of urgency. Pada gilirannya kedua hal ini akan
menumbuhkan pola pemikiran yang strategis,
Bagian dua dari artikel ini membahas namun tetap dalam konteks ke-Indonesia-an.
tentang metodologi penelitian. Bagian tiga
fokus pada berbagai mozaik praktik baik
Pada bagian 8 ke enam strategi pembangunan
keberhasilan pembangunan yang dilakukan di Satu Indonesia dijabarkan. Ketiga kelompok
berbagai kawasan di Indonesia. Pada bagian strategi pertama fokus pada upaya perbaikan
keempat didiskusikan analisis senjang antara aspek kelembagaan yang sekaligus berperan
teori pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan sebagai the sufficient conditions (persyaratan
di level praksis. Meski teori pertumbuhan yang mencukupkan). Ketiga kelompok strategi
ekonomi dewasa ini mengakui pentingnya kedua fokus pada upaya untuk memastikan
aspek kelembagaan dan pembangunan kualitas bahwa pembangunan yang ada fokus pada
sumber daya manusia, namun di level praksis aspek keberlanjutan, keadilan dan kemandirian.
kebijakan pemerintah seolah masih tertinggal Bagian ke 9 memberikan kesimpulan dari kajian
di lorong waktu decade 1960-an. Pada bagian ini.
kelima analisis fokus pada kesenjangan
pembangunan aspek kelembagaan yang
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Kajian ini menggunakan
pendekatan deskriptif analitis.
Studi pustaka dilakukan untuk
menyusun informasi terkait
dengan: a) sepuluh praktik baik
inovatif di tingkat masyarakat
yang fokus pada keberlanjutan,
keadilan dan kemandirian;
dan b) analisis senjang antara
perkembangan teori ekonomi
tentang pertumbuhan dengan
strategi pembangunan yang
diterapkan
pemerintah.
Analisis praktik baik sengaja
dipilih dari kasus-kasus yang
ada di Indonesia, dengan
harapan
pendekatan
ini
meminimalisasi
perbedaan
konteks karena praktik baik
tersebut ada di Indonesia.

beberapa praktik baik sebagian strategi
pembangunan yang diangkat di kajian ini.
Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam
penyusunan studi ini, yaitu jenis data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui
wawancara mendalam (indepth interviews)
dengan para informan yang dipilih berdasarkan
keahlian serta pengalaman untuk menjawab
beberapa pertanyaan utama dalam studi ini. Data
sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi yang
diterbitkan atau dipublikasi oleh institusi resmi
pemerintah maupun lembaga non-pemerintah
(contoh LSM dll).

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah
praktik baik yang diangkat di penelitian ini
hanya terbatas pada sepuluh kasus, meskipun
disadari jumlah praktik baik di lapangan jauh
lebih banyak. Kendala lain yang dihadapi dalam
mengidentifikasi praktik baik adalah keterbatasan
Observasi
lapangan hasil monitoring dan evaluasi terhadap
dilakukan
di
Kabupaten berbagai program tersebut. Keterbatasan lain
Sigi dan Kabupaten Sintang dari kajian ini adalah rekomendasi strategi yang
untuk mengetahui praktik ditawarkan belum disajikan secara detail. Hal
baik strategi pembangunan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Satu
berbasis kelestarian alam dan Indonesia menawarkan perubahan paradigma
praktik baik penerapan credit pembangunan, sehingga aspek pembahasan
union. Wawancara mendalam holistik perlu dikedepankan.
dilakukan kepada beberapa
tokoh kunci terkait dengan
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MOZAIK PRAKTIK
BAIK PEMBANGUNAN
Studi ini mengidentifikasi berbagai mozaik praktik baik
pembangunan berbasis masyarakat yang fokus pada aspek
keberlanjutan, keadilan, dan kemandirian. Beberapa insiatif
masyarakat untuk peningkatan kualitas kelembagaan juga
diidentifikasi mengingat perbaikan kualitas kelembagaan akan
meningkatkan aspek keadilan dan keberlanjutan di dalamnya.
Praktik baik sengaja diambil dari kisah sukses pembangunan di
dalam negeri, agar konteks ke-Indonesia-an melekat di dalam
praktik baik tersebut.
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Demokrasi dan otonomi daerah telah
menciptakan dampak positif yaitu munculnya
kepala-kepala daerah yang visioner. Berbagai
kisah sukses para kepala daerah yang visioner
dalam mengatasi kendala pembangunan di
daerahnya bermunculan akibat otonomi daerah
di era reformasi. Reformasi birokrasi yang selama
ini dipersepsikan hanya dilakukan di level K/L
atau provinsi atau kabupaten/kota, ternyata
dapat pula dilakukan di tingkat desa, tepatnya
di Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul.
Optimalisasi penggunaan data kependudukan
untuk keperluan pelayanan juga terjadi di
desa tersebut, sehingga setiap ibu hamil akan
mendapat perawatan purna secara gratis
hingga anaknya berumur lima tahun.
Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa
keberhasilan pembangunan suatu wilayah
bergantung pada ketersediaan sumber daya
alam di kawasan itu. Kabupaten Sigi, di Sulawesi
Tengah, mampu meningkatkan perekonomian
berbasis pertanian dan mengedepankan aspek

keberlanjutan, meskipun 70% kawasan Sigi
adalah hutan lindung.
Faktor lain dari keberhasilan pembangunan
adal ah keberanian dan kemauan untuk
berinovasi. Ketika tren yang terjadi adalah
pengalihan status sumber daya umum menjadi
kepemilikan pribadi, Desa Ngandagan,
Kabupaten Purworejo justru menciptakan
sumber daya umum. Dengan memanfaatkan
hukum adat setempat, masyarakat Desa
Ngandagan melakukan land reform untuk
memberikan askses produksi kepada warga
desa yang tidak memiliki tanah.
Optimalisasi pemanfaatan lahan desa yang
terbengkalai dilakukan di Desa Panggung
Harjo. Pemerintah desa bersama BUMDes
mengusahakan tanah desa seluas 6 hektar untuk
pusat kuliner dan wisata permainan tradisional
yang diberi nama Kampoeng Mataraman.
Kawasan wisata ini menyediakan lapangan kerja
bagi masyarakat, disamping menumbuhkan
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industri rumah tangga seperti kerajinan yang kategori Anti-Corruption Youth Creativity &
kemudian dijual di kawasan ini (Suryanto, 2018, engagement Awards, diberikan di Jenewa, Swiss.
hal. 61).
Kedua penghargaan tersebut diperoleh di tahun
2017.
Elemen keberhasilan pembangunan yang
tidak kalah hebatnya adalah keseimbangan
Peran perempuan dalam peningkatan taraf
peran perempuan dalam meningkatkan hidup juga ditemukan di suku Boti, Kabupaten
ekonomi tumah tangga. Keberhasilan gerakan Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara
koperasi Lentera Benteng Jaya, oleh ibu- Timur. Suku Boti memiliki pemisahan peran
ibu rumah tangga di kawasan Benteng, yang sangat jelas yaitu laki-laki lebih di ranah
Tangerang, adalah salah satu contoh sukses publik dan non-domestik seperti berkerbun dan
tersebut. Inisiatif gerakan Saya Perempuan berburu, sementara itu, perempuan berperan di
Anti Korupsi (SPAK) yang diinisiasi oleh KPK, ranah domestik. Para perempuan Boti memiliki
menempatkan perempuan sebagai actor pengetahuan dan pemahaman mengenai
utama untuk mencegah korupsi mulai dari level sistem kalender musim yang berdampak dalam
rumah tangga. Efektivitas gerakan ini diakui proses bertani dan penyiapan musim paceklik.
secara internasional melalui penghargaan Perempuan Boti adalah tulang punggung dan
InternationalAnti-Corruption Exellence Award inisiator keluarga dari ketahanan pangan ketika
(ACE-Award) dari UNODC dan Rule of Law and musim paceklik.
Anti-Corruption Center (ROLACC, Qatar) untuk
Salah satu kendala pengambangan usaha
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bagi kelompok masyarakat yang unbankable
adalah akses permodalan. Credit Union (CU)
Keling Kumang, di Kabupaten Sintang,
Kalimantan Barat adalah salah satu kisah sukses.
CU ini didirikan oleh kelompok masyarakat
yang relatif termarjinalkan dalam proses
pembangunan ekonomi Indonesia pada 25
tahun lalu. Pendirinya adalah putra asli suku
Dayak, dan selama periode 1993 sampai 2006
CU relatif belum cukup berkembang. Pada
tahun 2018, CU Keling Kumang sudah mampu
mengelola asset senilai 1.3 trilliun dengan
jumlah anggota mencapai 169 ribu orang6.

Didasarkan pada berbagai mozaik praktik
baik di atas, dapat ditarik lima pelajaran utama.
Pertama, gairah masyarakat dan pemerintah
daerah/desa untuk membangun didorong
oleh pemahaman bahwa sumber daya adalah
langka. Kelangkaan sumber daya menciptakan
perasaan krisis (sense of crisis), sehingga para
pihak yang terlibat terdorong untuk berfikir
strategis. Kedua, strategi inovasi pembangunan
diterapkan dengan mengedepankan aspek
adaptasi terhadap berbagai kendala yang
mereka hadapi. Alih-alih berusaha melawan
berbagai faktor kendala yang dihadapi,
keberhasilan pembangunan dari mozaik praktik

6 Dapat dibaca di buku karangan R. Masri Sareb Putra (2018), “Kerajaan Buah Main Keling Kumang”, menceritakan 25 tahun perjalanan CU Keling
Kumang di Kalimantan Barat.
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baik ini justru muncul dari upaya beradaptasi
dengan berbagai kendala yang ada.
Ketiga, terdapat keseimbangan gender
dalam pembagian tugas yang jelas di tingkat
rumah tangga antara laki-laki dan perempuan.
Kesuksesan di berbagai daerah menunjukkan
adanya peran aktif perempuan dalam kegiatan
ekonomi. Keempat, usaha produktif selalu
tunduk terhadap skala ekonomi. Kesadaran
masyarakat bahwa setiap usaha produktif
akan semakin efisien sejalan dengan skala
ekonomi, mendorong mereka untuk tidak
lagi menjalankan usaha secara sendiri-sendiri
namun cenderung untuk terdorong membentuk
kelompok usaha.
Kelima, berbagai strategi inovasi hanya akan
berhasil dengan dukungan penuh pemerintah
daerah/desa dan partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan
sendirinya ketika pemerintah daerah/desa
mampu memberikan pelayanan optimal
kepada masyarakat dengan memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas.
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Pembangunan
ekonomi
tentu tidak terbatas pada
pertumbuhan
ekonomi,
namun juga memerlukan
perbaikan aspek kelembagaan.
Salah satu indikator kinerja
pembangunan
seringkali
diukur
dengan
tingkat
pertumbuhan
ekonomi.
Mekanisme
penghitungan
pertumbuhan ekonomi yang
didasarkan
pada
produk
domestik
bruto
(PDB)
menyebabkan pertumbuhan
ekonomi tinggi seringkali tidak
mencerminkan kondisi di level
mikro dan siapa sebenarnya
yang menikmati pertumbuhan
tersebut.
Hasil analisis dari kajian
Alternative Narrative
telah
membuktikan
bahwa
pertumbuhan
ekonomi
yang tinggi tidak menjamin

pencapaian tujuan akhir dari pembangunan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi di
perekonomian yang mengandalkan ekspor
bahan mentah (resource-based economy),
belum tentu menciptakan kesejahteraan bagi
masyarakat luas. Di Kalimantan Barat dan
Kalimantan Timur misalnya, upaya menggenjot
pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan
perkebunan dan pertambahan skala besar justru
mengakibatkan ketimpangan akses terhadap
kapital produktif. Hal ini masih diperburuk
dengan kerusakan lingkungan dan konflik
yang terjadi antara investor dan masyarakat
adat (konflik vertikal), dan bahkan kemudian
berkembang menjadi konflik horizontal.
Pemahaman yang baik terhadap determinan
pertumbuhan
ekonomi
memungkinkan
perumusan strategi yang optimum untuk
meningkatkan pendapatan dan kelayakan
hidup di negara-negara berkembang (Romer,
2012). Dalam teori pertumbuhan total faktor
productivity (TFP) dipercaya sebagai faktor yang
dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di
suatu negara (Solow, 1956 dalam Romer, 2012).
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TFP pada dasarnya terdiri dari kualitas modal
manusia, peran kelembagaan, demokrasi,
kemajuan dan kemampuan mengaplikasikan
teknologi.
Tiga model pertumbuhan, yaitu model
pertumbuhan Solow, model pertumbuhan
overlapping-generation dan model pertumbuhan
endogen dapat dibandingkan untuk menjawab
pertanyaan Romer (2012) tersebut. Model
pertumbuhan Solow menyimpulkan bahwa
perbedaan akumulasi modal fisik tidak mampu
menjelaskan perbedaan pendapatan per kapita
antar negara. Artinya terdapat faktor eksogen
selain akumulasi modal fisik yang mungkin dapat
menjelaskan perbedaan pendapatan perkapita
antar negara7. Model kedua, infinite horison dan
overlapping-generation model (model Ramsey,
Cass, Koopman) memperbaiki model Solow
dengan mengubah tabungan sebagai variable
endogen. Model ini mampu menjelaskan
perilaku
individu
dalam
menjelaskan
pertumbuhan ekonomi dan memberikan
landasan mikroekonomi terhadap analisis
ekonomi makroekonomi teori pertumbuhan
ekonomi. Model ini juga mampu menjelaskan
perubahan tingkat kesejahteraan dalam analisis
pertumbuhan ekonomi. Namun demikian,
model kedua ini masih mengasumsikan FTP
sebagai variabel eksogen.

