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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur ke Hadirat Ilahi, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenenan dan karunia-

Nya, Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI – USAID (Pengelolaan 

Dana Hibah USAID) telah dapat diselesaikan.  

 

Adapun pembuatan laporan dilatarbelakangi untuk memonitoring dan evaluasi atas 

bantuan USAID yang diperuntukkan bagi penguatan, demokratisasi, reformasi birokrasi 

lembaga penegak hukum, performa dan akuntabilitas publik kinerja pemerintah daerah 

kepada pemerintah Indonesia. Selain itu hasil laporan diharapkan dapat memberikan 

gambaran akan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta dapat memberikan 

rekomendasi untuk kemajuan program itu sendiri. 

 

Hasil dari pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pendekatan 7 (tujuh) 

indikator monitoring dan evaluasi yaitu konteks, konsistensi, koordinasi, kapasitas, 

konsultasi, kemanfaatan dan keberlanjutan. Program yang dimonitor dalam periode ini, 

yaitu: Educating, Equipping Tomorrow’s Justice Reformers (E2J) yang dijalankan oleh 

The Asia Foundation dan Program Representasi (ProRep) yang dijalankan oleh Chemonic 

Interntional. Laporan menujukkan secara umum pelaksanaan program Democratic 

Governance (DG) USAID dalam hal ini E2J dan ProRep telah mengacu pada dokumen 

perencanaan pemerintah, terutama yaitu RPJM 2010-2014 dan RKP 2012.  

 

Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu 

hingga laporan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 

Kepada informan dan/atau nara sumber, baik di tingkat pusat maupun daerah atas 

kesediaannya untuk diwawancara dan berbagi data serta informasi yang ada di 

lingkungan kerjanya. Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap 

stakeholders terkait serta dapat meningkatkan pelaksanaan program DG maupun 

monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan selanjutnya.  

 

 

 

Jakarta, Januari 2013 

 
Kementerian PPN/Bappenas, 

Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Hankam, 
Direktorat Politik dan Komunikasi  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

Bangsa  Indonesia  dalam  proses  konsolidasi  demokrasinya  mengalami  perubahan  yang 

mendasar  seperti  pergeseran  dari  negara  sentralistik menuju negara  yang  desentralistik  dan 

dari  kekuasaan  negara  yang  otoritarian menuju  negara  demokrasi.  Proses  perubahan  yang 

sangat  fundamental  dan  berjalan  begitu  cepat  tersebut  mengundang  perhatian  dunia 

internasional khususnya dalam memberikan dukungan dalam proses konsolidasi demokrasi. 

 

Sejak  tahun 2004 hingga 2009, Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Agency  for 

Internasional Development  (USAID)  telah memberikan kontribusi di dalam mendukung proses 

demokratisasi  di  Indonesia  melalui  country  strategic  program  dalam  bentuk  “Effective 

Democratic  and  Decentralized  Governance”  (USAID  Grant  Agreement  No.  479‐0020). 

Selanjutnya,  untuk  periode  tahun  2010  –  2014,  Pemerintah  Amerika  Serikat  kembali 

memberikan dukungan dalam proses demokratisasi di  Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

Assistance Agreement between  the Government of  the Republic of  Indonesia and  the United 

States  of  America  for  Democracy  and  Governance  Programs  in  Indonesia  (USAID  Grant 

Agreement No. 497‐026) yang telah ditandatangani tanggal 30 September 2009.  

 

Beberapa  program  kegiatan  yang  sedang  dan  akan  dilaksanakan  pada  tahun  2010‐2014 

tersebut adalah sebagai berikut:   

1. Program Representasi (‘ProRep’) 

Program  ini dirancang untuk meningkatkan efektifitas  lembaga perwakilan dan  institusi di 

Indonesia  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  good  governance  dan  pengembangan 

demokrasi  yang  berkelanjutan.  Penerima  manfaat  dari  program  ini  adalah  DPR,  DPD, 

beberapa DPRD,  beberapa  lembaga  penelitian  dan OMS.  Program  ini  direncanakan  akan 

selesai pada bulan Oktober 2014. 
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2. Representative Parties Project (RPP) 

Program  ini  dirancang  untuk  meningkatkan  kemampuan  partai  politik  di  dalam 

mengartikulasikan  dan  mendorong  kebijakan  publik  agar  dapat  sejalan  dan 

merepresentasikan pandangan dan keinginan para konstituen.   Penerima manfaat dari 

program  ini  adalah  beberapa  partai  politik  lokal  di  tingkat  provinsi,  partai  politik  di 

tingkat nasional  yang memiliki perwakilan di DPR, dan para  konstituen  yang memiliki 

perhatian pada kelompok marginal.  

3. Changes for Justice Program (C4J) 

Program  ini  bertujuan  (1)  Meningkatkan  kinerja  sistem  paradilan  Indonesia  dengan 

memberikan  bantuan terhadap peningkatan kapasitas Mahkamah Agung dan Kejaksaan 

Agung;  (2) Meningkatkan    kualitas  pendidikan  hukum  dengan meningkatkan  kualitas 

kurikulum termasuk komponen pelatihan dan penelitian kebijakan bidang hukum. 

4. Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) 

Program  bermaksud  memberikan  dukungan  penguatan  integritas  dan  akuntabilitas 

pemerintahan  terutama  pemerintah  pusat.  Terdapat  tiga  tujuan  program  yaitu:  (1) 

Peningkatan akuntabilitas instansi kunci dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas 

pemerintah;  (2)  Peningkatan  upaya  dalam  penguatan  integritas  dengan menurunkan 

pengaruh politik uang; (3) Penguatan kemasyarakatan dan media  massa.  

5. Kinerja Local Governance 

Program  ini  bertujuan  untuk  meningatkan  kinerja  pemerintah  daerah  untuk  dapat 

merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.  

6. Educating, Equipping Tomorrow’s Justice Reformer (E2J) 

Progam  ini  bertujuan  membangun  kolaborasi  antara  Fakultas  Hukum,  OMS  dan 

Lembaga  Hukum  Formal  untuk  mengembangkan  klinik  hukum  dalam  rangka 

meningkatkan  kualitas  sumbedaya  hukum,  khususnya  calon  SDM  yang  akan mengisi 

posisi di lembaga hukum fomal.  
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Sebelumnya  kegiatan  koordinasi  dan  monitoring  juga  telah  dilakukan  oleh  pemerintah 

Indonesia cq Bappenas tahun 2011. Ada tiga program yang dimonitor dan dievaluasi yaitu C4J, 

SIAP 1 dan Kinerja (KLG).  

 

Dari kegiatan memonitor terhadap ketiga program tersebut (C4J, SiAP 1 dan Kinerja) diperoleh 

sembilan kesimpulan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:   

 

(1) secara umum program DG USAID (Kinerja, C4J dan SIAP 1) sudah mengacu kepada dokumen 

perencanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah;  

 

(2)  Ada  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Kinerja  dengan    pemerintah  pusat  (KL),  Pemerintah 

Daerah  (Gubernur,  Bupati  dan  Bappeda)  sudah  memadai  dan  ada  komitmen  pemerintah 

daerah untuk mendukung kegiatan USAID, termasuk tentang Nota Kerjasama, Tim Teknis, Cost 

Sharing APBD, Penyediaan ruangan untuk tim Kinerja USAID; 

 

 (3) untuk koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan USAID, terkait perlunya persetujuan 

bersama  dalam  setiap  perencanaan  kegiatan  dan  pelaporan,  masih  belum  berjalan  secara 

maksimal.  Hal  ini  karena  adanya  perbedaan  persepsi  terkait mekanisme  pengelolaan  dana 

hibah  (financial  dan  subtansial)  antara  Asisstance  Agreement  dan G  to G  (khususnya  untuk 

Kinerja);   

 

(4)  Belum  adanya  mekanisme  pelaporan    (progress  report)  kegiatan  bantuan  hibah 

mengakibatkan pemerintah daerah dan KL tidak mengetahui perkembangan kegiatan bantuan 

hibah  dan  memonitoring  perkembangan  program  hibah  di  daerah  (PUM  Kemdagri  untuk 

KINERJA). antara USAID‐Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah – Pusat (KL), USAID‐KL ;  

 

(5) Kurang berjalannya  fungsi public relation dari pemerintah daerah dalam mempublikasikan 

kegiatan USAID, sehingga opini media yang terbangun lebih memihak kepada USAID dari pada 

pemerintah;  

 

(6)  Konsultasi  dalam  inisiasi  program,  penyusunan  annual  workplan,  pelaksanaan  kegiatan, 

monitoring dan evaluasi, dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik seperti LSM, Kampus, 
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Ormas, DPRD dan  lainnya. Untuk   KINERJA untuk Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perizinan 

Usaha) serta dengan melibatkan seluruh stakeholder internal terkait lainnya (C4J di Kejaksaan, 

SIAP 1 di BPK, KPK, dan Ombudsman);  

(7)  Kapasitas  kelembagaan  dari  segi  manjerial  dan  SDM,  sudah  cukup  memadai  karena 

pengalaman dalam pengelolaan program sebelumnya;  

 

(8) Masih adanya perbedaan persepsi dari benefeciary program dan kontraktor terkait standar 

pembiayaan kegiatan (Ombudsman untuk program SIAP 1); 

 

 (9)  Keberlanjutan  program,  untuk  daerah  tergantung  local  commitmen  governance  (cost 

sharing,  tim  teknis  dan  replikasi).  Untuk  Donor  melalui  penyediaan  LPSS  yang  sudah 

berpengalaman dibidangnya dan pernah bekerjasama dengan pemerintah setempat  

 

Selanjutnya  beberapa rekomendasi diajukan untuk perbaikan:  

 

(1) Perlunya  segera  penyelesaian mekanisme  SOP  pengelolaan  dana  hibah  secara  nasional. 

termasuk masalah pembiayaan/keuangan, mekanisme  koordinasi dan evaluasi mulai dari  

segi teknis hingga subtansi, dan berlaku disemua daerah penerima program USAID sehingga 

menjadi  acuan  bagi  daerah  (Bappeda)  dalam  pengelolaan  dan  pengawasan  pelaksanaan 

bantuan hibah (termasuk mekanisme MOU atau Nota Kerjasama Daerah dengan  lembaga 

Donor) 

(2) Perlu ada mekanisme pelaporan dan  feed back nya dari USAID kepada KL, USAID kepada 

Pemerintah  Daerah,  dan  dari  Pemerintah  Daerah  kepada  Pusat  (KL)  sehingga 

perkembangan pelaksanaan kegiatan bantuan hibah bisa terus diketahui. 

(3) Perlunya  peninjauan  kembali  model  pemilihan  lokasi  dengan  tetap  mempertimbangkan 

prioritas pembangunan daerah /kawasan.  

(4) Perlunya ada kejelasan exit  strategi pasca program dari pihak USAID dalam annual work 

plan untuk menjamin keberlanjutan  

 

Pada tahun 2012,  Bappenas cq Ditpolkom telah melakukan kegiatan koordinasi dan memonitor 

program dana Hibah Usaid tahun 2012. Yang dimonitor pada tahun 2012 adalah dua program 

penting  yang  belum  pernah  dimonitor  sebelumnya,  yaitu  Program  Educating  and  Equipping 
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Tomorrow’s  Justice  Reformers  (E2J)  yang  dijalankan  oleh  The  Asia  Foundation  dan  Program 

Representasi (ProRep) yang dilaksanakan oleh Chemonic International.   