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Galor
dan Weil (1999, 2000) memperluas model teori
pertumbuhan endogen, dimana pertumbuhan
penduduk, kualitas sumber daya manusia
dan kemampuan menyerap/mengaplikasikan
teknologi adalah faktor endogen dalam
pertumbuhan ekonomi. Acemoglu, (2009)
memperluas model dengan mengasumsikan
bahwa human capital dipengaruhi tidak hanya
oleh lama bersekolah, tetapi juga kualitas sekolah,
semangat dan budaya kerja serta hal lainnya.
Menarik
untuk
dikaji
bahwa
teori
pertumbuhan ekonomi telah mengakui peran
penting aspek kelembagaan sebagai salah
satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pertumbuhan ekonomi. Namun fakta di
lapangan, pembangunan aspek kelembagaan
belum mendapat perhatian serius di Indonesia.
Para pengambil kebijakan seolah terperangkap
di mesin waktu di tahun 1950-1960-an dengan
mengadopsi teori pertumbuhan klasik, meski
fakta menunjukkan teori pertumbuhan ekonomi
telah berkembang pesat dan mengakui peran
aspek kelembagaan dalam pembangunan.

Model ketiga adalah endogenous growth
model yang mengasumsikan TFP sebagai faktor
endogen. Model ini mampu menjelaskan
fenomena perbedaan tingkat pendapatan antar
negara, dan secara empiris sudah berkembang
dan diaplikasikan oleh banyak negara dalam
menjalankan
kebijakan
pembangunan
ekonominya. Model pertumbuhan endogen
tersebut memiliki banyak varian selain variabel
Menurut teori pertumbuhan ekonomi,
teknologi seperti yang dikemukakan oleh Solow, human capital merupakan salah satu modal
yaitu human capital, kelembagaan, lingkungan yang dapat disejajarkan dengan modal fisik
dan social capital sebagai bagian dari TFP yang atau sumber daya alam dalam menciptakan
7 S alah satu kelemahan dalam model pertumbuhan ekonomi Solow adalah penggunaan asumsi tingkat tabungan masyarakat yang bersifat
eksogen dan konstan.
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barang dan jasa disuatu negara (Hall and Jones,
1999 and Klenow and Rodrıguez-Clare, 1997).
Model dinamis teori pertumbuhan menunjukan
pentingnya peran human capital sebagai
sumber pertumbuhan ekonomi (lihat Romer,
2012). Semakin tinggi kualitas human capital,
maka efisiensi dan produktivitas suatu negara
akan meningkat.

dengan rendahnya produktivitas sumber
daya manusia di hampir seluruh provinsi yang
menjadi obyek pengamatan. Riset Dufflo
(2002) menunjukkan bahwa investasi sumber
daya manusia tidak menghasilkan tingkat
pengembalian yang optimal karena arah
pengembangan industri Indonesia pada masa
Orde Baru berbasis pada tenaga kerja murah.

Sejarah mencatat bahwa negara-negara yang
menitikberatkan strategi pembangunannya
pada kualitas sumber daya manusia mampu
berkembang menjadi negara maju. Fakta yang
menarik adalah negara-negara tersebut justru
tidak memiliki kekayaan sumber daya alam
yang berlimpah. Investasi manusia merupakan
basis dalam meningkatkan TFP. Keberhasilan
pembangunan di Jerman, Jepang, Hongkong,
Singapura, Korea Selatan dan Taiwan
mendukung teori ini. Tanah, tenaga kerja,
modal fisik bisa saja mengalami diminishing
return, namun ilmu pengetahuan yang melekat
pada human capital tidak.

Sejak 2004, UUD 1945 mengamanatkan 20%
alokasi APBN untuk sektor pendidikan. Namun
demikian masih harus diakui ketertinggalan
Indonesia di sektor pendidikan relatif
dibandingkan negara-negara lain. Meskipun
terdapat peningkatan pada pencapaian IPM
sebagai indikator pembangunan manusia
Indonesia, namun basis penghitungan indeks
komposit ini masih terbatas pada pengukuran
indeks partisipasi pendidikan. Sehingga kualitas
hasil pendidikan belum terefleksi dalam IPM.

Ketimpangan
pembangunan
regional
merupakan kompleksitas yang dihadapi
pembangunan Indonesia dari aspek spasial.
Pada tahun 2016, sebesar 58% PDB Indonesia
disumbang oleh wilayah Jawa dan 22% dari
wilayah Sumatera (Nasution, 2017). Artinya,
PDB yang merupakan cerminan dari aktifitas
perekonomian di Indonesia, 80% bersumber
dari wilayah Jawa dan Sumatera. Nasution
(2017) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan
kemajuan pembangunan antar wilayah di
Indonesia salah satu sumbernya adalah karena
perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM)
antar daerah.
Affandi dan Anugrah (2017) dengan
menggunakan model diagnosis pertumbuhan
(growth diagnostic model), mengungkap bahwa
permasalahan rendahnya sumber daya manusia
Indonesia merupakan hambatan paling utama
bagi pembangunan nasional. Kondisi ini diikuti

Hasil analisis anggaran pendidikan yang
dilakukan Kemitraan di tingkat kabupaten/
kota menunjukkan bahwa sebagian besar
anggaran
dialokasikan
untuk
belanja
8
pegawai . Besaran alokasi anggaran tersebut
konsisten pada periode sebelum dan
sesudah pemberlakuan UU No.23/2014 saat
kewenangan pemerintahan kabupaten/kota
hanya terbatas pada pengelolaan pendidikan
tingkat SD dan SMP saja. Pengeluaran untuk
program-program peningkatan kualitas seperti
penguatan kurikulum sangat rendah. Hal
ini mengkonfirmasi beberapa studi bahwa
Indonesia mengalami stagnasi dan memiliki
kualitas yang sangat rendah dibandingkan
dengan negara lain di dunia (Baetty et.al, 2018,
Harris A. et.al, 2017 and Jones M. et.al, 2017).
Rizali (2018) bahkan mendeskripsikan kualitas
hasil pendidikan di Indonesia khususnya untuk
matematika dasar sudah dalam kondisi darurat
sebagai berikut:
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“…KESIMPULANNYA,
MESKI DUDUK DI KELAS
IPA, MURID TAK TERAMPIL
MENYELESAIKAN OPERASI
SEDERHANA “TAMBAH,
KURANG, KALI DAN BAGI”
TERMASUK PENGERTIAN
“PERATUS ATAU PROSEN”,
PERPULUHAN DAN PECAHAN.
PADAHAL, SEBUAH
OPERASI PALING DASAR
DARI ARITMATIKA, SEPERTI
MENYAMBUNG HURUF
MEMBENTUK KATA DAN
KALIMAT “I-NI BU-DI......”
DALAM KONTEKS MEMBACA
DAN MENULIS….”
(RIZALI, 2018).
Salah satu sumber permasalahan rendahnya
kualitas hasil pendidikan tidak terlepas dari
rendahnya kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan di Indonesia saat ini . Kenaikan
anggaran pendidikan tidak serta merta
meningkatkan kualitas dari pendidik di Indonesia,
alokasi anggaran pendidikan yang dialokasukan
untuk belanja pendidik dan tenaga kependidikan
hanya mampu meningkatkan kualitas input calon
tenaga pendidikan yang ada saat ini. Sementara
komitmen anggaran untuk peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga pendidikan masih terbatas.
Tulisan Ree, dkk., (2015) menunjukkan
bahwa peningkatan anggaran pendidikan yang
dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan
guru tidak secara signifikan meningkatkan
kualitas pendidikan. Dalam paper yang

lain, Beaty dkk. (2018) menegaskan temuan
sebelumnya bahwa kompleksitas ini terjadi
karena pengelolaan pendidikan di Indonesia
bersifat business as usual with more money.
Oleh karena itu, Solusi yang dianggap tepat
adalah, pemanfaatan kenaikan anggaran
Pendidikan untuk melibatkan banyak pihak di
luar sektor pendidikan untuk meningkatkan
kualitas proses belajar mengajar di sekolah dan
di lingkungan masyarakat.
Romer (1986) menekankan peranan
ilmu pengetahuan dan investasi human
capital sebagai mesin utama dalam memacu
pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan
implikasi dari konsep pertumbuhan ekonomi
yang dikemukakan Romer (1986) tersebut, hal
yang paling utama bagi negara berkembang
adalah kemampuan untuk mengadopsi
teknologi dalam proses produksi. Kemampuan
sumber daya manusia untuk mengadopsi
teknologi dan akses untuk mengadopsi
teknologi tersebut menjadi solusi yang penting
bagi pembangunan ekonomi (Parente, 1994).
Yamauchi dan Godo (2002) mengungkapkan
pendidikan dan adopsi teknologi bersifat saling
melengkapi dalam proses pembangunan
ekonomi, dan bahkan meningkatkan return
on education di kelompok usia 15 sampai 39
tahun. Hasil temuan tersebut mengindikasikan
alokasi sumber daya oleh pemerintah untuk
penyediaan infrastruktur yang memudahkan
masyarakat
mengakses
teknologi
dan
menyediakan akses untuk mengadopsi
teknologi merupakan sebuah solusi yang kami
anggap tepat.