 

I.2 Indikator Monitoring dan Evaluasi  

Sebagai  di  dalam  kegiatan  monitoring  sebelumnya,  5  aspek  penting  sebagai  indikator 

(konsistensi,  koordinasi,  konsultasi,  kapasitas  dan  keberlanjutan)  dijadikan  parameter  untuk 

melihat pelaksanaan dan perkembangan sebuah program. Namun, untuk monitoring   saat  ini 

ditambah 2 aspek (konteks dan kemanfaatan), sehingga menjadi 7 indikator.  

 

Tabel 1. 7 Indikator Monitoring 

    Indokator  Pengertian  

I   Konteks  
Kondisi dan persoalan riil objektif (kultural, ekonomi dan politik) yang melatarbekalangi 

sebuah ide atau gagasan dirumuskan  

II   Konsistensi  
Keselarasan tujuan, kegiatan hasil program dengan kerangka besar program yang menjadi 

prioritas pembangunan Indonesia  

III   Koordinasi  

Upaya menginformasikan ide dan program kepada seluruh pihak yang relevan, baik itu 

pemerintah (state actor) dan non pemerintah (non state actor) serta membuka peluang 

adanya kemungkinan keterlibatan mereka melalui peran yang relevan dan proporsional  

IV   Konsultasi  

Upaya mengkomunikasikan secara terbuka ide, program dan hasil yang dicapai kepada 

sebanyak mungkin pihak, baik itu pemerintah (state actor) dan non pemerintah (non state 

actor) yang memungkinkan adanya alternatif pandangan, kritik dan saran yang konstruktif 

sehingga dapat memperkaya hasil dan dampak dari program.  

V   Kapasitas  

Kondisi dan kualitas dalam mengoptimalkan sumberdaya, baik secara individual maupun 

kolektif (institusional) dalam rangka mengidentifikasi persoalan dan sasaran, merancang 

metode dan strategi implementasi program sehingga mampu melahirkan hasil yang 

hendak dicapai  

VI   Kemanfaataan  
Sebuah kondisi dan kualitas tertentu yang positif, produktif dan relevan yang secara riil 

dapat dirasakan langsung oleh individu, kelompok dan publik yang lebih luas.   

VII   Keberlanjutan  

Adanya kondisi yang memungkinan sebuah kegiatan akan bisa berlangsung secara terus 

menerus dilakukan dimana kualitas dan manfaat dari kegiatan tersebut dapat dirasakan 

oleh publik yang lebih luas di masa datang  
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I.3 RUANG LINGKUP  

 

Kegiatan ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Melakukan koordinasi antara internal pemerintah dengan USAID; 

2. Bersama‐sama dengan  instansi pemerintah  terkait dan USAID melakukan monitoring dan 

pemantauan  pelaksanaan  hibah  sebagaimana  tertuang  dalam  Assistance  Agreement 

between the Government of the Republic of Indonesia and the United States of America for 

Democracy and Governance Programs in Indonesia (USAID Grant Agreement No. 497‐026). 

 

I.4 TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI  

 

1. Mengetahui konsistensi dalam penyusunan annual work plan antara pihak donor dan 

lembaga mitra dengan melihat dokumen perencanaan yang ada (RKA/RKL, Renja, RKP dan 

RPJMN) 

2. Mengetahui koordinasi yang dilakukan antar pihak terkait dalam implementasi program  

3. Mengetahui kemampuan kapasitas pelaksana program (implementing agency) dan lembaga 

penerima bantuan hibah dari aspek perencanaan, implementasi program, monitoring dan 

evaluasi  

4. Mengetahui partisipasi dan kegiatan konsultasi public dalam pelaksanaan program 

5. Mengetahui kemanfaat program bagi masyarakat, stakeholder dan pihak lain yang  terkait. 

6. Mengetahui strategi keberlanjutan (exit strategy) yang akan dijalankan ketika bantuan 

hibah sudah selesai 

7. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah dalam menyusun rumusan 

pola hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan dana hibah, mulai 

dari penyusunan annual work plan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan / Program 

 

Kunarjo  (2002:270) memberikan batasan monitoring adalah kegiatan mengamati pelaksanaan 

program/proyek pembangunan dalam waktu yang sedang berjalan serta mencoba memperbaiki 

kesalahan  agar  pada  akhir  penyelesaian  program/proyek  diharapkan  dapat  dilaksanakan 

dengan benar. Jadi pada prinsipnya kegiatan pemantauan adalah: (1) Mencatat kegiatan secara 

terus menerus selama dalam pelaksanaan; (2) Mencatat hasil setiap periode (tahunan, bulanan) 

disesuaikan dengan yang direncanakan dalam dokumen proyek; (3) Mencocokkan antara biaya 

yang  dikeluarkan  dengansasaran  fisik  yang  dicapai;  (4)  Membuat  laporan  kemajuan  yang 

sekarang dalam  selang waktu yang pendek untuk mengoreksi apabila ada penyimpangan;  (5) 

Mengambil  tindakan  apabila  antara  pembiayaan  dan  sasaran  fisik  tidak  sesuai;  (6) 

Mengidentifikasikan masalah yang timbul dan mencari solusinya  

 

Dari  batasan  yang  dikemukakan  Kunarjo  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  Monitoring 

merupakan  kegiatan  mengamati/meninjau  kembali/  mempelajari  dan  kegiatan  menilik 

(mengawasi), yang dilakukan secara terus menerus atau berkala oleh pengelola proyek di setiap 

tingkatan  pelaksanaan  kegiatan,  untuk  memastikan  bahwa  pengadaan/  penggunaan  input, 

jadwal  kerja,  hasil  yang  ditargetkan  dan  tindakan  tindakan  lainnya  yang  diperlukan  berjalan 

sesuai dengan rencana. 

 

Sedangkan  evaluasi  kebijakan  (Suparjono  dan  Affan  Gaffar:  2001)  adalah  suatu  studi  yang 

ditujukan untuk menilai bagaimana sebuah kebijakan, semenjak kebijakan tersebut dirumuskan 

sampai  dihantarkan  kepada masyarakat.  Evaluasi  dilakukan  baik  pada  perumusan  kebijakan 

(process evaluation) ataupun dengan menganalisis bagaimana dampak dari kebijakan  (Impact 

Evaluation), apakah kebijakan tersebut sudah membawa manfaat seperti yang diharapkan atau 

belum, baik kebijakan yang sudah sangat mapan maupun kebijakan yang baru sama sekali  

 

Evaluasi  proyek/program  pembangunan  adalah  suatu  proses  untuk  menentukan  relevansi, 

efisiensi, efektifitas dan dampak kegiatan‐kegiatan proyek/program sesuai dengan tujuan yang 

akan  dicapai  secara  sistematik  dan  objektif.  Evaluasi  ini  merupakan  proses  untuk 
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menyempurnakan  kegiatan‐kegiatan  yang  sedang  berjalan,  membantu  perencanaan, 

penyusunan program dan pengambilan keputusan dimasa depan. 

 

Penulis  lain mendefinisikan evaluasi program  (Departemen of Finance Australia dalam Tonny 

Sitorus:    2000)  sebagai  berikut:  Evaluasi  Program  adalah  adalah  penjajakan  sistemik  pada 

semua  atau  sebagian  dari  kegiatan  program  untuk  membantu  manajer  dan  pengambil 

keputusan lain dalam: 

 

1. Menjajaki  kelanjutan  relevansi  dan  prioritas  dari  tujuan  program  dalam  keadaan penting 

yang ada, termasuk perubahan kebijakan pemerintah.: 

2. Menguji apakah manfaat program mencapai tujuan yang dijanjikan 

3. Memastikan apakah ada cara yang lebih baik dalam mencapai tujuan‐tujuan  

4. Memutuskan  apakah  sumberdaya  bagi  program  akan  diteruskan  dari  jumlah  terakhir, 

ditingkatkan, diturunkan atau tidak dilanjutkan. 

 

Dari definisi evaluasi program di  atas dapat ditarik  kesimpulan evaluasi program merupakan 

alat  bantu  bagi  pimpinan  suatu  organisasi  dalam membuat  suatu  keputusan.  Sebagai  suatu 

management  tool,  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  pelaksanaan  evaluasi  program  sangat 

berguna di dalam memutuskan apakah suatu program tetap dilanjutkan, perlu disempurnakan 

atau harus dihentikan sama sekali. 

 

Evaluasi kinerja proyek pembangunan  (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:   2000: 2) 

adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan yang  secara sistimatis mengumpulkan 

dan menganalisis  data  dan  informasi  untuk menilai  kelayakan  serta  pencapaian  sasaran  dan 

tujuan  pembangunan,  baik  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pasca  proyek 

Evaluasi  Kinerja  Proyek  Pembangunan  dilaksanakan  dengan  menggunakan  indicator  dan 

sasaran kinerja yang disepakati bersama antara pihak‐pihak  terkait atau dilaksanakan dengan 

menggunakan hasil kajian  lengkap melalui suatu studi evaluasi kinerja dengan mengacu pada 

indicator dan sasaran kinerja yang telah disepakati bersama.  

 

Sedangkan  tujuan  utama  evaluasi  kinerja  proyek  pembangunan  (Badan  Perencanaan 

Pembangunan Nasional: 2000: 5.) adalah untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran 

dari pengalaman mengenai hasil, manfaat dan dampak dari proyek pembangunan  yang baru 
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selesai dilaksanakan, maupun yang  telah beberapa  lama berfungsi,  sebagai umpan balik bagi 

pengambilan keputusan dalam  rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian 

dan  kaji  ulang    Jadi  evaluasi  program/proyek  pembangunan  (Kunarjo:2002:  270) mencakup 

tugas:  (1) Me‐review  kegiatan  yang  telah  dikerjakan melalui  studi  yang mendalam;  (2) Me‐

review  program  secara  keseluruhan  untuk  tujuan  pengambilan  keputusan;  (3)  Mengukur 

kinerja  proyek  secara  obyektif;  (4) Menekankan  pencapaian  obyektif  secara menyeluruh;  (5) 

Menyiapkan  laporan  kinerja  untuk  keperluan  pengambilan  keputusan  dimasa  yang  akan 

datang. 

 

Evaluasi kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen pembangunan yang sangat penting, 

namun  kegiatan  ini  sejauh  ini  belum  dilakukan  secara  komprehensif,  sistimatis, mandiri  dan 

melembaga.  Lemahnya pelaksanaan kegiatan  ini disinyalir  (Kartasasmita  : 1997: 143)  sebagai 

akibat dari: 

1. Kurangnya  informasi  mengenai  indicator  kinerja  yang  dikembangkan  pada  saat 

pengusulan  proyek  sehingga  data  yang  diperlukan  untuk  dianalisis  dalam  evaluasi 

kinerja tidak cukup tersedia. 

2. Tidak tersedia dan kurangnya data serta lemahnya informasi mengenai indicator kinerja 

proyekmenyebabkan evaluasi kinerja sulit untuk dilaksanakan 

3. Keterbatasan  sumberdaya  manusia  yang  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan 

pekerjaan ini.  

4. Ketersediaan  perangkat  analisis,  baik  perangkat  lunak  maupun  keras  masih  sangat 

terbatas 

 

Indikator  dan  sasaran  kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif  atau  kualitatif  yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup  indicator 

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results/outcomes) dan indicator manfaat (benefits) 

serta dampak  (impacts). Sedangkan  studi evaluasi kinerja  (Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional: 2000:  2) adalah suatu upaya yang sistimatis untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang  bersifat  obyektif  terhadap  hasil, manfaat  dan  dampak  dari  proyek  tertentu  yang  telah 

selesai  dilaksanakan  ataupun  telah  beberapa  tahun  berfungsi,  untuk  dijadikan  bahan 

pertimbangan  dan  masukan  bagi  pengambilan  keputusan  dalam  merencanakan  proyek 

pembangunan  selanjutnya.  Tujuan  Evaluasi  kebijakan  (Badan  Perencanaan  Pembangunan 

Nasional: 2000) adalah : (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan; (2) Mengukur tingkat 
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efisiensi suatu kebijakan; (3) Mengukur tingkat keluaran (output) suatu kebijakan; (4) Mengukur 

dampak suatu kebijakan; (5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan; (6) Sebagai bahan 

masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.  

 

Alasan perlunya evaluasi kebijakan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2000)  adalah: 

(1)  Untuk  mengetahui  efektivitas  suatu  kebijakan;  (2)  Untuk  mengetahui  apakah  suatu 

kebijakan  berhasil  atau  gagal;  (3)    Untuk  memenuhi  aspek  akuntabilitas  publik;  (4)  Untuk 

menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan; (5) Agar tidak mengulangi kesalahan 

yang  sama.  Adapun  metode  yang  dipergunakan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi: 

Dokumentasi dari laporan kegiatan, Survay, Observasi, Wawancara dan Metode Campuran.  

 

Sebagai  salah  satu  kegiatan  dalam  manajemen  pembangunan,  Monitoring  dan  Evaluasi 

merupakan  dua  kegiatan  yang  dipandang  sangat  penting  untuk  setiap  tahapan  dalam  daur 

manajemen  program  dan  proyek  pembangunan.  Secara  bersamaan,  kedua  kegiatan  yang 

berbeda  tapi saling  terkait  tersebut, memungkinkan para stakeholders, pengambil keputusan, 

perencana dan pemimpin proyek pembangunan dapat melakukan hal‐hal sebagai berikut:  (1) 

Mengikuti      perkembangan          kegiatan        pembangunan  sewaktu  dilaksanakan,  dan  selalu 

waspada  terhadap  kekurangan  dan  penyimpangan  yang  terjadi,  supaya  dapat  dilakukan 

tindakan koreksi secara dini; (2) Menetapkan secara sistematis dan objektif relevansi, efisiensi, 

dan efektifitas setiap kegiatan pembangunan, serta dampaknya terhadap kelompok sasaran; (3) 

Sebagai  bahan  masukan  untuk  merumuskan  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  dan 

proyek pembangunan di masa depan secara lebih baik. 

 

Tujuan Monitoring dan   Evaluasi dalam studi kebijakan dapat disusun secara berjenjang yang 

meliputi  tujuan  jangka  pendek  (hasil  atau  output)  tujuan  jangka menengah  (pengaruh  atau 

effect)  dan  tujuan  jangka  panjang  (dampak  atau  impact).  Menurut  Dunn  (1999:  278) 

pemantauan  dan  evaluasi  setidaknya  memainkan  empat  fungsi  dalam  analisis  kebijakan  : 

eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan. Berbeda dengan monitoring yang dilakukan 

hanya  selama  pelaksanaan  proyek,  evaluasi  proyek  dapat  dilaksanakan  pada  waktu‐waktu 

sebagai berikut: (1) Pada waktu pelaksanaan (evaluasi pada waktu proyek sedang berjalan = on 

going evaluation);  (2) Pada waktu penyelesaian  (evaluasi akhir proyek =  terminal evaluation); 

(3) Beberapa  tahun  setelah proyek  selesai  (evaluasi dilakukan pada  saat proyek diperkirakan 

telah berhasil mencapai dampak/perkembangannya secara penuh = ex post evaluation) 
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Penulis  lain  (Subarsono,  2002)  melihat  teknik  pelaksanaan  evaluasi  dilakukan  dengan 

metodologi sebagai berikut:  

1. Single  Program  After  –  Only,  yaitu metode  evaluasi  yang  dipergunakan  dengan melihat 

keadaan kelompok sasaran. setelah kebijakan/program dilaksanakan.  

2. Single program Before – After, yaitu metode evaluasi yang dipergunakan dengan melihat 

perubahan  kelompok  sasaran  antara  sebelum  dan  sesudah  kebijakan/program 

dilaksanakan. 

3. Comparative  After  –  Only,  yaitu  metode  evaluasi  yang  dipergunakan  dengan  melihat 

perbedaan  antar  daerah/target  group  dengan  daerah/kelompok  lain  yang  tidak menjadi 

lokasi kebijakan/program. 

4. Comparative  Before  –  After  yaitu  metode  evaluasi  yang  dipergunakan  dengan  melihat 

perbedaan  antar  daerah/target  group  yang  menjadi  lokasi  dengan  lokasi  yang  tidak 

menjadi  lokasi  kebijakan/program  pada  saat  sebelum  dan  sesudah  kebijakan/program 

dilaksanakan.  

 

Untuk  mengevaluasi  kebijakan/program  seperti  DG  USAID,  dalam  hal  ini  E2J  dan  ProRep, 

metode  yang  digunakan  adalah    Single  Program  Before‐After.  Metode  ini  dipilih  karena 

beberapa  kegiatan  telah  berhasil  dilaksanakan.  Semisal  training  investigasi  Anggran  untuk 

wartawan  di  ProRep  dan  training  penelitian  multiperspektif  di  E2J.    Satu  cara  untuk 

menaplikasikan  metode  ini  adalah  menggali  informasi  melalui  pertanyaan  tentang  apa 

perbedaan  yag  dirasakan  oleh  kelompok  sasaran  sebelum  dan  sesudah  mengalami  dan 

menerima perlakuan tertentu dari beberapa kegiatan yang diikuti.  
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BAB III 
METODE MONITORING DAN EVALUASI 

 

 

Kerangka Model Kerjasama dan Koordinasi 

Model koordinasi dan Monitoring dalam pengelolaan dana hibah, melibatkan tiga pihak terkait 

yaitu  USAID  sebagai  lembaga  donor,  Bappenas  sebagai  wakil  pemerintah  sebagai  lembaga 

pelaksana  program,  The  Asia  Foundatioan,  Chemonics  International  dan  para  pihak  terkait 

sebagai penerima manfaat program. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Bappenas 

mengacu kepada 7K (Konteks, Konsistensi, Koordinasi, Kapasitas, Konsultasi, Kemanfaatan dan 

Keberlanjutan)  untuk  memastikan  (i)  efektifitas  pelaksanaan  program  oleh  pihak 

penerima,termasuk  dari  faktor  penghambat  dan  pendukung;  (ii)  strategi  keberlanjutan  

program dari aspek keberlanjutan.  

 

Dari  monitoring  dan  koordinasi  ini  diharapkan  bisa  diperoleh  gambaran  sejauhmana 

implementasi  program  dilapangan,  sejak  awal  hingga  sekarang.  Apa  kendala  yang  dihadapi, 

upaya atau solusi  apa yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya.   

 

 

 Tabel.2 Cakupan Studi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 

Program  Aktivitas  Indikator  Metode  Sumber data 

E2J  Workplan 2010‐2011 
Workplan 2011‐2012 

1. Konsistensi 
2. Koordinasi 
3. Konsultasi 
4. Kerjasama 
5. Keberlanjutan  

1. Studi dokumen 
2. Indepth interview 
3. Kunjungan lokasi 

1. Annual work plan
2. laporan triwulan  
3. RPJMN‐RKP‐

Renstra‐Renja 
 

ProRep   Workplan 2011‐2012  1. Konsistensi 
2. Koordinasi 
3. Konsultasi 
4. Kerjasama 
5. Keberlanjutan 

1. Studi Dokumen
2. Indepth Interview 
3. Kunjungan Lokasi 
4. Observasi 
5. FGD 

1. Annual work plan
2. laporan triwulan  
3. RPJMN‐RKP‐

Renstra‐Renja 
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a. Pemilihan Lokasi dan  Teknik Pengumpulan Data 

Ada  dua  data  yang  dikumpulkan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Untuk  data  primer 

dilakukan melalui wawancara  langsung dengan USAID, The Asia Foundation, Chemonics serta 

beberapa  instansi  penerima manfaat  program  termasuk  kalangan masyarakat  seperti  OMS, 

Kampus, Media  dan  stakeholder  terkait  lainnya.  Sedangkan data  sekunder  dilakukan melalui 

kajian  atau  studi  dokumentasi  seperti  dokumen  perencanaan  RPJMN,  RPJPN,  RKP,  Renja, 

RKA/RKL, Renstrada, hasil laporan, notulensi rapat, paper dan lainnya.  

 

Untuk kunjungan  lapangan, tim monitoring Bappenas melakukan kunjungan  lokasi yang dipilih 

dengan  memerhatikan  aspek  pelaksanaan  program  yang  sudah  berjalan.  Dalam  kunjungan 

lapangan,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  pelaksana  program, 

Focused Group Discussion (FGD) dengan manajemen pelaksana, grantee, dan stakeholder yang 

relevan, analisis dokumen terkait dan observasi lokasi.  

 

Untuk lokasi terpilih, untuk program E2J ,  selain di Jakarta  juga dilakukan kunjungan  ke 

Makassar dan Denpasar. Untuk program ProRep kunjungan ke Yogyakarta (AJI Yogyakarta), dan 

Surakarta (YSKK).  

 

Tabel 3. Lokasi Terpilih Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Program DDG’s USAID 

Nama Program  Lokasi Terpilih 
Sumber Informan 

/Benefeciary Program 

E2J  Makassar 
Denpasar 
Jakarta 

1. Tim E2J
2. Dosen, mahasiswa, OMS 
3. Dekan 
4. Konsultan pendampin (Reviewer) 

ProRep 
 

Jakarta 
Yogyakarta 
Surakarta  

Tim ProRep, BAKN, Dinas Pendidikan, Komite 
sekolah, Staf Ahli DPR, NGO, Grantee, 
Ombudsman 

 

 

b. Tahapan Pelaksanaan 

 

Ada  lima  tahapan  dalam  kegiatan  ini  mulai  dari  (i)  persiapan,  (ii)  pengumpulan  data,  (iii) 

kunjugan  lapangan,  (iv) pengolahan dan analisa data,  (v) penulisan  laporan. Tahap persiapan 

dilakukan dengan penyusunan desain  studi dan  instrumen pengumpulan data. Selain  itu  juga 
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melakukan diskusi pendahuluan dengan Bappenas. Hal ini penting untuk memperoleh informasi 

dan gambaran dari program hibah USAID, termasuk sejauhmana perkembangan program sejak 

awal hingga sekarang. 

 

Tahap  kedua;  pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  dokumen  dan wawancara  dengan 

penerima manfaat  program.  Beberapa  dokumen  terkait  akan  ditelaah,  dikaji  dan  dianalisis 

untuk melihat sejauhmana relevansinya dengan program yang ada. Sumber data adalah semua 

instansi  terkait  penerima  program,  data  dari  internet  termasuk  juga  data  dari  lapangan 

(kunjungan lokasi). 