8 Studi Indonesia Governance Index (2014) di 34 kabupaten/kota di Indonesia menujukkan rata-rata alokasi belanja pegawai pada item belanja
langsung dan belanja tidak langsung sebesar 78,2% dari total anggaran pendidikan. Sementara studi Climate Change Governance Assessment
(2018) di empat kabupaten/kota menunjukkan alokasi rata-rata sektor pendidikan mencapai 87,5%
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Tidak dipungkiri negara
maju pada umumnya memiliki
sistem kelembagaan yang
lebih baik daripada negara
berkembang. Berbagai studi
menunjukkan
pentingnya
aspek kelembagaan dalam
mendukung
pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi
(Acemoglu dkk,2012, Arezki
dan Gylfason, 2011, Collier dan
Goderis, 2007, Hall dan Jones,
1999, Venables, 2016).
Hall dan Jones (1999)
menggunakan
hipotesis
social infrastructure untuk
menjelaskan
perbedaan
tingkat pertumbuhan ekonomi
antar negara.
Infrastruktur
sosial adalah kebijakan dan
kelembagaan yang dapat
mengarahkan
efisiensi
sumber daya ekonomi untuk
optimalisasi pendapatan, baik

secara privat maupun publik. Beberapa faktor
yang berdampak pada kualitas infrstruktur
sosial antara lain adalah: tingkat kriminalitas,
korupsi dan aktifitas memburu rente (rent
seeking activities). Studi Hall dan Jones (1999)
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah
berpotensi menjadi pisau bermata dua, di satu
sisi faktor peningkat kualitas infrastruktur sosial,
namun di sisi lain berpotensi menjadi sumber
aktifitas pemburu rente yang utama ketika
aspek kelembagaan di suatu negara lemah.
Perlu dicatat bahwa pengertian aspek
kelembagaan atau institusi di atas bukanlah
terkait dengan pengertian lembaga sebagai
suatu organisasi. Pengertian kelembagaan
atau institusi terkait dengan aturan main
yang mengatur tata hubungan antar elemen
masyarakat dalam suatu negara dalam berbagai
aspek kehidupan. Ostorm (1986) mendefinisikan
institusi sebagai aturan yang digunakan oleh
para anggota suatu kelompok masyarakat
untuk mengatur hubungan yang mengikat
diantara mereka. North (1991) mendefinisikan
institusi sebagai batasan-batasan yang sengaja
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diciptakan oleh manusia untuk mengatur
interaksi politik, sosial dan ekonomi. Acemoglu,
Johnson dan Robinson (2004) mendefinisikan
kelembagaan sebagai aturan main yang
diperlukan dalam setiap interaksi ekonomi,
politik dan sosial. Perlu dicatat bahwa berbagai
peraturan tersebut dapat berupa peraturan
formal (misalnya UU, Perpres, Permen, PerMA,
lisensi, dll) maupun peraturan informal (misalnya
tradisi, adat-istiadat, norma sosial, dll).
Kajian oleh Venables (2016) menunjukkan
negara dengan sumber daya alam yang
melimpah secara rata-rata memiliki tingkat
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
yang rendah dibandingkan dengan negara yang
tidak memiliki sumber daya alam. Hall dan Jones
(1999) melaporkan bahwa negara yang memiliki
kekayaan sumber daya besar cenderung tidak
memiliki infrastruktur sosial yang kuat. Hal ini
diperparah dengan fakta bahwa perekonomian
di negara yang kaya dengan sumber daya alam
cenderung tidak stabil akibat ketergantungan
terhadap
perubahan
harga
komoditas
internasional.

pembangunan kelembagaan adalah penurunan
biaya transaksi (transaction cost) dalam
perekonomian (North, 1991). Di sisi lain, korupsi
menciptakan inefisiensi alokasi sumberdaya
(misallocation of resources), artinya korupsi
selalu berlawanan dengan pembangunan aspek
kelembagaan.

Meskipun
pertumbuhan
ekonomi
mensyaratkan kualitas kelembagaan yang
baik, sejauh ini tidak terdapat perkembangan
yang berarti dalam kualitas kelembagaan di
Indonesia. Selama dua puluh tahun reformasi,
perbaikan kelembagaan yang paling pesat
dirasakan adalah selama periode 1998-2005.
Pemerintah di negara yang kaya sumber Pasca periode tersebut praktis perbaikan aspek
daya alam, cenderung untuk menggunakan kelembagaan mengalami stagnasi.
pendapatan dari sumber daya alam untuk
belanja yang memiliki dampak jangka pendek.
Pradiptyo,
dkk
(2015)
menganalisis
Pemerintah tersebut cenderung menolak untuk keterkaitan antara korupsi (indek persepsi
berpikir jangka panjang (myopic government). korupsi/IPK) dengan berbagai indikator
Solusi bagi permasalahan tersebut adalah aspek kelembagaan dengan data panel dari
dengan memperkuat infrastruktur sosial yang 168 negara selama periode 1995-2013. Hasil
mendukung penggunaan pendapatan sumber analisis menunjukkan semakin rendah tingkat
daya alam untuk tujuan pembangunan jangka korupsi di suatu negara (nilai IPK semakin
panjang. Tujuan pembangunan jangka panjang tinggi), maka semakin tinggi kinerja berbagai
yang paling relevan adalah sebagai mana yang indikan kelembagaan pemerintah, dengan
dikemukakan oleh Sen (1999) yaitu untuk tingkat signifikansi korelasi 1%. Hasil ini
meningkatkan kapabilitas manusia.
memperkuat argumen bahwa tingginya tingkat
korupsi meningkatkan biaya transaksi dalam
Pembangunan aspek kelembagan cenderung perekonomian. Sebagai akibatnya korupsi
menurunkan ketidaktentuan dan berdampak menurunkan daya saing negara sehingga
pada penciptaan sistem hubungan antar keberlangsungan (sustainability) pembangunan
elemen masyarakat yang stabil. Hasil akhir dari dipertanyakan.
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Praktis tidak ada satu negara pun di dunia ini
yang maju dan sejahtera namun memiliki tingkat
korupsi yang tinggi. Negara-negara dengan nilai
IPK tinggi (tingkat korupsi rendah) didominasi
oleh negara-negara Skandinavia, dan Eropa
bagian barat. Asia diwakili oleh negara-negara
seperti Singapura, Jepang dan Korea Selatan.
Negara-negara tersebut memiliki perekonomian
yang kuat dengan tatanan kelembagaan yang
kokoh, sehingga sistem yang berlaku memiliki
kepastian (certainty). Negara-negara tersebut
tidak saja memiliki kinerja ekonomi yang bagus
namun juga memiliki sistem pendidikan dan
tingkat kesehatan masyarakat yang baik serta
memperhatikan aspek lingkungan dalam
strategi pembangunannya .
Proses reformasi dan pembangunan
kelembagaan di negara-negara Eropa telah
dilakukan di tahun 1800-an. Inggris melakukan
reformasi besar-besaran selama 52 tahun (17801832) dan menghasilkan the Great Reform Bill di
tahun 1832 (Carey, 2017). Singapura dan Korea
Selatan melakukan reformasi sejak dekade
1960-an dan terbukti kedua negara menjadi
negara maju di Asia. Hal serupa juga terjadi
pada Hongkong.
Korupsi di Indonesia tidak saja bersifat
sistemik, namun telah bersifat struktural.
Korupsi sistemik adalah korupsi yang terjadi
di hampir semua sektor. Korupsi struktural
adalah korupsi yang terjadi karena sistem yang
dikembangkan, baik disengaja maupun tidak,
justru mendorong orang untuk melakukan
korupsi. Korupsi struktural membuat korupsi
sebagai the basin of attraction, atau daya tarik
utama bagi orang untuk melakukan korupsi
mengingat sistem yang ada justru mendukung
orang melakukan korupsi.

Berbagai kasus korupsi yang diungkap oleh
KPK menunjukkan kemiripan pola yaitu korupsi
sudah dirancang sejak suatu program masih
dalam tahap perencanaan. Berbagai mekanisme
dan prosedur yang harusnya dilalui, seringkali
dimanipulasi untuk memuluskan praktik korupsi
yang sudah terencana ini. Berbagai aturan
yang idealnya sebagai alat pengendalian dan
kontrol, dimodifikasi sedemikian rupa untuk
melancarkan praktis korupsi tersebut. Tidak
mengherankan jika kemudian bermunculan
berbagai kebijakan yang berlawanan dengan
akal sehat atau counter intuitive.
Apakah peraturan atau kebijakan yang
counter intuitive menunjukkan para penyusun
kebijakan memiliki kemampuan kognitif yang
terbatas? Tentu saja jawabannya adalah tidak9.
Lihatlah kapasitas birokrat Indonesia yang
semakin berkualitas. Banyak diantara mereka
adalah lulusan dari universitas negeri ternama
dari mancanegara. Hal serupa juga terjadi
pada para legislator yang juga semakin baik
latar belakang pendidikannya. Lalu mengapa
fenomena di atas terjadi? Ada beberapa
alternatif jawaban yang mungkin dapat
menjelaskan fenomena tersebut. Pertama,
sistem insentif10 di sektor publik tidak rasional
dan tidak manusiawi mendorong aparat untuk
mencari tambahan pendapatan yang seringkali
menghalalkan segala cara. Kedua, transparansi
sistem rekrutmen birokrat dan politisi belum
optimal, sehingga biaya transaksi bagi calon
birokrat dan politisi besar dan biaya tersebut
harus ditutup oleh pendapatan mereka di
masa datang. Ketiga, biaya politik dan sistem
pendanaan parpol di Indonesia yang belum
rasional, sehingga menimbulkan beban
bagi para politisi yang harus ditutup dengan
pendapatan mereka di masa datang.

9 Kami ucapkan terimkasih kepada Denni Purwana dari Litbang KPK yang memberikan masukkan kepada peneliti mengenai hal ini.
10 Sistem insentif termasuk sistem penggajian dan tunjangan, risiko untuk mendapat teguran hingga dipecat, penentuan indikator kinerja, dll.
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LANGKANYA KOORDINASI
AKIBAT HETEROGENITAS
SISTEM PENGGAJIAN
Salah satu prinsip teori
ekonomi menunjukkan bahwa
perilaku individu sensitive
terhadap sistem insentif. Di
Indonesia, koordinasi antar
lembaga pemerintah adalah
hal yang mahal. Padahal
koordinasi adalah upaya untuk
meminimalisasi beban antar
pihak yang terlibat di dalam
koordinasi. Lalu mengapa
koordinasi sulit dilakukan ketika
tujuan dari koordinasi adalah
meminimalisasi beban kerja?
Jawabannya terletak pada
sistem insentif yang digunakan
di sektor publik di Indonesia.
Indikator kinerja di sektor
publik adalah penyerapan
anggaran, dan di sebagian

besar sektor publik11tersebut, pendapatan PNS
meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas
atau penyerapan anggaran. Dengan sistem
penggajian seperti itu koordinasi jelas tidak
diinginkan oleh para pihak, karena koordinasi
menurunkan beban kerja, sekaligus beban
aktivitas dan kemampuan penyerapan anggaran,
yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat
pendapatan PNS.
Berbeda dengan sistem insentif di
negara maju yang cenderung homogen dan
menggunakan single salary system12 , sistem
penggajian di Indonesia cenderung heterogen.
Sistem penggajian antara sektor publik, sektor
swasta dan lembaga asing yang beroperasi di
Indonesia memiliki perbedaan yang sangat
mendasar. Bahkan di sektor publik sekalipun,
terdapat minimal tiga sistem penggajian yang
berbeda: a) single salary system13; b) sistem
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11 L embaga di sektor public yang tidak menggunakan pendekat ini dan sudah menggunakan single salary system antara lain adalah Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh.
12 Dalam single salary system, nilai gaji adalah sama dengan pendapatan. Di awal bulan pegawai mendapatkan gaji dan setelah itu tidak ada
tambahan gaji lain selain gaji tersebut. Jika pegawai bepergian ke luar kota, maka semua biaya akan ditanggung kantor secara reimbursement.
13 Sistem ini berlaku di lembaga sebagai berikut: oleh KPK, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR-Aceh).
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reformasi birokrasi14; dan c) sistem penggajian
non-reformasi birokrasi15. Diantara ketiga
sistem tersebut, single salary system adalah
sistem penggajian yang paling mungkin fokus
pada pencapaian outcome relatif dibandingkan
dengan sistem penggajian lainnya.
Kompleksitas berkoordinasi semakin tinggi
ketika lembaga publik dengan sistem penggajian
yang heterogen harus berkoordinasi. Ketika
sistem penggajian dan indikator kinerja masingmasing institusi yang harus bekerja di dalam
suatu program berbeda, atau bahkan saling
bertentangan, risiko terjadi miscoordination
cenderung tinggi. Penentuan lokasi meeting
pun bisa bermasalah, karena pegawai dari
lembaga yang satu mengejar SPPD, namun di
lembaga yang lain nilai SPPD adalah at costs.
Masalah menjadi lebih kompleks ketika harus
terjadi penghematan biaya akibat koordinasi.
Penghematan akibat koordinasi tentu tidak
diinginkan oleh pegawai dari lembaga yang
menggunakan non-single salary system karena
bagi mereka pendapatan mereka meningkat
sejalan dengan besarnya penyerapan anggaran
atau pelaksanaan aktivitas.
Berbeda dengan di negara maju, pola
perencanaan dan penganggaran APBN di
Indonesia sebagian besar belum didasarkan
pada evidence-based policy. Berbagai program
skala nasional diterapkan diseluruh Indonesia
(mainstreaming) tanpa melalui tahapan pilot
project. Idealnya, ketika rancangan suatu
program/kegiatan melalui tahap pilot project,
monitoring dan evaluasi terhadap pilot project
tersebut dilakukan. Jika pilot project terbukti
menghasilkan manfaat lebih tinggi daripada
biayanya, maka pilot project tersebut siap untuk
diterapkan secara nasional. Hal ini memastikan
bahwa dana publik telah dengan seksama