 

Tahap  ketiga,  kunjungan  lokasi  dilakukan  pada  4  daerah  terpilh  berdasarkan masukan  dari 

USAID, Chemonics, The Asia  Foundation dan Bappenas. Tujuannya untuk melihat  situasi dan 

kondisi terkini dari pelaksanaan program E2J dan ProRep melaui pengamatan langsung. Dalam 

kunjungan dilakukan wawancara dan pengumpulan data sekunder. Wawancara selain kepada 

pelaksana program, juga kepada atau pihak terkait lainnya yang berkepentingan.  

 

Tahap  keempat,  pengolahan  dan  analisis  data.  Kegiatan  ini  dilakukan  setelah  pulang  dari 

kunjungan  lokasi dan  semua  kegiatan pengumpulan data. Pada  tahap  ini peneliti melakukan 

transkrip hasil wawancara atau FGD, klasifikasi dan analisa data, dengan tetap memperhatikan 

tujuh parameter monitoring. 

 

Tahap kelima, penyusunan  laporan.  Isinya menjelaskan tentang  latar belakang program, profil 

dari  lima program, beberapa  temuan  lapangan dilengkapi dengan analisis. Pada bagian akhir 

disampaikan beberapa usulan rekomendasi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. Laporan 

ini  masih  bersifat  sementara,  sambil  menunggu  saran  dan  masukan  dari  Bappenas,  untuk 

kemudian dibuat laporan akhir (final report)    
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Tabel 4 

Tahapan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah USAID 2012 

Tahapan  Bentuk kegiatan  Output/keluaran 

Persiapan  1. Penyusunan desain monev
2. Penyusunan Instrument penelitian 
3. Diskusi awal dengan USAID  

1. Desain monev 
2. Instrument wawancara 

mendalam dan studi dokumen 

Pengumpulan Data   1. Studi dokumentasi perencanaan RPJMN, 
RKP, Renja, RKA/RKL 

2. Wawancara dengan USAID, Benefeciary 
Program 

 

Data/informasi hasil studi 
dokumen dan wawancara 
 

Kunjungan Lapangan  1. Observasi lapangan
2. Wawancara mendalam dengan 

stakeholder/mitra 
3. Studi dokumen terkait 
4. Focused Group Discussion (FGD) 
 

1. Transkrip hasil wawancara
2. Catatan observasi lapangan 
3. Analisa hasil studi dokumen 

Pengolahan dan 
analisa data 

Transkrip hasil FGD 
Analisiskomparasi dokumen 
Klasifikasi dan kategorisasi data 
 

Transkrip hasil FGD 
Analisis hasil klasifikasi dan 
kategorisasi data 
 

Penulisan laporan   Penyusunan outline laporan
Penulisan preliminary report 
Diskusi hasil temuan lapangan 
Revisi laporan  

Laporan akhir hasil studi  

 
 

Tabel 5 Jadwal  Pengumpulan Data  
Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah DDG’s Program  

Tahun 2012 
 
No  Kegiatan  Agus Sep Okt Nov  Des

1  Pembuatan desain monev  X    

2  Finalisasi konsep draft  X    

3  Diskusi pendahuluan Tim Bappenas  X X    

4  Pengumpulan Data lapangan ProRep X X X    

5  Pengumpulan Data E2J  X X    

6  Pengolahan dan analisis data   X X X   

7  Presentasi Temuan Data ProRep  X   

8  Presentasi Temuan Data E2J  X   

9  Finalisasi draft laporan akhir    X 
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Sistematika Laporan 

Hasil  laporan koordinasi dan monitoring pengelolaan dana hibah USAID akan dituliskan dalam 

bentuk laporan yang terdiri dari 6 bab, yaitu: 

 

Bab 1. Pendahuluan; berisikan latar belakang, focus kegiatan, tujuan, dan metodologi penelitian 

 

Bab 2. Kajian Pustaka. Pada bagian ini dijelaskan tentang  konsep monitoring dan evaluasi serta 

model monitoring 

 

Bab  3. Metode Monitoring  dan  Evaluasi.  Bagian  ini  berisi  penjelasan  tentang    tahapan  atau 

proses monitoring , teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.  

 

Bab  IV. Profil Program. Dalam bab  ini akan diulas tentang profil dari program E2J dan ProRep, 

yang meliputi, tujuan, implementasi program di lapangan serta hasil yang dicapai 

 

Bab V. Analisis    temuan  lapangan,  isinya  tentang beberapa  temuan  lapangan  terkait dengan 

koordinasi  pengelolaan  dana  hibah  USAID,  dengan  tetap mengacu  kepada  7  aspek  sebagai 

parameter  yaitu,  konteks,  konsistensi,  koordinasi,  kapasitas,  konsultasi,  kemanfaatan  dan 

keberlanjutan.  

 

Bab VI. Penutup, berisi kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi dana hibah USAID 2012, serta 

memberikan  rekomendasi  dan  saran  terhadap  penyusunan model  koordinasi  dan  kerjasama 

dalam pengelolaan dana hibah untuk program tahun berikutnya 
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BAB IV 
PROFIL PROGRAM EDUCATING AND EQUIPPING TOMORROW’S 
JUSTICE REFORMER (E2J) dan PROGRAM REPRESENTASI (ProRep) 

 

 

IV.1 Profil Progam E2J1 

IV.1.1 Latar belakang  

Program  E2J  ini  dirancang  dalam  latar  situasi  setelah  15  tahun  reformasi  sistem  peradilan 

Indonesia yang dianggap  lambat untuk mereformasi diri dalam rangka menegakkan rule of law. 

Selama  ini,  salah  satu upaya   USAID dalam berkontribusi untuk mendorong  reformasi adalah 

dengan  berfokus pada  dua  lembaga  yang  kuat  dari  sistem  peradilan: Mahkamah Agung  dan 

Kejaksaan Agung. Dalam rangka  ini program C4J diselenggarakan untuk mendorong reformasi 

dalam masing‐masing  lembaga.  Sementara  E2J  –  dengan mengambil  target  yang  berbeda  ‐‐ 

berusaha  untuk  mereformasi  dan  memperbaiki  lingkungan  yang  memungkinkan  lembaga‐

lembaga  tersebut  di  atas  mampu  beroperasi  dan  melakukan  reformasi.  Dalam    rangka 

mereformasi dan mendukung  lingkungan  yang  kondusif bagi  lembaga‐lembaga hukum, maka 

E2J berfokus pada tiga hal: 

 

1. Fakultas Hukum: 

Fakultas hukum adalah  lembaga yang mengisi sektor peradilan dengan hakim,  jaksa, dan staf 

OMS  bekerja  pada  reformasi  peradilan.  Kinerja  lembaga‐lembaga  tersebut  secara  langsung 

berkaitan dengan kualitas keterampilan teknis  lulusan  fakultas hukum. Sayangnya, pendidikan 

hukum di Indonesia bukan berangkat dari standar yang tinggi. 

Dosen hukum  tidak benar‐benar melakukan praktik hukum (dalam sistem universitas nasional, 

karena  mereka  adalah  pegawai  negeri,  mereka  tidak  diperbolehkan  untuk  mempraktikkan 

hukum  seperti  itu  akan menjadi  rangkap  pekerjaan  . Hal  itu  ilegal menurut  peraturan  yang 

berlaku). Oleh karena itu, pengajaran mereka sangat berbasis teori: dosen tidak bisa mengajar 

                                                            
1 Penjelasan mengenai Profil dan hasil capain dari E2J ini diambil dan dioleh dari beberapa dokumen E2J, antara 
lain Grant Proposal, RFP No. Indonesia 10-013, Annual Report October 2011 – September 2012, Quarterly Report, 
January-March 2012, Quaterly Report, April-June 2012 
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dari pengalaman karena mereka  tidak memilikinya. Yang  terjadi mahasiwa menghafal hukum 

dengan sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara mempraktikkan hukum. 

Stakeholder ‐ hukum fakultas, lembaga peradilan formal sektor, dan profesional lainnya ‐ telah 

sepakat bahwa apa yang dibutuhkan dalam pendidikan hukum adalah pengenalan teknik yang 

mengajarkan  aplikasi praktis dari hukum. Penerapan  studi  kasus  ‐ di mana mahasiswa dapat 

mengungkap  bagaimana  hukum  itu  diterapkan  dalam  kasus  yang  sebenarnya  ‐  adalah 

pendekatan  yang  tepat.  Pendidikan  hukum  klinis  ‐  dimana  siswa  benar‐benar  berinteraksi 

dengan  hukum  dalam  beberapa  cara  (bekerja  pada  kasus,  meneliti  kasus,  advokasi  untuk 

perubahan dalam hukum dan lainnya  merupakan satu cara yang lain lagi.  

 

2. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): 

Selama era reformasi, sejumlah besar OMS memainkan peran penting dalam upaya mengawali 

reformasi  hukum.  Sampai  sekarang  banyak  dari  lembaga‐lembaga  ini  dilihat  sebagai  entitas 

yang  independen,  kritis  dan  relatif  jauh  dari  praktik‐praktik    korupsi. Oleh  karena  itu, OMS  

merupakan  sumber  yang  sangat  signifikan untuk mendorong pembentukan  aturan hukum di 

Indonesia. Peran mereka  tidak bisa terlalu dikerdilkan. Tanpa keberadaan mereka pergerakan 

reformasi hukum di Indonesia bisa berhenti sama sekali dan bergerak mundur.  

Untuk  membantu  memastikan  bahwa  peran  penting  OMS  tidak  hilang  di  Indonesia,  E2J  

memberikan  berbagai  bentuk  dukungan.  Meningkatkan  kapasitas  mereka  untuk  meneliti 

masalah hukum dan menganjurkan posisi  reformasi  yang  akan dicapai. Dukungan  yang  lebih 

fundamental  seperti  pelatihan  dalam  pengelolaan  dan  manajemen  keuangan,  juga  akan 

diberikan. OMS  yang kuat dalam melakukan pekerjaan  yang  lebih baik, merupakan pertanda 

baik bagi reformasi peradilan di Indonesia. 

 

3. Kolaborasi: 

Untuk memperkuat pemerintahan hukum di Indonesia, reformasi harus terjadi dalam lembaga 

formal negara di sektor keadilan, khususnya Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Selama ini 

publik mungkin  berasumsi  bahwa  ada  hubungan  yang  kuat  antara  para  aktor  dan  sekolah 

hukum  yang memasok  rekrutan  baru mereka,  dan OMS  yang memberikan  dukungan  teknis 

berikut pemantauannya. Sayangnya hal ini tidak terjadi. 

Meskipun ada komunikasi antara sektor peradilan formal dan masyarakat sipil, dan ada ruang 

besar  untuk  perbaikan,  namun  sangat  mengherankan  masih  saja  sangat  kurang  terjadinya 
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interaksi  antara OMS dan  sektor peradilan  formal dengan  fakultas hukum  , meskipun dalam 

faktanya mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama (pendidikan hukum dan penerapan 

hukum). 

Upaya  sentral  dalam  membangun  langkah  kolaboratif  ini  adalah  pembentukan  Dewan 

Penasehat:  yang  terdiri  dari  anggota  senior  dari  sektor  peradilan  formal, OMS  dan  fakultas 

hukum  akan  bekerja  sama  untuk mempromosikan  reformasi  dalam  pendidikan  hukum  dan, 

sebagai  konsekuensi,  reformasi  dalam  pengiriman  keadilan.  Seperti  yang  tercantum  dalam 

Perjanjian Kerjasama (C.1.4, paragraf pertama): 

Dengan focus program E2J sebagaimana disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penyelenggaraan E2J adalah sebagai berikut: 

1) Memperkuat  kapasitas  fakultas  hukum  untuk  memberikan  pendidikan  hukum, 

penelitian, dan Jasa lainnya yang berkotribusi dalam upaya mereformasi sektor keadilan 

2) Memperkuat kapasitas OMS untuk mendukung kerja advokasi dan memonitor reformasi 

keadilan 

3) Meningkatkan  kolaborasi  antara  fakultas  hukum,  OMS    dan  lembaga  peradilan  dan 

hukum untuk meningkatkan reformasi sektor keadilan dan mengembangkan generasi di  

sektor peradilan 
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Grafik 1. Kerangka Program E2J 
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4) Klinik Hukum 

Klinik  Hukum  merupakan  inti  dari  proyek  E2J.  E2J,  dalam  bentuk  yang  paling  sederhana, 

memiliki empat komponen yang digerakkan pada beberapa kegiatan seperti: proyek penelitian 

yang relevan dengan isu‐isu reformasi hukum, pengembangan kurikulum (yang meliputi bahan 

ajar  ‐  buku  teks  ‐  dan  studi  kasus),  peningkatan  kapasitas  organisasi masyarakat  sipil,  dan 

pengiriman dosen dan aktivis  OMS ke University of Washington (.  

Klinik hukum mengajarkan mahasiswa untuk mengalami secara aktual praktik dan implementasi 

hukum, bukan hanya mempelajari administrasi hukum. Sebuah klinik hukum biasanya dimulai 

dengan  beberapa  kelas  dengan  pengajaran  konvensional  untuk  memperkenalkan  materi 

pelajaran, tapi kemudian mahasiswa ditugaskan – melalui beberapa metode ‐‐ untuk beberapa 

tugas  di mana  kasus  hukum  sedang  terjadi.  Sebagai  contoh,  siswa  dapat membantu  dalam 

mewawancara penggugat atau terdakwa dari kasus, atau membantu kasus penelitian masa lalu 

atau saat ini, atau berpartisipasi dalam kampanye untuk mendidik masyarakat tentang prinsip‐

prinsip hukum  tertentu. Dengan kata  lain, klinik hukum  selalu menggabungkan pembelajaran 

teoritik  (instruksi  dosen)  dengan  (kerja  studi‐)  praktis.  Selama  ini  hasil  dari  metode 

penggabungan ini ‐‐ dianggap oleh banyak orang ‐‐ sebagai pengalaman pendidikan yang ideal 

mengenai  pengetahuan bagaimana hukum diadministrasikan dan bagaimana hukum digunakan. 

Dalam  rangka  ini,  dan  untuk memperoleh  hasil  yang  optimal  dalam mengembangkan  klinik 

hukum  di  Indonesia,  E2J  bermitra  dengan  delapan  fakultas  hukum  dan  19  Organisasi 

Masyarakat Sipil. 
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IV.1.2 Hasil yang telah dicapai dari  Program E2J 

TUJUAN 1: Memperkuat Kapasitas Fakultas Hukum untuk Memberikan Pendidikan Hukum, 

Penelitian, dan Jasa Lainnya yang berkontribusi pada Upaya Reformasi Sektor Keadilan 

 

Out Put  1.1: Pengajaran Hukum dengan orientasi praktik 

 Telah  terpilih    10  penerima  beasiswa  LLM  di  bidang  hukum  klinis  di  Universitas 

Washington. Penerima beasiswa  terdiri dari 8 dosen hukum  (satu dari masing‐masing 

fakultas hukum) dan 2 dari OMS. Empat   kandidat LLM  telah berangkat ke Universitas 

Washington pada bulan Agustus  2012, dan enam  sisanya  akan berangkat pada bulan 

Juni 2013 . Setelah kembali ke  Indonesia, penerima LLM akan memiliki kapasitas untuk 

memperkuat  pengetahuan  institusi  mereka masing‐masing,  terutama  dalam  konteks 

pendidikan  hukum  klinis,  sehingga  sangat  berharga  bagi  fakultas  hukum mereka  dan 

OMS yang melembagakan klinik hukum.  

 Persiapan untuk  semua calon mencakup pelatihan ekstensif dalam Bahasa  Inggris dan 

ujian iBT, beberapa sudah dilaksanakan dan mencapai hasil yang baik. Namun beberapa 

calon masih perlu pemantapan dan perhaian khusus sebelum berangkat ke UW  

 Pada bulan Maret tahun 2012 diadakan kursus pedagogi hukum dan etika hukum yang 

diselenggarakan oleh Universitas Washington untuk mempersiapkan calon LLM. Kursus 

juga dibuka untuk   semua dosen dan perwakilan OMS yang terlibat dalam E2J: sebagai 

hasilnya 112 orang berpartisipasi dalam acara tersebut. 

 28 kursus klinis  sedang dikembangkan oleh 28  tim klinik. Setiap klinik melibatkan dua 

atau tiga dosen atau lebih,  total 79 dosen kini terlibat dalam pengembangan 28 klinik. 

Setiap  klinik mengusulkan  salah  satu  dari  lima  topik  yang  relevan  dengan  reformasi 

sektor peradilan,  seperti:  anti‐korupsi hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum 

lingkungan hidup, dan hak‐hak perempuan &  anak‐anak. 21 dari 28  klinik melibatkan 

partisipasi OMS, sehingga masing‐masing tim klinik terdapat dua wakil OMS. Tujuh klinik 

lainnya, yakni klinik hukum perdata tidak menggunakan mitra OMS. 

 19  dari  28  klinik  akan  menjalankan  proyek  pecontohan  (pilot  project)  di  bulan 

September / Oktober 2012. Sembilan klinik sisanya akan menjalankan   pada semester 

Januari 2013. Semua 28 klinik percontohan telah resmi diterima sebagai matakuliah di 
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universitas masing‐masing.  Sebuah  'modul'  (kurikulum  dan  rencana  pengajaran)  juga 

telah dikembangkan untuk masing‐masing  klinik. 

 Lima buku yang kompehensif dan  interaktif  sedang dikembangkan oleh dosen hukum 

yang  juga  bekerja  pada  sebuah  klinik  dengan  topik  yang  sama.  Buku  ini  dirancang 

sebagai    referensi pendamping untuk klinik,  teks‐teks  ini  juga dapat digunakan dalam 

pekuliahan  non‐klinis.  Setiap  teks  yang  sedang dikembangkan  bersama‐sama,  dengan 

setidaknya dua ‐ dan sebanyak tujuh ‐ fakultas hukum bekerja sama untuk menghasilkan 

teks  masing‐masing.  Bahan  resmi  dari  lembaga‐lembaga  sektor  peradilan  dan  OMS 

sedang dikumpulkan   untuk dimasukkan dalam buku  teks. Buku  teks  ini akan menjadi 

yang pertama dari buku teks yang pernah terbit di Indonesia dan akan berfungsi sebagai 

sumber daya utama untuk mempromosikan pengalaman belajar. 

 Studi  kasus  sedang  dikembangkan.  Studi  ini  akan  dimasukkan  dalam  lima  buku  teks, 

tetapi juga dapat "berdiri sendiri" dan digunakan dalam program lain. Para penulis buku 

teks  adalah  peneliti  dari  studi  kasus.  dan  E2J  saat  ini mengantisipasi  setidaknya  satu 

studi kasus dituliskan menjadi 1 bab dalam buku.  Ini akan menghasilkan setidaknya 50 

studi kasus. Sebuah studi kasus dengan penelitian yang benar‐benar mendalami kasus. 

Dan  untuk  menjaga  konsistensi,  E2J    mengharuskan    semua  studi  kasus  mengikuti 

metode Irac (Issue, Rule, Application, Kesimpulan).  

 Pejabat  pemerintah  dari  lembaga  hukum  berpartisipasi  sebagai  pembicara  tamu  di 

banyak  klinik  percontohan.  Klinik  juga  akan  menawarkan  kesempatan  kepada 

mahasiswa  untuk  mengunjungi  lembaga‐lembaga  hukum  fomal  sebagai  bagian  dari 

perkuliahan.  Keterlibatan  OMS  dengan  klinik  fakultas  hukum  bahkan  lebih  tinggi 

porsinya.  Sembilan  belas  OMS menyediakan  lembaga mereka  sebagai  tempat  untuk 

pelaksanaan komponen pengalaman (komponen paling signifikan) dari 21 klinik hukum. 

Perwakilan dari OMS  tersebut  telah dilatih  bersama  dosen  fakultas  hukum mengenai 

pendidikan hukum klinis dan bersama‐sama tim klinik telah merintis klinik hukum. 

 

Out  Put  1.2:  Peningkatan  penelitian  di  Fakultas  Hukum  mengenai  Praktek  Keadilan  dan 

Reformasi 

  

 28 Tim peneliti – yang melibatkan 56 dosen hukum dan 42 staf OMS ‐‐  telah menerima 

pelatihan dasar dan  lanjutan dalam penelitian hukum. Melalui proses yang kompetitif, 

tim mengajukan  proposal  hibah  45  penelitian.  Yang  diterima  sebanyak  28  proposal. 
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Penasehat  E2J  bekerja  dengan  tim  untuk  memperkuat  metodologi,  kemudian 

menyediakan dana. Pelatihan dan dukungan  tambahan dalam keterampilan penelitian 

sedang berlangsung dan akan terus berlanjut. Setiap proyek penelitian termasuk dalam 

salah satu dari  lima topik yang dibahas oleh klinik fakultas hukum akan menjadi bahan 

pendukung  untuk  klinik.  Laporan  penelitian    diperkirakan  akan  selesai    pertengahan 

Januari 2013. 

 

TUJUAN 2: Memperkuat Kapasitas OMS untuk mendukung advokasi dan pemantauan  

Reformasi Hukum 

 

   

Hasil 2.1: Penguatan OMS Kepemimpinan Intelektual dan Program Penelitian 

 Sebanyak 19 OMS telah diidentifikasi dan kini bermitra dengan E2J. Secara hati‐hati dan 

cermat mereka  dipilih  berdasarkan  reputasi mereka,  kapasitas  saat  ini  (program  dan 

keuangan), dan kemampuan untuk bekerja sama dengan fakultas hukum. Sekira 5 dari 

OMS akan menjadi mitra  inti, dimana   tingkat  interaksi dengan mereka, dan dukungan 

mereka, akan lebih besar daripada yang lain. Dengan cara ini diharapkan akan menjaga 

komitmen perjanjian sambil menawarkan manfaat tambahan kepada OMS. 

 Sebanyak  42    peneliti  dari  19  mitra  OMS  telah  berpartisipasi  dalam  pelatihan  dan 

dukungan  dalam  keterampilan  penelitian:  ini  sedang  berlangsung  dan  akan  berlanjut 

setelah  tahun  Laporan  ini.  Tujuan  utama  dari  proyek  penelitian  ini  adalah  untuk 

mengembangkan kapasitas penelitian dan keterampilan advokasi: hal  ini berlaku untuk 

perwakilan  OMS  yang  berpartisipasi  dalam  sebuah  proyek  penelitian  seperti  yang 

berlaku bagi dosen hukum yang berpartisipasi dalam proyek penelitian. 