dialokasikan ke program yang paling optimal
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan mendasar dari pola penggunaan
APBN seperti di atas adalah, bagaimana
dampak penyerapan APBN terhadap indikator
kesejahteraan seperti penurunan kemiskinan,
peningkatan kualitas kesehatan, angka
harapan hidup, indek pembangunan manusia,
penurunan kesenjangan pendapatan antar
kelompok dan antar wilayah, dll? Ketika
penyerapan anggaran menjadi indikator kinerja
birokrat dan pendapatan birokrat berbanding
lurus
dengan
kemampuan
menyerap
anggaran, sejauh mana program/kegiatan yang
direncanakan dan dilaksanakan oleh birokrat
memiliki kesesuaian dengan upaya peningkatan
kesejahteraan
masyarakat?
Bagaimana
mengatasi hazar moral yang muncul dari sistem
penganggaran di atas, yang mana perencanaan
kegiatan fokus pada menyerap anggaran dan
meningkatkan pendapatan pegawai, namun
kurang memperhatikan outcome kegiatan
terhadap masyarakat?
Pertanyaan lain yang perlu dijawab
adalah: mengapa selama ini kita tidak
mempermasalahkan sistem heterogenitas
penggajian yang sebenarnya jauh dari efisien
dan menyulitkan koodinasi ini? Jawaban
terletak pada ketidakfahaman kita sebagai
bangsa terhadap konsep kelangkaan sumber
daya. Selama ini kita dilenakan oleh diri kita
sendiri yang sering mengagungkan kekayaan
sumber daya alam kita, sehingga kita tidak
memiliki pemahaman konsep kelangkaan, yang
pada gilirannya kita tidak terlatih untuk memiliki
pemikiran yang strategis. Sebanyak apapun
sumber daya alam yang kita miliki, tidak akan
pernah bisa memenuhi keinginan konsumsi
masyarakat. Pada titik itulah diperlukan

14 Sistem ini dirintis pertama kali oleh Kemenkeu di tahun 2004. Saat ini hampir semua K/L di pemerintah pusat telah menerapkan sistem
remunerasi ini meskipun skala remunerasi masih bervairasi antar K/L.
15 Sistem ini ada sejak era Orde Baru dan hingga kini masih diterapkan disebagian besar Pemda. Pada sistem ini gaji pokok ditentukan rendah,
namun ada tambahan tunjangan dan pendapatan tambahan untuk setiap aktivitas yang diikuti. Dengan demikian, semakin banyak aktivitas,
semakin banyak pendapatan para pegawai di sistem ini.
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optimalisasi di berbagai lini kehidupan agar
sumber daya yang terbatas mampu kita
manfaatkan untuk sebesar-besar kemaslahatan
masyarakat, baik untuk generasi sekarang
maupun mendatang.
Rendanya sense of crisis yang kita miliki terlihat
dari bagaimana para politisi lebih fokus pada
upaya merevisi UU KPK daripada merevisi UU
Tipikor. Fakta menunjukkan adanya fenomena
koruptor disubsidi rakyat akibat lemahnya efek
jera di UU Tipikor. Namun tidak ada upaya dari
politi untuk merevisi UU Tipikor, justru yang
terjadi mereka sangat antusias merevisi UU
KPK, terutama terkait dengan hak melakukan
penyadapan dan operasi tangkap tangan.
Didasarkan pada database korupsi 20012015 yang dibangun oleh Laboratorium Ilmu
Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis, UGM, nilai hukuman
finansial (gabungan antara denda, hukuman
pengganti dan perampasan bukti finansial)
hanyalah Rp21,26 triliun (10,42%), sementara
kerugian
keuangan
negara
mencapai
Rp203,9 triliun (harga konstan 2015). Tidak
mengherankan kemudian bahwa di Indonesia
terjadi fenomena rakyat menyubsidi para
koruptor. Jika nilai kerugian negara adalah
Rp203,9 triliun dan nilai total hukuman finansial
adalah Rp21,26 triliun, maka selisih diantara
keduanya sebesar Rp 182,64 triliun harus dibayar
oleh para pembayar pajak yang budiman. Nilai
ini masih didasarkan pada nilai akuntansi dan
belum memperhitungkan biaya sosial korupsi.
Estimasi biaya sosial korupsi di Indonesia
menunjukkan bahwa nilai minimum biaya
sosial korupsi adalah 2,5 kali lipat dibandingkan
kerugian keuangan negara atau biaya akuntansi
kerugian korupsi (KPK, 2013).
Salah satu prinsip di Ilmu Ekonomi
adalah tidak ada makan siang gratis dalam
perekonomian (there is no such thing as a free
lunch). Artinya jika nilai dana publik yang

dikorupsi jauh lebih besar daripada hukuman
finansial yang dibebankan kepada koruptor,
maka pasti ada anggota masyarakat yang akan
membayar beban tersebut.
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KONSEP DAN PILAR
SATU INDONESIA
PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN
Satu Indonesia adalah paradigma pembangunan yang
diturunkan dari tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia
yang termaktup di dalam alinea 4 Pembukaan UUD 194516.
Indonesia sebagai negara, pada dasarnya tidak berbeda dengan
bentuk organisasi lain dan setiap organisasi mengemban misi
pembentukkannya (a mission driven organization). Di setiap
organisasi, termasuk juga negara, misi dan visi organisasi

23
menentukan paradigma dan strategi yang pengelolaan kawasan laut, dan keduanya tidak
dikembangkan oleh organisasi atau negara dapat dipisahkan. Wawasan pembangunan
tersebut.
Satu Indonesia memandang seluruh kawasan
Indonesia (aspek spasial) sebagai satu kesatuan
Satu Indonesia adalah cara pandang bangsa yang tidak terpisahkan mengingat keterkaitan
Indonesia untuk mencapai keempat tujuan erat antar bagian dari kawasan tersebut.
kemerdekaan di atas dalam jangka panjang.
Keempat tujuan kemerdekaan bukanlah
Masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan
hal yang perlu dicapai secara berurutan suku dengan ratusan bahasa daerah, namun
(sequential), namun adalah hal yang saling Indonesia memiliki satu bahasa persatuan
komplementer (melengkapi). Telah dijelaskan yaitu bahasa Indonesia. Masyarakat modern
di bab sebelumnya bahwa perkembangan teori dan masyarakat adat hidup berdampingan
pertumbuhan ekonomi telah menempatkan di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa
aspek kelembagaan dan pembangunan sumber hukum adat dan hukum konvensional berlaku
daya manusia sebagai faktor pendorong di Indonesia, dan negara harus mengakui
pertumbuhan ekonomi. Kalaupun kita ingin keberadaan hukum adat agar kemudian terdapat
fokus pada peningkatan kesejahteraan umum, singkronisasi antara hukum adat dan hukum
maka tujuan kemerdekaan yang lain pada konvensional. Upaya memisahkan hukum adat
dasarnya mendukung pencapaian tujuan untuk dengan hukum konvensional hanya memicu
meningkatkan kesejahteraan umum tersebut.
maraknya konflik vertical dan bahkan horizontal
yang umumnya dipicu akibat konflik lahan.
Satu Indonesia memandang bahwa semua Wawasan Satu Indonesia melihat hukum adat
keanekaragaman yang ada di Indonesia sebagai dan hukum konvensional sebagai dua hal yang
satu kesatuan. Kondisi Indonesia saat ini akan saling melengkapi (komplementer). Hukum
menentukan bagaimana kondisi Indonesia konvensional harus mengakui keberadaan
di masa depan, dan kondisi Indonesia saat hukum adat, karena hanya dengan inilah konflik
ini ditentukan oleh sejarah Indonesia (aspek vertical dan horizontal terkait dengan lahan
intertemporal). Aspek intertemporal membuat dapat dihindarkan.
sejarah Indonesia, kondisi Indonesia saat ini dan
kondisi Indonesia di masa depan, merupakan Wawasan pembangunan Satu Indonesia terdiri
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari tiga pilar utama, yaitu:
dengan yang lain.
1. 
Melihat Indonesia secara utuh, baik dari
aspek spasial dan intertemporal, dengan
Kawasan Indonesia terbentang dari Sabang
fokus pada pembangunan kualitas sumber
hingga Merauke, dari Pulau Rote hingga Pulau
daya manusia;
Miangas, terdiri dari ribuan pulau dengan 2. Proses pembangunan mengedepankan
kawasan laut sebagai penghubung antar
aspek rasionalitas dengan memperhatikan
pulau-pulau tersebut (aspek spasial). Fakta
konteks ke-Indonesia-an.
menunjukkan bahwa pulau-pulau tersebut 3. 
Setiap strategi pembangunan fokus pada
tidak bisa dipisahkan dari kawasan laut sebagai
upaya menciptakan incentive compatibility
bagian dari negara kepulauan seperti Indonesia.
bagi semua elemen bangsa untuk menjadi
Pengelolaan hutan terkait erat dengan
bagian dari Indonesia dalam jangka panjang.

16 T ujuan kemerdekaan Indonesia adalah: a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) memajukan
kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan id) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
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Ketiga prinsip saling melengkapi dan
mendukung wawasan Satu Indonesia dalam
mengejawantahan
pencapaian
tujuan
kemerdekaan dalam jangka panjang.

PILAR KEDUA: RASIONALITAS
DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN

Fakta bahwa setiap negara selalu
menghadapi kelangkaan sumber daya untuk
melakukan pembangunan tentu tidak dapat
PILAR PERTAMA: MELIHAT
dipungkiri. Pemahaman ini akan mendorong
INDONESIA SECARA UTUH
orang untuk berfikir rasional dan strategis.
Satu Indonesia menempatkan masyarakat Sense of crisis hanya dimiliki oleh mereka yang
sebagai pelaku sekaligus fokus dari merasakan kelangkaan sumber daya. Sense of
pembangunan. Pembangunan dilakukan crisis akan mendorong orang berfikir rasional
oleh masyarakat dengan tujuan utama dan strategis, melalui optimalisasi penggunaan
untuk meningkatkan taraf dan kualitas sumber daya yang ada. Meski demikian, pola
hidup masyarakat secara luas. Upaya pikir rasional dan strategis ini perlu dilakukan
mengedepankan peningkatan kualitas sumber dalam konteks ke-Indonesia-an.
daya manusia bertujuan untuk menurunkan
ketergantungan perekonomian terhadap
Terdapat 7 elemen yang perlu menjadi
eksplorasi sumber daya alam disamping perhatian terkait dengan konteks kemeningkatkan ketangguhan perekonomian Indonesia-an. Pertama, Indonesia merupakan
dari shock/perubahan di pasar internasional. negara kepulauan terbesar di dunia dengan
Praktik baik juga menunjukkan bahwa negara garis pantai terpanjang kedua di dunia.
yang maju adalah negara yang sejak awal Konsekuensi dari kondisi ini adalah besarnya
memiliki komitmen tinggi untuk membangun biaya logistik untuk meningkatkan mobilitas
kualitas sumber daya manusia, meskipun barang dan manusia relatif dibandingkan di
negara-negara tersebut miskin sumber daya negara yang seluruhnya terdiri dari daratan.
alam.
Meski Indonesia kaya akan sumber daya alam,
namun fakta tingginya biaya pembangunan
Keseimbangan antara aspek intertemporal di negara kepulauan, memaksa kita untuk
dan spasial diperlukan untuk memastikan selalu rasional dan strategis dalam menyusun
hasil pembangunan dinikmati merata dari program pembangunan.
Sabang hingga Merauke, dari perkotaan
hingga ke pelosok pedesaan, baik pada masa
Kedua, negara kepulauan terdiri dari
kini maupun dalam jangka panjang. Aspek ribuan pulau dan lautan, namun demikian
keberlanjutan dan keadilan terkandung di pengelolaan lahan tidak dapat dipisahkan dari
dalam pilar ini. Negara selalu menghadapi pengelolaan lautan karena keduanya berkaitan
kelangkaan sumber daya dalam melakukan satu dengan yang lain. Dengan demikian
pembangunan. Pemikiran strategis diperlukan pengelolaan kawasan di Indonesia harus
untuk menjaga keseimbangan antara aspek dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
spasial dan intertemporal. Hal ini akan dicapai dipisahkan. Aspek keberlanjutan, keadilan dan
jika strategi pembangunan mengedepankan kemandirian menjadi prinsip utama dalam
aspek keberlanjutan dan kelestarian.
pengelolaan kawasan daratan/pulau dan
lautan di Indonesia.
Ketiga, Indonesia terdiri lebih dari 300
suku dan keberadaan masyarakat adat yang
masih menjaga tradisi budaya nenek-moyang
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tersebar di berbagai kawasan di Indonesia.
Terdapat dua konsekuensi dari fakta ini adalah:
i) kebijakan yang bersifat one fit for all tentu
tidak efektif diterapkan sehingga diperlukan
kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi
sosial-budaya masyarakat; dan ii) pemerintah
mengakui keberadaan hukum adat di tiap
masyarakat adat dan dilakukan singkronisasi
hukum untuk meminimalisasi potensi konflik
antara implementasi hukum adat dan hukum
konvensional. Aspek keadilan menjadi prinsip
dalam pengembangan kebijakan ini.

dilakukan
seoptimal
mungkin.
Aspek
keberlanjutan
dan
kelestarian
multak
diterapkan untuk menjaga keanekaragaman
hayati di Indonesia.

Kelima, Indonesia menghadapi masalah
sumber daya manusia yang kompleks. Kualitas
SDM masih rendah, distribusi penduduk
60% terkonsentrasi di Pulau Jawa, meskipun
Indonesia memiliki bonus demografi. Terkait
dengan hal ini, fokus pembangunan idealnya
pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia untuk menurunkan ketergantungan
Keempat, Indonesia adalah salah satu perekonomian
terhadap
resource-based
negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. economy.
Plasma nutfah sangat beragam dan banyak
Keenam, aspek kelembagaan di Indonesia
di Indonesia, sehingga keberadaannya harus masih lemah, menyebabkan penegakkan
dijaga sebaik mungkin dan pemanfaatannya hukum di Indonesia masih mengalami
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berbagai kompleksitas. Konsekuensi dari
lemahnya aspek kelembagaan adalah
maraknya korupsi, pencucian uang, dan
kejahatan terorganisasi lainnya (pembalakan
liar, pencurian ikan, penyelundupan, dll).
Ketujuh, Indonesia terletak pada kawasan
ring of fire yang sangat rentan dengan
bencana alam seperti gempa bumi, gunung
meletus, tsunami dan tanah longsor. Kawasan
Indonesia yang dua per tiga adalah lautan,
memiliki risiko besar yang diakibatkan oleh
pemanasan global, yaitu matinya terumbu
karang akibat peningkatan suhu air laut dan
hilangnya kawasan pulau akibat peningkatan
tinggi air laut. Perekonomian dunia yang
semakin terintegrasi menyebabkan risiko
krisis ekonomi terjadi dengan jeda waktu
yang
semakin
pendek.
Pengalaman
mengalami krisis Asia menunjukkan betapa
besar biaya yang harus dikeluarkan untuk
mengatasi krisis ekonomi seperti itu.

PILAR KETIGA: MENCIPTAKAN
INCENTIVE COMPATIBILITY
UNTUK BERSATU
Sejarah dunia menempatkan Kanada
dan Inggris sebagai dua negara yang sukses
menghadapi referendum pemisahan kawasan.
Skotlandia melakukan referendum di tahun
2014 dan rakyat Skotlandia enggan berpisah
dari Inggris, meskipun Skotlandia awalnya
dijajah Inggris sejak abad ke 13. Hal serupa
terjadi di Irlandia Utara (1973) dan Quebec di
Kanada (1980 dan 1995).

Keberhasilan Kanada dan Inggris dalam
menghadapi
referendum
menunjukkan
pemerintah kedua negara berhasil menciptakan
incentive compatibility bagi masyarakat di kedua
negara untuk tetap menjadi bagian dari kedua
negara tersebut. Keengganan masyarakat
Irlandia Utara, Skotlandia dan Quebec berpisah
dari negara induknya, menunjukkan asa
Konsekuensi dari kelangkaan sumber daya manfaat-biaya memisahkan (memerdekakan)
dan prinsip-prinsip ekonomi adalah pemikiran diri, lebih rendah daripada asa manfaat-biaya
strategis dan lateral diperlukan untuk tetap menjadi bagian dari negara induk.
menghadapi berbagai kompleksitas di atas.
Pengambilan keputusan strategis dan lateral
Satu Indonesia mendorong setiap strategi
selalu mempertimbangkan tidak saja aspek pembangunan untuk fokus pada upaya
spasial, namun juga aspek intertemporal. menciptakan incentive compatibility bagi
Kawasan Indonesia terdiri dari pulau dan setiap elemen bangsa untuk tetap bersatu
lautan, terbentang dari Sabang hingga di bawah naungan Indonesia dalam jangka
Merauke, terdiri dari daerah perkotaan dan Panjang. Inti dari incentive compatibility
pedesaan, dan semua aspek spasial tersebut adalah aspek keadilan bagi seluruh elemen
harus diperhitungkan dalam pemikiran bangsa. Keadilan mensyaratkan kesetaraan
strategis dan lateral. Keberadaan Indonesia posisi antar elemen bangsa. Semua elemen
tidak dapat dipisahkan dari sejarah sebelum bangsa memiliki kontribusi yang penting
kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain bagaimana dalam proses pembangunan. Keadilan juga
Indonesia masa datang adalah buah dari apa menyiratkan aspek pemerataan hasil-hasil
yang kita kerjakan saat ini bagi Indonesia. pembangunan terhadap semua elemen
Aspek intertemporal seperti ini perlu menjadi bangsa.
pertimbangan dalam pengambilan keputusan
strategis dan lateral.
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STRATEGI PEMBANGUNAN
SATU INDONESIA
Secara umum, strategi
pembangunan Satu Indonesia
terdiri dari enam kelompok
kebijakan, yaitu:
1. Pengarusutamaan
transparansi dan
akuntabilitas;
2. Pengarusutamaan
penanggulangan korupsi
3. Mitigasi risiko bencana
dan krisis 
4. Pembangunan kualitas
sumber daya manusia 
5. Penciptaan sumber daya
umum; 
6. Pemikiran lateral dan
mengakomodasi
keragaman

syarat yang mencukupkan). Sementara itu
tiga strategi terakhir adalah upaya untuk
melakukan pembangunan berkelanjutan,
berkeadilan dan mandiri. Dalam strategi
pembangunan, ketiga strategi terakhir adalah
the necessary conditions (syarat-syarat yang
diperlukan).
Masing-masing kelompok
kebijakan di atas kemudian dijabarkan ke
dalam berbagai elemen kebijakan.

P E N G A R U S U TA M A A N
T R A N S P A R A N S I D A N
AKUNTABILITAS

Perbedaan mendasar antara negara maju
dengan negara berkembang terletak pada
sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan di
negara maju membuat semua aspek kehidupan
dapat berjalan secara teratur dan penuh
Tiga strategi pertama fokus dengan kepastian. Konsekuensi dari hal ini
pada upaya memperbaiki adalah perbaikan sistem kelembagaan mutlak
aspek kelembagaan. Dalam menjadi prioritas pertama yang harus dilakukan
strategi pembangunan, aspek sebelum kebijakan lain diimplementasikan.
kelembagaan adalah the
Salah satu perbaikan aspek kelembagaan
sufficient conditions (syarat- adalah pengarusutamaan transparansi dan
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akuntabilitas. Terdapat empat strategi kebijakan
yang dapat ditempuh dari kelompok kebijakan
ini yaitu:
a ) Perbaikan pencatatan data kependudukan
b) Intensifikasi pencatatan beneficiary
ownership
c) Data dan peta tunggal
d) Data interfacing antar database K/L
Setiap negara maju memiliki single identity
number (nomor induk kependudukan/NIK)
yang berlaku bagi semua penduduk dan warga
negara. Sejak individu lahir, individu tersebut
memiliki NIK yang bersifat unik dan berlaku
sepanjang masa. Pencatatan kependudukan
yang seksama di negara-negara Eropa bahkan

telah dimulai sejak pertengahan tahun 1500-an.
Negara-negara maju di Asia, seperti Singapore,
Jepang, Korea Selatan, Taiwan serta Hongkong,
memiliki database pencatatan kependudukan
yang handal.
Di negara maju, NIK akan langsung dikaitkan
dengan akte kelahiran. Berbagai kartu identitas
yang dimiliki oleh individu di kemudian hari17,
pasti dikaitkan dengan NIK.
Ketika negara memiliki data kependudukan
yang komprehensif dan seksama, maka berbagai
keperluan administrasi kependudukan akan
dilakukan dengan cara yang mudah dan efisien.
Berbagai
kebijakan/program
pemerintah
yang langsung melibatkan rumah tangga,

17 Kartu pelajar, SIM, KTP, paspor, kartu kesehatan, kartu penerima subsidi, kartu pekerja/staf, kartu pensiun, NPWP, dan berbagai kartu lain selalu
dikaitkan dengan NIK tadi.
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akan terjaga efektivitas pentargetannya ketika
pemerintah memiliki database kependudukan
yang handal. Pemerintah memiliki kemampuan
untuk memonitor siapa saja penduduk yang
taat memenuhi kewajibannya dan siapa
yang kurang taat. Pemerintah juga memiliki
kemampuan untuk mengidentifikasi dengan
cepat dan akurat siapa saja penduduk yang
belum memperoleh haknya.