 Sekarang ada 21 tim peneliti yang masing‐masing terdiri dari 2 perwakilan OMS dan 2 

dosen  fakultas  hukum.  Masing‐masing  tim  kini  menjalankan  proyek  penelitian.  Tim 

penelitian memilih topic dari dari lima topik yang sama dengan lima topik klinik hukum, 

sehingga proyek‐proyek penelitian akan  juga berfungsi  sebagai bahan  referensi untuk 

klinik pendidikan hukum. 
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TUJUAN 3: Peningkatan Kolaborasi kalangan Fakultas Hukum, OMS, dan Lembaga Hukum 

untuk Meningkatkan Reformasi Sektor Keadilan dan Mengembangkan Generasi berikutnya 

Praktisi Sektor Keadilan dan Reformis 

 

Hasil 3.1: Kolaborasi Kelembagaan antara fakultas Hukum, OMS dan Lembaga hukum 

 E2J  telah  membentuk  Dewan  Penasehat  dengan  keanggotan  perwakilan  senior  dari 

Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung,  Kepolisian,  asosiasi  advokat  PERADI,  Asosiasi 

Nasional Fakultas Hukum, dan OMS untuk memberikan saran dan masukan pada proyek 

dan  menjamin  keberlanjutannya  di  masa  depan.    Dewan  Penasehat  sendiri  telah 

bertemu  tiga  kali.  Satu  hal  yang  perlu  digarisbawahi,  menuntut  komitmen  dan 

partisipasi  anggota  dari  masing‐masing  institusi  adalah  proses  yang  sulit  dan 

keanggotaan Dewan  Penasehat  tidak  sepenuhnya  disepakati  dan  diselesaikan  sampai 

pertemuan kedua. Kesepakatan baru tercapai satu tahun kemudian dan pada akhirnya, 

semua  anggota  Dewan  Penasehat  adalah  anggota  sangat  senior  dari  lembaga  yang 

mereka wakili. 

 

Hasil 3.2:  Program Kolaborasi antara Fakultas Hukum , OMS ,  Lembaga Hukum Formal, dan 

Lembaga Penelitian di Indonesia dan Luar Negeri 

 

 E2J telah membuat kemajuan besar dalam membawa fakultas hukum,  lembaga hukum 

formal dan OMS bersama‐sama untuk mengerjakan berbagai program, meliputi: 

  

- 8  fakultas hukum dan  19 OMS bekerja  sama untuk mengembangkan 28  klinik 

pendidikan hukum dalam lima topik hukum yang berbeda. 

- Perwakilan  lembaga hukum formal dan OMS berfungsi sebagai pembicara tamu 

di klinik fakultas hukum . 

- Sekira 42 dosen hukum dari 8  fakultas hukum dan 42 Perwakilan dari 19 OMS  

secara kolaboratif bekerja pada 21 proyek penelitian. 

- Profesor  dari  delapan  fakultas  hukum  yang  secara  kolaboratif  bekerja  untuk 

mengembangkan  lima  buku  teks  ,  dan  lembaga  hukum  formal  dan  OMS 



26 

 

menyediakan bahan studi kasus dan bahan penelitian untuk dimasukkan dalam 

buku teks. 

- Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung,  Polri  dan  PERADI  menyusun  perjanjian 

kerja sama dengan delapan  fakultas hukum mitra dalam rangka pengembangan 

klinik hukum. 

 

 28  klinik  percontohan  diluncurkan  atau  persiapan  untuk  launching,  dengan  perkiraan  

sekitar 22 akan sukses dan kemudian secara resmi diluncurkan pada akhir 2013.  

 

II.1.3 Pendanaan 

Hingga  tahun  ke‐2 penyelenggaraan  E2J,  sejumlah  dana  telah  dialokasikan  untuk membiayai 

kegiatan  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas.   Di bawah  ini merupakan  besaran dana  yang 

telah dialokasikan untuk beberapa kegiatan sebagai telah dijelaskan di atas.  

 

        Grafik 2. Jumlah Dana E2J 

 

Tiga‐perempat dari anggaran E2J ini didedikasikan untuk bekerja dengan fakultas hukum untuk 

membuat pengajaran  lebih diterapkan dan  interaktif. Untuk  itu seperempat dari anggaran E2J 

ini didedikasikan untuk bekerja dengan OMS. 
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IV.2 Pofil Pogram Repesentasi (ProRep) 2 

IV.2.1 Latar Belakang 

Program  Representasi  diselenggarakan  dalam  konteks  politik  tertentu  di  Indonesia.  Konteks 

politik yang dimaksud adalah  proses reformasi dan transisi demokrasi politik yang berlangsung 

dalam kurun  lebih satu dekade di  Indonesia. Proses reformasi  ini dinilai sebagai   transformasi 

politik yang dramatik yang ditandai oleh pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, 

kebebasan pers dan berpendapat, otonomii daerah, keterlibatan aktif masyarakat  sipil dalam 

proses kebijakan, partai politik yang lebih terbuka, dsb.3  

Namun demikian proses tranformasi politik – belakangan ini – dikhawatirkan menggelinding ke 

arah regresif ketika mulai terlihat gejala terkikisnya kepercayaan dan dukungan warga negara 

terhadap demokrasi, yang ditandai dengan dukungan dan kepercayaan yang makin   melemah 

terhadap DPR.4   Dukungan dan kepercayaan yang melemah ini disebabkan DPR tidak sungguh‐

sungguh  menjalankan  fungsi  agregasi  dan  mengartikulasikan  kepentingan  konstituennya, 

melainkan kepentingan oligarki segelintir elit, lebih khusus, kepentingan elit bias Jakarta.  

Berangkat  dari  kondisi  politik  di  Indonesia  terkini  itulah,  Program  Representasi  (ProRep) 

menjadi relevan untuk dilakukan. Ada dua tujuan utama dai ProRep:   

(1) memperkuat keterwakilan masyarakat dengan mingkatkan keterlibatan dan efektivitas 

kelompok‐kelompok,  jaraingan  dan  institusi  yang mewakili  pandangan,  kepentingan 

dan aspirasi masyarakt kepada pemerintah 

(2) Meningkatkan  kepekaan,  daya  tanggap,  efektivitas  dan  transparansi  proses‐proses 

legislatif. 

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, ProRep memfokuskan program‐program ke dalam 

tiga komponen utama, yaitu: 

(1) Membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil yang berbasis keanggotaan sehingga 

lebih mampu memperjuangkan kepentingan anggota dan konstituennya.  

(2) Mendukung  analisis  independen  dan  diskursus  publik  tentang  legislasi  dan  kebijakan 

yang berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis.  

                                                            
2 Penjelasan mengenai Profil dan hasil capain dari PoRep ini diambil dan diolah dari beberapa dokumen ProRep, 
antara lain Grant Proposal, RFP No. Indonesia 09-015,  Quarterly Report, January – Mach 2012, Quarterly Report 
Apil – June 2012 
3 Program Representasi (ProRep) Project, RFP No. Indonesia 09-015, hal. 3 
4 Ibid 
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(3) Mendukung proses legisllatif yang transparan, responsif dan efektif 

 Secara skematis tujuan dan pencapaian hasil dai proyek dapat digambakan sebagai berikut: 

         

      Grafik 3. Kerangka Program Representasi 

 

 

II.2.2 Capaian Hasil Progam Representasi 

Berbeda dengan E2J yang sudah memasuki tahun ke‐2, selama monitoring berlangsung ProRep 

masih  dalam  tahap  implementasi  rencana  kerja  untuk  tahun  pertama.  Namun  demikian, 

beberapa  kegiatan  dan  capaiannya  sudah  bisa  diobservasi.  Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan 

beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai .  
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Komponen  I  :   Membangun kapasitas organisasi masyarakat  sipil yang berbasis keanggotaan 

sehingga lebih mampu memperjuangkan kepentingan anggota dan konstituennya.  

 

Komponen  1  ini  dirancang  untuk  memperkuat  efektivitas  15‐20  OMS  advokasi  yang  ingin 

memperluas  keanggotaan  atau  konstituen mereka,  dan  untuk mewakili  pandangan mereka 

secara  lebih  efektif  baik  di  pemerintahan maupun  di DPR. Untuk mencapai  tujuan  tersebut, 

ProRep melakukan serangkaian kegiatan yang mencakup pemberian hibah kepada kurang lebih 

15 OMS.  

 

Implementasi Hibah: 

Sejauh ini yang telah menerima hibah telah melaksanakan beberapa kegiatan dan menunjukkan 

hasilya masing‐masing.  

1) Seknas  FITRA menerbitkan  buku  komik  tentang melek  anggaran.  Buku  itu  dibagikan 
kepada 500 penerima dan digunakan dalam dua pertemuan konstituen yang dilakukan 
di  Jawa  Timur  dan  Jawa  Barat  di  mana  FITRA  melatih  kelompok‐kelompok  seperti 
kelompok orang yang  terinfeksi HIV, buruh migran, dan kelompok‐kelompok advokasi 
anggaran peningkatan pendidikan dan kesehatan. Buku komik  teryata begitu diterima 
masyarakat,    OMS  transparansi  meminta  tambahan  salinan.buku  tersebut.  Sebagai 
tanggapan, FITRA meminta dana untuk mencetak salinan tambahan, dan ProRep setuju 
untuk mendanai mereka  
 
Selain  itu, FITRA mengatur dua pertemuan antara anggota DPR dengan   konstituen,   di 
mana warga mengambil kesempatan untuk mengekspresikan keprihatinan dan aspirasi 
mereka  kepada  anggota parlemen.  FITRA melakukan  salah  satu dialog di  Jawa Timur, 
dan yang  lainnya di  Jawa Barat), berfokus pada  inkonsistensi dari proses perencanaan 
pembangunan dari tingkat lokal (Musrenbang) ke tingkat nasional. 

 
2) Lakpesdam NU mengembangkan pemetaan yang menggambarkan persepsi konstituen 

'hubungan  konstituen dengan  anggota parlemen dari daerah pemilihan  Jawa  Tengah. 
Survei difokuskan pada tiga isu utama: a) berapa banyak konstituen mengetahui tentang 
anggota parlemen dari wilayah mereka, b) persepsi mereka tentang komunikasi antara 
konstituen dan anggota parlemen, c) tingkat keterlibatan warga dalam menentukan isu‐
isu anggota parlemen . 

 
3) Aliansi  Jurnalis  Independen  /  Independent  Aliansi  Jurnalis  (AJI).  AJI memperkenalkan 

anggotanya  untuk  proses  penganggaran  dan  tansparansi  anggaran  dan  peran  jurnalis 
dalam memantau dan melaporkan  isu‐isu anggaran. 86 wartawan  (71  laki‐laki dan 15 
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perempuan) dari 5 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau) 
telah belajar bagaimana wartawan dapat secara efektif memantau proses anggaran dan 
pelaksanaan  anggaran.  Menindaklanjuti  pelatihan  tersebut,  para  wartawan 
mengadakan  lokakarya  dengan wartawan  lain  dan  OMS  yang  tertarik  dengan  isu  ini 
untuk  menyebarluaskan  berwawasan  baru  ini  di  masing‐masing  daerah  mereka. 
Selanjutnya    para  jurnalis  mempraktikkan  pengetahuan  mereka,  yang  kemudian 
diterbitkan  di  media  massa  lokal  sebagai  laporan  investigasi  tentang  kasus 
penganggaran daerah. 