beneficiary ownership akan sangat bermanfaat
ketika database tersebut dilakukan data
interfacing dengan database lain terkait.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki
peta dan data tunggal yang berlaku di berbagai
sektor perekonomian. Terdapat kecenderungan
setiap
kementerian
dan
lembaga
mengembangkan data dan peta sendiri-sendiri,
dan ternyata tidak terdapat konsistensi diantara
Tidak dipungkiri bahwa dari waktu ke waktu, berbagai data dan peta tersebut.
teknik tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme semakin canggih. Praktik
Indonesia sebagai salah satu negara
pencucian uang terkait langsung dengan kepulauan terbesar di dunia, memiliki banyak
berbagai kejahatan terorganisir seperti korupsi, garis pantai, dan area laut. Data dan peta
pembalakan liar, pembakaran hutan, pencurian tunggal akan mempermudah pemerintah
ikan (IUUF), perdagangan manusia, perdagangan menentukan landas kontinen dan garis pantai,
satwa langka, dan penyelundupan. Pembuatan yang pada akhirnya berdampak terhadap
perusahaan cangkang di luar negeri untuk kedaulatan wilayah Indonesia. Data dan peta
keperluan pencucian uang, penghindaran pajak tunggal akan mempermudah pemerintah dalam
hingga untuk keperluan pendanaan terorisme menentukan seberapa besar alih lahan masih
telah marak dilakukan.
bisa ditoleransi di suatu pulau. Data dan peta
tunggal juga akan memudahkan pemerintah
Pencatatan
beneficiary
ownership dalam mengidentifikasi kawasan mana saja
terhadap semua entitas bisnis adalah bagian yang rawan terhadap bencana alam, rawan
dari pengarusutamaan transparansi dan terhadap kekurangan pasokan bahan pangan,
akuntabilitas. Kebijakan ini merupakan salah mengalami kekurangan fasilitas kesehatan dan
satu rekomendasi dari FATF. Di masa lalu Pendidikan, dll.
pelaporan beneficiary ownership di Indonesia
hanya terbatas di sektor perbankan dan di
Satu Indonesia mendorong inisiatif-insiatif
pasar modal. Namun terbitnya Perpres 13/2018 di masyarakat untuk memastikan bahwa akses
tentang pelaporan beneficiary ownership, praktis terhadap data dan peta tunggal tersebut dapat
semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia dijamin. Akses dalam hal ini terkait dengan
wajib didaftarkan kepada pemerintah.
kemampuan masyarakat pada umumnya agar
memiliki kemampuan untuk memanfaatkan
Pencatatan
beneficiary ownership
di data serta peta tunggal tersebut menjadi
berbagai sektor, dalam jangka menengah, informasi serta pengetahuan yang penting dan
akan menurunkan potensi conflict of interest relevan dengan proses pembangunan yang
dan penyalahgunaan wewenang dari para terjadi di wilayah mereka. Hal ini terkait dengan
aparat pemerintah yang kebetulan memiliki demokratisasi pengetahuan untuk mengerti
bisnis. Pencatatan beneficiary ownership juga dan memanfaatkan data dan peta tunggal. Perlu
akan memudahkan aparat penegak hukum didorong adanya pusat-pusat pengetahuan
dalam mengidentifikasi praktik illicit enrichment data di tingkat desa.
maupun potensi pengemplangan pajak. Seperti
halnya dengan data kependudukan, basis data
Membangun database adalah satu hal,
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melalukan data interfacing antar database
c) spesialisasi penanggulangan korupsi 
adalah hal lain. Optimalisasi pemanfaatan
d) harmonisasi sistem insentif yang rasional
database akan terbatas ketika database
dan manusiawi 
yang dibangun tidak dilakukan interface
e) 
implementasi ISO 37001 tentang anti
dengan database lain. Data interfacing akan
penyuapan
meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi
yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan
Strategi pertama adalah revitalisasi UU
kesejahteraan masyarakat. Berbagai program 11/1980 yang mengatur tentang tindak
pemerintah pada dasarnya membutuhkan data pidana suap. Meski UU ini belum pernah
kependudukan yang komprehensif dan handal. dibatalkan, namun UU ini belum pernah pula
diimplementasikan. Meski demikian UU ini
Satu Indonesia mendorong keberadaan memiliki kewenangan yang setara dengan FCPA
sistem yang dapat memastikan bahwa data dapat dari USA dan the Bribery Act dari Inggris. Seperti
ditransformasi menjadi informasi, informasi halnya FCPA dan the Bribery Act, UU 11/1980
dapat ditransformasi menjadi pengetahuan, memberikan kewenangan kepada aparat
pengetahuan dapat ditransformasi menjadi penegak hukum di Indonesia untuk mengejar
pemahaman
dan
pemahaman
dapat pelaku suap di manapun di dunia.
ditransformasi
menjadi
kebijaksanaan.
Algoritma pikir data-kebijaksanaan ini penting
Revitalisasi UU ini sangat mendesak untuk
untuk dijadikan arus utama agar tidak terjadi dilakukan mengingat banyak perusahaan
kegagalan pemahaman tentang data yang Indonesia mulai beroperasi di luar negeri.
belum menjadi informasi, pengetahuan Setiap perusahaan di negara maju yang
dan pemahaman serta kebijaksanaan yang melakukan investasi langsung ke luar negeri
dapat digunakan untuk membantu sistem wajib mematuhi dua peraturan, yaitu peraturan
pengambilan keputusan. Algoritma pikir di negara asal dan peraturan di negara tujuan.
data-kebijaksanaan ini juga penting untuk Hal seperti ini perlu juga diterapkan bagi
mengkoreksi euphoria tentang “data besar” yang perusahaan Indonesia yang beroperasi di luar
menjadi konsekuensi dari dunia yang semakin negeri. Revitalisasi UU 11/1980 memberikan
mendigital. Euphoria data besar dapat menjadi manfaat lain yaitu kesetaraan antara aparat
jebakan bagi proses pembangunan pedesaan hukum dari negara maju dengan aparat hukum
jika pemahaman akan data masih berada pada Indonesia.
titik “memiliki data”.
Strategi kedua adalah implementasi UU
7/2006 tentang pengesahan UNCAC 2003.
PENGARUSUTAMAAN
Evaluasi
UNODC
menunjukkan
bahwa
PENANGGULANGAN KORUPSI
Indonesia baru mengikuti rekomendasi UNCAC
sebesar 59% saja (UNODC, 2009) sementara
Aspek kelembagaan lain yang perlu diperbaiki tidak ada perubahan mendasar di UU Tipikor
adalah upaya untuk menanggulangi korupsi. terjadi sejak tahun 2001. Terdapat empat
Terdapat tiga strategi yang dapat ditempuh rekomendasi UNCAC yang belum diterapkan
untuk meningkatkan penanggulangan korupsi, di Indonesia yaitu pengaturan tentang korupsi
yaitu:
swasta, penyuapan oleh aparat/lembaga asing,
a) 
revitalisasi UU 11/1980 tentang tindak illicit enrichment dan perdagangan pengaruh
pidana suap
(trading of influence).
b) implementasi UU 7/2006 tentang
Strategi
ketiga
adalah
spesialisasi
pengesahan UNCAC 2003
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penanggulangan korupsi. Berbeda dengan
BNN atau BNPT yang merupakan satu-satunya
lembaga tunggal yang fokus menanggulangi
narkoba dan terorisme, KPK adalah salah
satu dari tiga institusi penegak hukum yang
menanggulangi korupsi. Namun demikian
KPK adalah satu-satunya lembaga penegak
hukum yang memiliki mandat melaksanakan
program pencegahan korupsi. Idealnya, seperti
halnya BNN dan BNPT, KPK menjadi satusatunya lembaga yang memperoleh mandat
menanggulangi dan mencegah korupsi. Pola
seperti ini terbukti efektif di beberapa negara
misalnya di Singapura dan Hongkong.
Permasalahan lain dari KPK adalah, meski
KPK memiliki reputasi sebagai salah satu
lembaga anti korupsi terbaik di dunia dengan
100% conviction rate, namun KPK hanya
memiliki kantor di Jakarta. KPK memiliki
kebutuhan operasional yang berbeda dengan
PPATK, misalnya. Kantor PPATK cukup berada di
Jakarta, mengingat sistem penyelidikan PPATK
cenderung memanfaatkan data dari lembaga
keuangan. Namun demikian KPK hanya akan
efektif jika lokasi kantor KPK tersebar merata,
minimum di tingkat provinsi, di Indonesia. KPK
membutuhkan proximity dalam meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kerjanya. Dua kajian
yang dilakukan terpisah yang dilakukan oleh
PUKAT-UGM (2009) dan Gemati-UGM (2013)
menunjukkan tingginya manfaat membuka
kantor perwakilan bagi KPK minimal di tiap
ibukota provinsi di seluruh Indonesia.
Strategi keempat adalah harmonisasi sistem
insentif yang rasional dan manusiawi. Tidak
dipungkiri bahwa di sektor public di Indonesia
berlaku sistem penggajian yang heterogen.
Heterogenitas sistem penggajian adalah sumber
penyebab sulitnya koordinasi di sektor public. Di
negara maju, semua sektor menggunakan sistem
penggajian yang homogen, yaitu single salary
system, meski intensitas insentif berbeda sesuai
dengan proses bisnis di masing-masing sektor.

Permasalahan lain dari sistem insentif di
sektor publik adalah fakta bahwa setiap pegawai
tetap di sektor public, sangat sulit untuk
dipecat. Kondisi ini menciptakan hazar moral
sekaligus adversed selection. Praktik pungli dan
penyuapan untuk bisa menjadi PNS bermuara
pada fakta bahwa PNS sangat sulit untuk dipecat.
Jika pemerintah melakukan reformasi sistem
insentif PNS dengan meningkatkan probabilitas
untuk dipecat, maka potensi hazar moral dan
adversed selection dapat diminimalisasi.
Harmonisasi sistem penggajian dengan
menggunakan single salary system merupakan
upaya untuk menanggulangi permasalahan
koordinasi di Indonesia. Pengarusutamaan
sistem insentif di semua sektor publik, dan
jika mungkin di tingkat nasional bagi semua
sektor, akan memudahkan para pihak dalam
berkoordinasi. Ketika besarnya serapan
anggaran tidak lagi mempengaruhi tingkat
pendapatan aparat pemerintah, maka insentif
untuk menciptakan berbagai kegiatan untuk
sekedar menyerap anggaran akan turun drastis.
Koordinasi akan jauh lebih mudah dilakukan
antar instansi mengingat tujuan dari koordinasi
adalah menurunkan beban kerja untuk masingmasing pihak.
Strategi kelima adalah Di tingkat internasional
terjadi
peningkatan
komitmen
untuk
mencegah korupsi di sektor swasta dan korupsi
yang terjadi antar negara. Inisiasi ISO 37001
tentang anti penyuapan di Oktober 20016,
baik untuk lembaga public maupun swasta,
menunjukkan tingginya komitmen untuk
menjaga akuntabilitas di sektor bisnis. Hal ini
sejalan dengan temuan Cuervo-Cazzura (2006)
bahwa korupsi menciptakan adverse selection
investor asing yang berinvestasi di negara yang
tinggi korupsinya. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pengusaha dari negara
dengan tingkat korupsi tinggi, cenderung
berinvestasi di negara lain dengan tingkat
korupsi yang serupa dengan di negara asal. ISO
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37001 mewajibkan perusahaan/lembaga yang
telah berhasil memperoleh sertifikasi tersebut
menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan
yang juga telah memperoleh ISO 37001 atau
sertifikasi serupa dari negara masing-masing18 .
Hingga saat ini SKK Migas adalah satu-satunya
lembaga di Indonesia yang sedang mengikuti
proses sertifikasi ISO 37001.

terbiasa untuk menyiapkan diri memitigasi
risiko akibat bencana alam.

Mitigasi bencana alam di tingkat nasional
perlu dilakukan secara seksama. Pemasangan
alat pendeteksi tsunami, pemasangan alat
pendeteksi banjir bandang, dan pengembangan
riset terkait kebencanaan dari berbagai
perspektif keilmuan, perlu dilakukan. Beberapa
negara maju seperti Jepang, USA dan Selandia
MITIGASI RISIKO BENCANA
Baru yang memiliki potensi bencana alam yang
DAN KRISIS
besar, telah banyak melakukan investasi untuk
melakukan berbagai riset terkait kebencanaan
Sebagai negara yang sebagian besar ini. Bahwa tidak semua bencana bisa diprediksi
wilayahnya berada di ring of fire, bencana seperti kapan terjadinya, itu adalah benar. Namun
gempa tektonik, gempa vulkanik, gunung demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk
meletus, dan tanah longsor adalah bencana kemudian tidak melakukan kajian terkait
yang sering terjadi. Tidaklah mengherankan dengan berbagai aspek kebencanaan.
jika kemudian aspek mitigasi risiko terhadap
bencana dan krisis menjadi salah satu
Kebijakan yang perlu diterapkan di tingkat
kelompok strategi yang perlu diterapkan secara nasional untuk memitigasi risiko bencana adalah
menyeluruh di Indonesia.
penetapan standar kualitas bangunan yang
adaptif terhadap bencana. Berbagai bangunan,
Aspek kesehatan dan keselamatan (health mulai dari perumahan, perkantoran, gedungand safety) adalah hal yang seringkali dilupakan gedung bertingkat dan juga infrastruktur
di negara berkembang. Padahal banyak seperti jalan dan jembatan perlu memenuhi
kegiatan yang kita lakukan sehari-hari berkaitan standar tertentu adaptif terhadap bencana.
dengan aspek kesehatan dan keselamatan Pembangunan seperti ini akan meminimalisasi
tersebut. Risiko kecelakaan di tempat kerja jatuhnya korban yang sebenarnya dapat
sudah saatnya menjadi perhatian Bersama. dihindarkan. Kembali aspek keselamatan dan
Sudahkan gedung-gedung di berbagai kota kesehatan perlu dikedepankan dalam hal ini.
siap dengan mitigasi berbagai bentuk bencana
yang mungkin timbul, seperti kebakaran, banjir,
Bencana lain yang tidak kalah berbahaya
gempa bumi, angin topan, dll? Apakah konstuksi dan menimbulkan biaya yang besar adalah
Gedung yang ada sudah memenuhi kualitas risiko terjadinya krisis ekonomi. Semakin
tahan terhadap gempa dengan skala minimal terintegrasinya perekonomian dunia dan
yang disyaratkan? Apakah di tiap-tiap sekolah, kelancaran informasi antar negara menyebabkan
kantor, pabrik dan gedung-gedung bertingkat krisis ekonomi di satu negara berpotensi untuk
telah dilaksanakan latihan rutin menghadapi menjalar ke negara lain. Aspek kehati-hatian dan
bencana? Latihan rutin evakuasi menghadapi kemandirian dalam mengelola perekonomian
bencana perlu diajarkan sebagai materi wajib negara mutlak dilakukan untuk meminimalisasi
di sekolah-sekolah sejak usia dini. Hal ini untuk munculnya krisis ekonomi atau imbas krisis
membiasakan masyarakat, sejak usia dini, ekonomi dari negara lain.
18 Di Indonesia, KPK menginisiasi program PROFIT (Profesional Berintegritas) yaitu program pencegahan korupsi bagi korporasi. TII juga memiliki
program serupa dan diberi nama SINTESIS.
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Krisis ekonomi yang melanda Venezuela saat
ini dan Yunani beberapa tahun lalu memberikan
pelajaran kepada kita bahwa kebijakan ekonomi
populis seringkali menjebak perekonomian
negara tersebut masuk ke lubang krisis yang
diciptakannya sendiri. Subsidi adalah hal
yang wajar diterapkan di suatu negara, dan
semua negara menerapkan kebijakan subsidi
kepada kelompok masyarakat yang memang
membutuhkan. Selama subsidi disalurkan
berdasarkan nama dan alamat individu, maka
subsidi akan tepat sasaran. Masalah menjadi
kompleks ketika subsidi tidak disalurkan
kepada nama dan alamat individu, namun
lebih subsidi harga barang. Subsidi jenis ini
cenderung untuk tidak tepat sasaran dan justru
meningkatkan kesenjangan pendapatan karena
ada kecenderungan orang yang kaya menikmati
subsidi yang lebih banyak, seperti yang terjadi
pada subsidi BBM.
Krisis ekonomi yang melanda Yunani
beberapa tahun lalu dan krisis ekonomi di
Venezuela memiliki kesamaan, yaitu bagaimana
kebijakan populis yang memanjakan warga