 
4) Institut  Studi  Arus  Informasi  (ISAI)  melakukan  penilaian  persepsi    berbagai  pihak 

'mengenai  informasi apa yang harus dan tidak boleh, dianggap "diklasifikasikan" dalam 
Kementerian  Kesehatan,  Dalam  Negeri,  dan  Administrasi  Negara.  Penilaian  ditujukan 
tidak  hanya  untuk  tiga  kementerian,  tetapi  juga  Departemen  Penerangan,  Komisi 
Nasional  Informasi,  dan  DPR.  Para  pihak    umumnya  sepakat  dengan  temuan  yang 
menunjukkan  tiga  kementerian  gagal untuk mengungkapkan banyak  informasi di  luar 
apa yang harus dipertimbangkan sebagai "rahasia.". Salah satu hasil positif dari kegiatan 
ini adalah bahwa 3 anggota parlemen dari Komisi I DPR menyatakan komitmen mereka 
untuk ISAI untuk memonitor pelaksanaan UU Akses ke Informasi Publik. 

 
5) Indonesia  Circle,  dalam  konsultasi  dengan  Departemen  Pertanian,  mengembangkan 

modul pemantauan alokasi anggaran, dan melatih konstituen pertanian organik untuk 
memantau  alokasi  anggaran  untuk  infrastruktur  pertanian  organik.  35  petani  dan 
pedagang  lokal  dari  aliansi  pertanian  organik  (Aliansi  Organis  Indonesia  /  AOI) 
memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang proses anggaran dan belajar tentang 
bagaimana  memantau  dan  menganalisis  pelaksanaan  anggaran.  Pemantauan  sendiri 
akan diujicobakan di Boyolali  (Jawa Tengah) selama kuartal berikutnya. 

 
6) Pergerakan  (Konfederasi  Pergerakan  Rakyat  Independen  /  KPRI) mengambil  langkah‐

langkah  awal  untuk  membantu  salah  satu  anggotanya,  Federasi  Nelayan  Asosiasi 
(Federasi  Serikat  Nelayan  Nusantara  /  FSNN),  memperkuat  kapasitas  kelembagaan 
dengan  beberapa  kegiatan:  (a)  memfasilitasi  lokakarya  untuk  menilai  tingkat 
keanggotaan Federasi kualitas dan kebutuhan manajemen, dan merumuskan orientasi, 
strategi,  dan  mekanisme  untuk  memperluas  konstituennya,  (b)  mengembangkan 
kurikulum untuk pelatihan kader nelayan tentang 'advokasi dan literasi anggaran, dan c) 
penilaian  calon kader untuk dilatih. Kegiatan  ini memberikan dasar yang kokoh untuk 
memungkinkan  Federasi  agar  lebih  efektif   melakukan  advokasi  untuk  kesejahteraan 
nelayan.  Pelatihan  bagi  kader  akan  dilakukan  pada  kuartal  berikutnya.  Pergerakan 
berhasil membantu FSNN meningkatkan keanggotaannya sejumlah 94 orang di 14 lokasi, 
yang melibatkan 28 anggota FSNN  dan lima anggota dewan FSNN. 

 
7) Prakarsa melakukan  penelitian  tentang  pelaksanaan  program  asuransi  persalinan  dan 

kelahiran anak di Kupang (NTT); mengembangkan materi pelatihan Citizen Report Card 
(CRC)  untuk  mengaktifkan  warga  untuk  memantau  pelaksanaan  asuransi  baru  ini. 
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Selanjutnya  Prakarsa  secara  informal  melobi    anggota  komisi  IX  di  Parlemen  yang 
mewakili wilayah pemilihan Nusa Tenggara Timur untuk mendukung program asuransi. 

 
8) Yayasan Satu Karya Dan Karsa (YSKK) melakukan survei terhadap pengelolaan anggaran 

operasional sekolah (Biaya Operasional Sekolah / BOS) di Surakarta dan Yogyakarta. Ini 
adalah langkah pertama YSKK dalam program advokasi terhadap transparansi anggaran. 
Program  mereka  ini  dimuat  dan  diulas  secara  rinci  oleh  dua  surat  kabar  lokal  dan 
nasional (Kompas) 

 
9) ASPPUK  mengembangkan  kerangka  kerja  untuk  menganalisis  anggaran  program 

pengentasan kemiskinan dalam revisi RAPBNl. ASPPUK kemudian menerapkan kerangka 
ini  untuk  menganalisis  anggaran  program  pengentasan  kemiskinan,  baik  di  tingkat 
nasional maupun  lokal.  Kegiatan  ini  difokuskan  di  tiga  lokasi:  Klaten  (Jawa  Tengah), 
Pontianak (Kalimantan Tengah), dan Banda Aceh (Aceh). 

 
10) Aisyiyah‐Muhammadiyah  mengadakan  penelitian  mengenai  penggunaan  anggaran 

nasional  untuk  program  asuransi  tenaga  kerja  /  kelahiran  (Jaminan  persalinan  / 
Jampersal)  dan  pelayanan  keluarga  berencana  di  Kendal  dan  Klaten;  serta 
mengembangkan modul pelatihan advokasi kesehatan reproduksi  

 
Berikut daftar seluruh OMS yang telah menerima hibah dari Proep yang meliputi jumlah hibah 
dan kegiatan kunci yang sedang dilaksanakan hingga monitoring dilakukan.  Jumlah OMS yang 
akan meneima masih akan bertambah untuk memenuhi target yaitu sekitar 15‐20 OMS.     
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Tabel 6. Daftar  OMS  yang Menerima Hibah 
 
  Grantee Dates  Amount 

(Chemonics) 
Title of Grant Objective Key Activities

1  Aji
 

Mar 1 – 
Aug 31, 
2012 

IDR 
439,370,000 

Strengthening Journalist 
Capacity in a Drive to 
Promote Budget 
Transparency 

Increase AJI membership by 5%.  Improve 
journalist ability to cover budget issues. Expand 
AJI network on budget transparency 

2  Aisyiyah‐
Muhammadiyah 

Apr 20, 
2012 – Jan 
19, 2013 

IDR 
440,000,000 

Strengthen the role of 
women leaders at local 
level to carry out advocacy 
on the utilization of central 
budget for jampersal (birth 
insurance) programs and 
Planned Parenthood 
services through the 
utilization of ICT 

Strengthen the role of women 
leaders at local level to carry out 
advocacy on the utilization of 
central budget for jampersal 
(birth insurance) programs and 
Planned Parenthood services 
through the utilization of ICT 

Needs assessment on reproductive health 
problems and accessing information on 
implementation of birth insurance program and 
planned parenthood services budget.  Analysis of 
data. Submit to House or expert staff in specific 
commissions and develop material for advocacy 
through media. Reproductive Training and 
budget advocacy training module.  Workshop on 
ICT.   Hold hearings with DPR and Commissions 
on women’s reproductive health.   
Communication with the Executive and MPs. 
Policy paper on recommended use and allocation 
of KB services and jampersal budgets 2012‐13 
(only noted in M&E table). 

3  ASPPUK June 15, 
2012 – 
March 15, 
2013 

IDR 
541,545,000 

Promoting Policies on 
Small‐micro Business 
Development Program for 
Poor Women in Poverty 
Reduction Strategy” 

To make the APBN‐P (national 
budget) analysis results in 
poverty reduction programs 
through the development of 
small micro business for poor 
women become a reference for 
the members of DPR from the 
electoral area of Klaten, 
Pontianak City, Banda Aceh in 
analyzing the government’s 
policy program. 

Analyze the Rural National Community 
Empowerment Program (PNPM), esp. the 
revolving fund for women’s groups (SPP).  
Conduct analysis and discuss the results with the 
DPR members at national and regional levels. 
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4  Circle Indonesia 
 
(Circle is a 
consulting firm 
working with 50 
CSOs on OD 
issues, advocacy, 
etc. This project is 
joint b/w Circle 
and AOI via an 
MOU) 

February 
15, 2012 – 
January 
14, 2013 

IDR 448, 
448,735,000 

Developing the Capacity 
of AOI (Aliansi Organis 
Indonesia) in Advocating 
Budget for the 
Development of Organic 
Infrastructure in 
Indonesia. 

To improve the knowledge and 
skills of AOI members (farmers, 
distributors, NGO, academics) 
particularly women members in 
budget analysis and monitoring 
at national and local levels. (AOI 
has influential power in the 
process of budget formulation 
for agricultural development in 
Indonesia, at national and local 
levels.) 

Budget analysis workshop for 20 members of 
AOI representing farmers, distributors, etc. to 
understand the(organic agriculture) budget 
process. Study on organic agriculture policy and 
budget. Triangulation (Stakeholder) review of 
study.  Manual to monitor budget. Workshop 
on monitoring.  Monitor budget in Boyolali 
Regency.  Video documentation. Monitoring 
results write‐up. Develop advocacy materials.  
Develop links with parliament, media and other 
budget advocacy activists. Workshop to develop 
advocacy strategies. 

5  Hapsari 
(Association of 
Indonesian 
Women Unions) 

August 1, 
2012 – 
April 30, 
2012 

IDR 
588,630,000 

To strengthen the 
advocacy capacity of 
women’s organizations to 
promote and project the 
economic rights of women 
in implementing People’s 
Business Credit  ‐ KUR) 

Improved advocacy capacity if 
women’s organizations, members 
of Haparsi, in order to achieve 
transparency and accountability 
in mapping government’s budget 
in promoting and protecting the 
economic rights of women in 
implementing the KUR program. 

Analysis of situation if women in various 
economic‐social relations via workshop on 
participatory monitoring report on Govt and DPR 
accountability in fulfilling women’s economic 
rights.  Training series for women cadres to build 
membership based on HAPARSI members – TOT 
for advocacy to mobilize 14 women cadres from 
Haparsi to monitor fulfillment of women’s 
economic rights (collect data, FGDs, 
write/publish report, disseminate – press 
conference, website, facebook, village meeting, 
theater play, talk show, PSA on community 
radio) and train others on advocacy. National 
Dialogue Forum with Haparsi members, DPR, 
DPRD, govt., etc.  National workshop to evaluate 
program 

6  ISAI March 15, 
2012 – 
March 14, 
2013 

IDR 
444,951,000 

Assistance on the 
Classification of Public  
Information and those 
considered exceptions to 
public information for 
documentations and 

To support an advocacy project 
on providing assistance to 
promote an agreed perception 
on classified public information 
among PPID (local information 
management authority) of the 

Research on perception of stakeholders and 
constituents on public information and 
exceptions to it.  Roundtable seminar on 
research findings.  Meetings with constituents in 
Jukip, Jublik and Jakarta and e‐discussions with 
journalists associations.  Workshop in Jakarta 
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Information Management 
Officials (PPID) the the 
Ministry of Health 
together with the House of 
Representatives (DPR RI) 
and Central Information 
Commission (KIP) 

Ministry of Health, DPR RI 
(Commissions), KIP, and CSOs in 
the health sector. 

with focal points from areas to develop media 
strategy to disseminate information related to 
health issues to advocate on the respective 
issues. Use journalists network and emails to 
disseminate information.  Meet with DPR and 
constituents to gain aspirations on health info in 
their daily lives; help MOH classify information; 
gather info on implementation of Public 
Information Disclosure Act.  Workshops to 
implement information classification activities.  
Press meetings and public review of constituents 
on information classification draft (developed 
through workshops).  Workshops on results of 
public review.  Draft information classifications 
and public information services SOP in MOH.  
Reports on monitoring to DPR, KIP, constituents 
public.  