negara, telah mengantarkan kehancurkan
perekonomian kedua negara. Masalah semakin
pelik untuk mengatasi krisis ekonomi di kedua
negara karena warganya sudah terbiasa
‘dimanjakan’ oleh pemerintah. Pada titik ini perlu
difahami bahwa kemandirian tidak saja di level
negara, namun perlu diarusutamakan hingga ke
tingkat individu dan rumah tangga.
Krisis ekonomi yang melanda Turki muncul
akibat hasrat berlebih politisi untuk mengontrol
semua instrument ekonomi. Independensi bank
sentral adalah hal yang telah berterima umum
agar kebijakan bank sentral tidak terkait dengan
kepentingan politik sesaat para politisi. Namun
ketika independensi bank sentral diintervensi
oleh para politisi, pada saat itu pula kebijakan
ini memberikan sinyal negative kepada para
investor bahwa perekonomian tersebut
dikelola dengan tidak baik. Dampaknya adalah
larinya para investor karena diyaniki kebijakan
yang diterapkan, berdasarkan berbagai studi
yang ada selama ini, tidak akan menciptakan
kemakmuran di negara tersebut.
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Konflik antara para ekonom dan para politisi
adalah masalah klasik. Para ekonom yang
memahami bahwa perekonomian bekerja secara
bertahap mengikuti proses, seringkali dinafikkan
oleh para politisi yang memiliki keinginan
ideosinctratic dan menginginkan semua serba
cepat (quick win dan quick fix). Padahal quick
win dan quick fix jelas berlawanan dengan
prinsip ekonomi yang lebih mendasarkan
pada proses daripada hasil. Permasalahan
menjadi semakin kompleks ketika politisi yang
memiliki pemahaman terbatas terkait ekonomi,
seringkali memanfaatkan kekuasaan yang
dimiliki untuk menafikkan saran-saran para
ekonom yang memang ahli dibidangnya, hanya
untuk mengejar kepentingan politik sesaat.

PEMBANGUNAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
Kelompok kebijakan berikutnya yang perlu
dilakukan pasca perbaikan aspek kelembagaan
adalah fokus pembangunan pada kualitas
sumber daya manusia. Banyak negara maju
yang sukses dalam pembangunan di negaranya
justru tidak memiliki sumber daya alam. Namun
demikian mereka memiliki sumber daya manusia
yang dapat diandalkan. Hal di tempuh melalui
dua elemen kebijakan yaitu: a) perbaikan sistem
pendidikan; dan b) perbaikan sistem kesehatan.

pendidikan di Indonesia masih tertinggal
dibandingkan negara tetangga seperti
Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal serupa
juga terjadi pada bidang kesehatan. Meskipun
pemerintah telah menerapkan program BPJS
Kesehatan, namun angka gizi buruk di Indonesia
masih relatif tinggi.
Satu Indonesia menempatkan manusia
sebagai pelaku sekaligus tujuan dari
pembangunan. Pembangunan kualitas sumber
daya manusia menjadi strategi utama untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan
mengurangi ketergantungan terhadap resourcebased economy dan barang/jasa Indonesia
memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
Banyak negara sukses dalam membangun
perekonomiannya
karena
fokus
pada
pembangunan sumber daya manusia, meskipun
negara-negara tersebut tidak memiliki sumber
daya alam.

PEMBENTUKAN SUMBER DAYA
UMUM

Model land reform redistributif yang
berlaku secara nasional saat ini bisa dikatakan
mengalami kebuntuan dan gagal untuk
menjawab berbagai ancaman eksklusi yang
dihadapi oleh para petani kecil. Hal ini karena
model tersebut terlampau menekankan pada
Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor hak milik individual, menggunakan skema yang
yang memungkinkan anggota masyarakat seragam menyangkut “batas bawah” dan “batas
memiliki kesempatan yang hampir sama atas” dalam pembaruan penguasaan tanah,
untuk melakukan mobilitas vertical. Semakin tidak menghiraukan potensi kelembagaan lokal
mudah masyarakat di suatu negara melakukan (termasuk hukum dan lembaga adat) serta tidak
mobilitas vertical melalui pendidikan dan sensitif pada konteks agraria dan dinamika
kesehatan, maka semakin sejahtera penduduk sosial yang khas di daerah.
di negara tersebut.
Fakta menunjukkan meski sejak 2004
Untuk mengatasi kebuntuan di atas,
terdapat ketentuan 20% dari APBN dialokasikan diperlukan rezim tenurial yang lebih beragam
ke pendidikan, namun kualitas pendidikan dan tidak monolitik, termasuk yang bisa
di Indonesia masih belum berkembang mewujudkan rezim sumber daya umum (
memuaskan. Di kawasan ASEAN, kualitas common resource). Rezim tenurial berupa hak
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milik individual ternyata tidak cukup mumpuni
menjamin dan melindungi hak perempuan
untuk menjamin akses tanah bagi petani kecil
yang setara atas tanah. 
serta melindunginya dari ancaman kehilangan 6. Ia juga harus bisa menangani ketegangan
tanah dan alih fungsi lahan pertanian.
lintas generasi dengan memungkinkan
Sebaliknya, kasus best practice di Ngandagan
pemuda calon petani untuk memperoleh
menunjukkan bahwa inovasi land reform yang
akses tanah pada saat masih berusia muda.
didasarkan pada sistem tanah komunal berhasil 7. 
Penerapan rezim-rezim itu juga tidak
menjawab tantangan tersebut. Pola land reform
memerlukan birokrasi nasional dan/atau
di Ngandagan mampu mengombinasikan
daerah yang besar untuk menjalankan dan
ragam skema tata kuasa dan tata guna tanah
menegakkannya.
sekaligus.
Hukum agraria nasional yang ada saat ini
Inovasi
di
Ngandagan
berhasil tidak memberi ruang yang cukup leluasa untuk
mengombinasikan dua bentuk penguasaan berinovasi menghasilkan ragam rezim tenurial
di lahan sawah (penguasaan individual di alternatif yang lebih adaptif pada konteks lokal.
sawah kulian dan penguasaan kolektif dengan Dalam konteks kebuntuan semacam inilah
hak garap individual di sawah buruhan) serta wakaf bisa menjadi terobosan solusi yang
penguasaan individual di tanah siten dan yasan. patut dipertimbangkan. Hal ini karena wakaf
Pada saat yang sama, inovasi lokal itu juga menyediakan skema legal yang memungkinkan
mengombinasikan dua macam peruntukan pelaksanaan agenda reforma agraria secara
lahan, yaitu untuk tanaman pangan di lahan komprehensif yang di dalamnya mencakup
sawah dan untuk tanaman perkebunan di lahan inovasi rezim tenurial alternatif yang lebih
tegalan dan pekarangan.
kontekstual dan sekaligus integrasinya dengan
beragam jenis tata kuasa dan tata guna lahan.
Dalam kaitan ini, bisa dirujuk tujuh kriteria
yang diajukan Ben White (2015) untuk
Wakaf tidak terbatas pada umat Islam. Sesuai
mewujudkan rezim tenurial alternatif yang UU No. 41/2004 tentang Wakaf tidak terdapat
menjamin akses atas tanah yang lebih adil, satu ketentuan pun yang menyatakan bahwa
setara dan berkelanjutan.
Wakif dan penerima manfaat harta benda wakaf
1. Rezim-rezim tenurial alternatif itu haruslah harus beragama Islam. Pasal 8 UU ini hanya
memprioritaskan pertanian rumah tangga mencantumkan empat persyaratan bagi Wakif
dan “tanah untuk penggarap” sebagai prinsip perseorangan, yaitu dewasa, berakal sehat,
utamanya.
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
2. Rezim-rezim alternatif itu juga harus dapat dan pemilik sah harta benda yang diwakafkan.
memastikan bahwa tanah tidak menjadi Sedangkan persyaratan bagi Wakif organisasi
objek spekulasi dan akumulasi.
dan badan hukum adalah memenuhi anggaran
3. Rezim-rezim itu harus bisa memberi para dasar masing-masing untuk mewakafkan harta
pengguna tanah, selaku pemegang hak, benda milik organisasi atau badan hukum
bentuk penguasaan tanah yang aman. 
bersangkutan.
4. Rezim-rezim itu harus memungkinkan
pengaturan hak akses atas tanah dalam caracara yang luwes dan dapat menyesuaikan
pada kondisi lokal dan pada perubahan atas
kondisi lokal tersebut. 
5. 
Rezim-rezim alternatif itu juga harus
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PEMIKIRAN LATERAL DAN
MENGAKOMODASI KERAGAMAN
Fakta menunjukkan bahwa Indonesia adalah
negara kepulauan (archipelago) dengan ribuan
pulau dan dua per tiga kawasan adalah lautan.
Fakta ini perlu dijadikan landasan bagi bangsa
Indonesia dalam melihat diri dan lingkungan
tempat mereka tinggal. Fakta menunjukkan
bahwa Indonsia terdiri dari lautan dan pulaupulau, dan tidak dipungkiri bahwa di pulaupulau tersebut sebagian masyarakat bergantung
pada sektor pertanian. Alih-alih menciptakan
dikotomi antara bangsa agraris dan bangsa
maritim, mengapa tidak diakui bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa maritime dan agraris
di saat yang bersamaan.
Fakta bahwa Indonesia terdiri dari ratusan
etnis, bahasa daerah dan budaya, perlu untuk
diakomodasi di dalam strategi pembangunan di
Indonesia. Terdapat lima strategi pembangunan
yang dapat ditempuh yaitu:
a) 
pengelolaan holistik kawasan laut dan
pulau
b) keseimbangan pembangunan secara
spasial
c) ekstensifikasi aspek intertemporal 
d) pengakuan terhadap masyarakat dan
hukum adat
Strategi pertama adalah pengelolaan
holistik terhadap kawasan laut dan pulau. Fakta
menunjukkan pengelolaan kawasan laut tidak
dapat dipisahkan dengan pengelolaan kawasan
pulau, demikian pula sebaliknya. Ketika
pengelolaan lingkungan hidup di pulau-pulau
kurang diperhatikan, maka dampak negatifnya
segera dirasakan di kawasan lautan. Ketika
kawasan hutan di pulau-pulau mengalami alih
fungsi lahan, maka kualitas air sungai akan turun
dengan drastic dan berdampak langsung pada
kualitas ekosistem di lautan. Pada gilirannya,
lautan sebagai penyedia bahan makanan
bagi penduduk di pulau-pulau tidak mampu

menghasilkan kebutuhan bahan pangan yang
dibutuhkan.
Keterkaitan seperti ini tidak saja terjadi pada
pengelolaan pulau dan lautan, namun juga pada
berbagai aspek lain. Kawasan hutan, pertanian/
perkebunan,
pemukiman,
perkantoran,
perdagangan dan industri pada dasarnya terkait
satu dengan yang lain. Fakta yang ada saat
ini adalah, alih lahan cenderung terjadi pada
Kawasan hutan untuk keperluan pertanian/
perkebunan dan hunian. Tanah pertanian
dan perkebunan mengalami alih lahan untuk
keperluan hunian. Pembatasan alokasi lahan
diutamakan pada alokasi untuk hunian. Alokasi
lahan untuk area hutan, daerah aliran sungai,
danau, embung/situ, perlu ditentukan luasan
minimumnya untuk memastikan setiap pulau
memenuhi aspek kelestarian dan keberlanjutan.
Alih lahan dari kehutanan, daerah aliran
sungai, lahan pertanian/perkebunan ke hunian
diminimalisasi jika tidak dapat dihentikan.
Satu Indonesia menawarkan keseimbangan
dalam melihat Indonesia dari sisi aspek
spasial dan intertemporal. Dari sisi spasial,
kawasan Indonesia terbentang dari Sabang
hingga Merauke, dari pulau Rote hingga
pulau Miangas. Area yang luas ini perlu dilihat
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Fakta menunjukkan derasnya migrasi ke Pulau
Jawa, khususnya ke provinsi DKI Jakarta, salah
satunya disebabkan oleh pembangunan yang
sejak Orde Baru terpusat di Jawa, khususnya di
Jakarta. Mahalnya biaya logistik dari Pulau Jawa
ke kawasan Timur Indonesia juga disebabkan
oleh ketidakmerataan pengembangan pusatpusat perekonomian di Indonesia.
Indonesia adalah negara kepulauan, dan
fakta menunjukkan bahwa biaya pembangunan
di negara kepulauan memerlukan sumber
daya lebih tinggi daripada di negara daratan.
Pemerataan pembangunan hingga ke pulaupulau terluar di Indonesia pada dasarnya
memiliki arti strategis dalam memupuk
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persatuan bangsa Indonesia dalam jangka
panjang. Membangun pulau/kawasan terluar
adalah suatu keharusan untuk merawat
persatuan, namun di sisi lain biaya untuk
melakukan pembangunan tersebut tidaklah
murah. Alternatif dari strategi ini tentu tidaklah
diharapkan, yaitu risiko berpisahnya kawasan/
pulau tersebut dari pangkuan Ibu Pertiwi.
Strategi ketiga adalah ekstensifikasi aspek
intertemporal. Satu Indonesia mendorong
pemerintah untuk meninggalkan perencanaan
dan strategi pembangunan yang cenderung
myopic. Kecenderungan pemerintah untuk
mengedepankan program yang menghasilkan
quick win perlu mulai digeser dengan programprogram yang mengatasi masalah-masalah
fundamental dalam pembangunan. Regim
anggaran pemerintah yang berorientasi
ultra jangka pendek dengan indikator pada
penyerapan anggaran perlu direformasi. APBN
idealnya disesuaikan dengan masa jabatan
presiden (lima tahun) dan setiap presiden
mengajukan RAPBN selama lima tahun
dan RAPBN-P dilakukan setiap tahun untuk
mengakomodasi penyesuaian perubahan
situasi. KPI birokrat dan wakil rakyat diubah dari
kemampuan penyerapan anggaran menjadi
outcomes (final maupun intermediate outcomes).
Upaya memperpanjang cakrawala waktu
dalam perencanaan dan penganggaran
akan meningkatkan efisiensi anggaran
pembangunan. Anggaran tidak harus diserap
besar-besaran melalui kegiatan yang kurang
jelas outcome-nya di bulan November dan
Desember agar serapan anggaran mendekati
target. Sistem pendanaan tahun jamak untuk
program-program yang tidak dapat dilakukan
dalam jangka kurang dari satu tahun, selalu
akan menciptakan efisiensi penganggaran.
Hasil efisiensi ini dapat dialokasikan untuk
pembiayaan program-program lain ataupun
program-program tambahan untuk semakin
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi keempat adalah pengakuan
masyarakat dan hukum adat. Di negara seperti
Jepang dan Kanada, keberadaan masyarakat
adat dan hukum adat diakui keberadaannya
oleh negara. Pola hidup masyarakat Aynu
di Jepang dan masyarakat Inuit di Kanada
masih dipertahankan meskipun mereka
menggunakan peralatan modern dalam
kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aynu dan
Inuit masih tetap mempertahankan pola
hidup seperti nenek moyangnya ratusan tahun
lalu, namun demikian mereka menggunakan
berbagai barang modern untuk membantu
melakukan pola hidup tersebut. Tidak ada
dikotomi antara penggunaan barang-barang
modern dengan pola hidup dan budaya
mereka.
Kebijakan afirmatif seperti yang dilakukan
pemerintah Jepang dan Kanada ini perlu
diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Indonesia
memiliki lebih banyak ragam masyarakat adat.
Keberadaan masyarakat adat beserta hukum
adatnya perlu mendapat pengakuan dari
pemerintah.
Konflik lahan yang marak terjadi di
Indonesia salah satunya dipicu oleh tidak
adanya pengakuan hukum adat oleh hukum
konvensional. Konflik lahan pada umumnya
terkait dengan batas geografis kepemilikan
lahan antara satu pihak dengan pihak lain.
Batas geografis ini seringkali diatur secara
rinci di hukum adat, meskipun pemilik belum
tentu memiliki bukti hitam di atas putih
dari sisi hukum konvensional. Ketika hukum
konvensional tidak mengakui hukum adat,
maka tidak ada upaya untuk mengkonversi
batas-batas geografis yang ada di hukum
adat ke batas-batas geografis di hukum
konvensional. Ketika setiap konflik lahan
diselesaikan melalui hukum konvensional,
maka siapapun pihak yang tidak memiliki bukti
tertulis akan kalah di pengadilan.
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Pengakuan hukum adat oleh hukum
konvensional
menjadi
krusial
untuk
meminimalisasi potensi konflik lahan di
masyarakat. Perkembangan teknologi seperti
drone, dapat digunakan untuk membantu
pemetaan batas-batas geografis secara adat,
untuk kemudian ditransformasikan ke dalam
hukum konvensional berupa penerbitan
sertifikat tanah dengan batasan yang telah
disepakati antar anggota masyarakat. Cara ini
mampu meminimalisasi potensi konflik akibat
perebutan lahan.
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KESIMPULAN
Hasil analisis menunjukkan
bahwa dengan kualitas aspek
kelembagaan seperti sekarang,
Indonesia tidak mungkin
tumbuh dan bertransformasi
menjadi
negara
maju.
Perbaikan aspek kelembagaan
mendesak untuk dilakukan
sedemikian rupa agar aspek
kelembagaan
yang
baru
mampu mendukung Indonesia
berkembang menjadi negara
maju. Pembelajaran praktik
baik di berbagai negara
maju menunjukkan bahwa
negara-negara di Eropa telah
melakukan reformasi selama
puluhan tahun di abad ke-18.
Negara-negara maju di Asia
telah melakukan reformasi
sejak decade 1960-an.
Lemahnya
kelembagaan
menyebabkan

mozaik keberhasilan pembangunan yang
diiniasi masyarakat atau kepala daerah yang
visioner cenderung bersifat sporadic dan
bergantung pada figur pemimpin. Ketika suksesi
kepemimpinan terjadi, kepala daerah yang
baru belum tentu mampu mempertahankan
prestasi pembangunan yang terjadi. Idealnya
berbagai keberhasilan pembangunan di atas
dapat dicapai oleh daerah siapapun kepala
daerahnya. Sistem kelembagaan seperti inilah
yang idealnya dibangun agar memastikan
keberhasilan pembangunan merupakan fungsi
sistem dan bukan karena fungsi individu.

Perkembangan teori pertumuhan ekonomi
menunjukkan pentingnya aspek kelembagaan
dan pembangunan sumber daya manusia
sebagai faktor penting bagi pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Negara maju pada
umumnya memiliki aspek kelembagaan yang
handal dan kualitas sumber daya manusia yang
tinggi. Hal ini berbeda dengan kondisi yang
aspek terjadi di negera berkembang, termasuk di
pula
yang Indonesia. Meski teori pertumbuhan ekonomi
berbagai telah berkembang demikian pesat dewasa ini,
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namun strategi pembangunan di Indonesia
masih didasarkan pada teori pertumbuhan
klasik di era decade 1960-an yang kurang
menaruh perhatian pada aspek kelembagaan
dan pembangunan kualitas sumber daya
manusia.

negara maju adalah sistem yang diterapkan
fokus pada penciptaan aspek kepastian
(certainty) dalam berbagai aspek kehidupan.
Pada titik ini kehadiran dan peran negara dalam
berbagai aspek kehidupan menjadi krusial. Di
satu sisi pemerintah aktif mengatur berbagai
aspek kehidupan untuk menjamin kepentingan
Salah satu kunci keberhasilan pembangunan masyarakat, di sisi lain masyarakat berpartisipasi
adalah adanya kesadaran bahwa sumber daya dalam bentuk pembayaran pajak dan juga
adalah langka. Keberhasilan pembangunan melakukan berbagai kewajiban yang menjadi
di desa Panggung Harjo, Kabupaten Sigi dan tanggung jawabnya.
juga perempuan suku Boti, justru diawali dari
fakta bahwa semua daerah tersebut tidak
Pergeseran paradigma pembangunan yang
memiliki sumber daya alam yang memadai. perlu dilakukan di Indonesia dapat disarikan ke
Keterbatasan akses terhadap sumber daya dalam beberapa poin yaitu:
alam membuat para staf bekerja giat untuk
a) Perlu pemahaman yang seksama bahwa
mengatasi masalah yang ada. Berbagai praktik
kebutuhan manusia selalu menciptakan
baik tersebut menunjukkan kepada kita bahwa
kelangkaan sumber daya berapapun
keberhasilan pembangunan tidak ditentukan
ketersediaan sumber daya tersebut.
oleh faktor sumber daya alam, namu bagaimana
Konsekuensi dari hal ini adalah munculnya
pemahaman
mereka
terhadap
konsep
kelangkaan dan sebagai akibatnya sejauh mana
mereka berusaha untuk berfikir strategis.
Pemahaman bahwa sumber daya adalah
langka dan kebutuhan manusia adalah tidak
tak terbatas, memaksa kita untuk berfikir
strategis. Terdapat sense of crisis sebagai
akibat dari pemahaman kelangkaan sumber
daya. Sense of crisis akan memicu semangat
kerja dan mendorong inovasi, dan jika hal ini
terjadi pada sebagian besar penduduk di suatu
negara, maka hal ini akan meningkatkan kinerja
perekonomian. Sense of crisis akan mendorong
pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan
penggajian yang rasional dan manusiawi.
Kajian ini menawarkan konsep Satu
Indonesia sebagai paradigma pembangunan
baru untuk memastikan pembangunan di
Indonesia fokus pada aspek keberlanjutan, adil
dan mandiri. Tiga pilar prinsip Satu Indonesia
dan enam kelompok strategi yang ditawarkan
fokus pada upaya untuk mentransformasi
negeri ini menjadi negara maju. Salah satu ciri
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sense of crisis dan sense of urgency
sehingga cara berfikir strategis akan
muncul akibat pemahaman kelangkaan
sumber daya ini;
b) Perbaikan aspek kelembagaan perlu
dilakukan untuk mendukung agar
pembangunan dapat dilakukan secara
berkelanjutan dan adil. Perbaikan aspek
kelembagaan akan meningkatkan efisiensi
alokasi sumberdaya dan menciptakan
keadilan.
c) Orientasi strategi pembangunan perlu
memastikan keseimbangan antara aspek
intertemporal dan aspek spasial. Indonesia
yang terdiri dari laut dan ribuan pulau
harus dilihat sebagai satu kesatuan, karena
pengelolaan laut tidak bisa dipisahkan
dari pengelolaan pulau dan hutan. 
d) Fokus pembangunan adalah pada
peningkatan kualitas sumber daya

manusia,
yang
berperan
sebagai
aktor pembangunan dan tujuan dari
pembangunan itu sendiri. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia akan
menciptakan kemampuan daya saing
negara dalam jangka Panjang
Berbagai perubahan paradigma di atas
ditujukan untuk menciptakan incentive
compatibility bagi semua elemen bangsa
untuk tetap berada di bawah naungan negara
Indonesia. Keempat tujuan kemerdekaan tidak
lagi dipandang sebagai empat tujuan yang
terpisah dan berusaha dicapai secara sequential,
namun keempatnya saling mendukung dan
dapat dicapai pada saat yang bersamaan.
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