7  Lakpesdam  Feb 15, 
2012 – 
Feb 14, 
2013 

IDR 
649,785,000 

Strengthening the 
representational capacity 
of interfaith groups 
through deliberative 
forums using DPR 
constituents access to 
information 

To increase the interconnection 
between religious based 
constituents and members of 
parliament in two sample 
districts of electorate (DAPIL) 
Central Java X.  Particular 
objectives:  (1) develop critical 
religious based constituents 
including women’s groups) who 
are able to represent themselves 
in deliberative forums; (2) 
increase accountability of MPs 
from relevant DAPIL through 
better communication and 
information to constituents. 

Meetings with constituents and, separately MPs, 
to build commitment.  Field survey on relations 
b/w religious based constituents with MPs in 
Central Java X, based on perception of 
constituents.  FGD to formulate survey results 
and recommendations.  Disseminate results.  
Regular meetings with constituents. Develop 
module and training constituents on facilitating 
deliberative forums, introduce DPR to 
constituents, advocacy and media development 
(develop and “Ask the Parliament” aspiration 
card.  Hold a Meet the Constituents Forum to 
formulate aspirations and convey them to MPs 
(problems, solutions and recommendations).  
Evaluation workshop.  Write report. 
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8  PERGERAKAN 
(membership 
based people‐
centered advocacy 
organization with 
people’s unions 
(women, farmers, 
labor, fishermen 
and indigenous 
people) and  
individual 
members 

Apr 23, 
2012 – Jan 
22, 2013 

IDR 
444,720,000 

Capacity building of the 
Federation of Fishermen 
Alliance of the Indonesian 
Archipelago (FSNN) to 
encourage transparency in 
the utilization of the state 
budget on the 
implementation of the 
national program for 
improving the welfare of 
fishermen (PKN) 

To support a nine month 
advocacy project to strengthen 
the advocacy capacity of the 
FSNN together with all its 
members fishermen unions, in 
order to encourage transparency 
in the utilization of the state 
budget, particularly  on the 
implementation of the national 
program for improving the 
welfare of fishermen (PKN) 

Workshop to development curriculum for cadre 
education on institutional capacity building and 
advocacy, including analysis of public budget 
utilization related to member interests.  Assess 
cadre education.  Implement curriculum. Assist 
cadres implement what they learned and 
monitor PKN implementation.  Disseminate 
monitoring results. National workshop on 
management and development of FSNN 
institution.  Project evaluation meeting 
(PERGERAKAN & FSNN).  Meetings with DPR 
(Commission IV) and PKN work Group (5x every 3 
months).  Multi‐stakeholder Forums (3) to 
enhance PKN program effectiveness – in FGD 
format.  Agreeement b/w FSNN and Commission 
IV of DPR and PKN Work Group to spur them to 
hold face to face dialogue with fishermen 
communities in the region and fight for their 
interests. 

9  Prakarsa Apr 20, 
2012 – Jan 
19, 2013 

IDR 
439,557,000 

Strengthening engagement 
between national 
parliamentarians and their 
constituents to monitor 
jampersal (maternity 
insurance) program in 
Kupang municipality and 
Kupang district and NTT 
province. 

To support a nine month 
advocacy project on 
strengthening engagement 
between national 
parliamentarians and their 
constituents to monitor 
jampersal (maternity insurance) 
program in Kupang municipality 
and Kupang district  and NTT 
province. To realize this:  a) build 
capacity of local constituents n 
Kupang in government’s health 
program monitoring; b) 
strengthen the link for 
engagement with MPS and 

Desk research on jampersal and repackaging 
research into handouts for MPS and journalists.  
Develop material and train constituents in citizen 
report card (CRC) and engagement skills. 
Implement CRCs on jampersal program in 
Kupang municipality and district. Dialogue with 
MPs, CSOs and journalists in Jakarta on issue of 
maternal health.  Produce policy briefs, fact 
sheet and press release based on CRC findings. 
Hold local press conference in Kupang.  Hold 
National Dialogue and press conference in 
Jakarta with MPs, local constituents and other 
national stakeholders on lessons learned from 
case studies in two districts.  Dialogue w/ MPs 
and constituents in Kupang during recess 
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outreach through media; and c) 
support the program with project 
management activities. 

periods. Informal lobby to MPs (2x beginning and 
end). 

1
0 

Seknas FITRA Feb 1 – 
Dec 31,  
2012 

IDR  
448,750, 
000 

Promoting transparency 
and accountability in the 
budgeting process by 
strengthening the 
budgetary supervisory role 
of the National House of 
Representatives (DPR) 

To support an eleven month 
advocacy project on streamlining 
the budgetary supervisory role of 
the DPR by enhancing the quality 
of the relationship b/w DPR 
members and their constituents 
and by providing technical 
support to the DPR in the form of 
budgetary analysis. 

No PD was included in package. Found draft it in 
grant application form separately. 
Citizens’ budget – mechanism to enhance the 
level of budget literacy in the community to 
increase public participation in budgetary 
discussion process (but concrete activities are 
not clear).  Assistance for NGOs/community with 
access to information (complete) process.  Two 
trainings for NGOs/community to enhance basic 
budget knowledge.  Publicity campaign (radio, 
press conferences, FGDs, public forum when 
national budget (APBN) is being formulated to 
provide guidance to NGOs/community.  Budget 
briefs as inputs to parliamentary discussions (1) 
macro analysis of budget as a whole for use in 
plenary sessions of DPR; (2) others on sectors for 
standing committee of DPR as they discuss 
content of specific ministry/agency draft budget 
from coming year.  Public dialogue/hearings b/w 
community and DPR to consider input from the 
field.  Constituents meetings at national level 
with DPR and standing committee members to 
harmonize outcomes fo APBN‐funded national 
and local development planning consultations.  
Guide on Analysis techniques for NGOs.  Track (in 
10 areas)   APBN budgetary provisions from 
center to regions and disseminate budget 
information. 



37 

 

 

1
1 

YSKK Jun 1, 
2012 – 
Feb 28, 
2013 

IDR 
447,690,000 

Strengthening the capacity 
of CSOs in advocating for 
transparency in the school 
operational fund (BOS) 
program 

To support a nine month 
advocacy project to intensify the 
role of CSOs in advocating for 
community based monitoring 
(CBM) in the management of the 
BOS program in the city of 
Surkarta, Central Java province 
and district Gunungkidul, D.I. 
Yogyakarta province. Reults:  a) 
build capcacity of CSOs to 
deveolp CBM and advocate and 
network with broader coalitions 
in supervision of BOS;  b) build 
relationship with DPR in 
Yogyakarta  and/or Central Java V 
to promote the importance of 
public participation in supervising 
BOS; and c) strengthening the 
link to media to build an alliance 
and support group (CBM) 

Research assessment and case studies to identify 
existing monitoring tools that CSOs and BOS 
already have, extent to which people have access 
to management of BOS fund (access tryout) and 
develop a problem mapping and 
misappropriation cases in district of Gunungkidul 
and city of Surkarta.  Consultative meeting with 
MPs (2x – (1) on results of assessment; (2) results 
of workshop).  Seminar & Workshop on to 
develop CBM Model for BOS.  Tryout CBM model 
(in 8 sample schools).  CSO network meeting to 
consolidate education movements at national 
and local levels and establish a combined 
advocacy team to advocate CM model to 
Commission X DPR.  Develop academic paper 
and lobby paper.  Hold Public Forum (Surakarta 
or Yogyakarta). Lobby MPs in the form of FGDs 
with MPs – at least 3 MPs of Commission X to 
buy‐into CBM model.  Campaign with website 
and social media (on line course of BOS 
monitoring).  
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Training advokasi Kreatif 
 
Selain  pemberian  hibah  ProRep memfasilitasi  semua  grantee    dengan  pelatihan  bagaimana 
mengembangkan  advokasi  yang  kreatif  dengan  memaksimalkan  penggunaan  media  sosial 
sepeti blog, Facebook, twitter, dsb.  
 
 

Komponen  2  Mendukung  analisis  independen  dan  diskursus  publik  tentang  legislasi  dan 

kebijakan yang berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis.  

 
Komponen 2 dirancang untuk membangun kapasitas 15‐20 kelompok dan  lembaga penelitian 
ntuk melakukan penelitian kebijakan  secara  tepat, yang berkualitas  tinggi dan didistribusikan 
kepada  anggota  DPR/DPRD,  pembuat  kebijakan,  kelompok  media  dan  lain‐lain.  Dengan 
mendukung penelitian tersebut, ProRep dapat berkontribusi pada debat publik yang konstruktif 
dan pembuatan kebijakan, termasuk pembuatan kebijakan di DPR.  
 
Selama  April  sampai  Juni  2012,  kegiatan  Komponen  2  difokuskan  pada  QstaR  (quick  Start 
Research) Grants, sebelum meluncurkan permohonan aplikasi proposal   untuk Policy Research 
Grant (PRG). Adapun penerima hibah untuk QStaR ini antara lain: CSIS, IRE Yogyakarta, Woman 
Research  Institute  (WRI), Paramadina Research  Institue, Demos, The Habibie Center dan The 
Indonesian Institute.  
 
Hasil temuan dari riset yang telah mereka lakukan dapat disimak dalam uraian di bawah ini:  
 

 DEMOS  (Lembaga  Kajian  Dan  Hak  Asasi  Manusia)  melakukan  penelitian  tentang 
bagaimana  DPR menanggapi  kebutuhan  dan  kepentingan  perempuan  dan  kelompok 
yang  kurang  beruntung,  termasuk  adat  (adat)  masyarakat,  yang  dipengaruhi  oleh 
pertambangan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam.5 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah 
untuk menunjukkan kepada anggota DPR pendekatan yang lebih layak untuk menangani 
kebutuhan‐kebutuhan dan kepentingan mereka. 

 
 

Temuan penelitian mereka dapat disimak di bawah ini.  
 

                                                            
5 Sebelum menerima hibah QStaR, demo melakukan penelitian pada tahun 2005 dan 2007 pada masalah dan pilihan 
demokratisasi di Indonesia, yang termasuk survei nasional dan menyimpulkan bahwa buruknya kualitas legislasi di 
Indonesia adalah karena kooptasi elit dari kelas politik dan upaya mencukupi yang dibuat untuk memperkuat 
representasi legislatif, khususnya di DPR. Penelitian ini juga mencatat bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah 
isu kontroversial yang perlu ditangani. Dengan dukungan ProRep melalui Hibah QStaR, DEMOS mampu 
menindaklanjuti penelitian sebelumnya dan penelitian lebih lanjut bagaimana DPR menanggapi kebutuhan 
perempuan dan kelompok rentan dalam proses pembahasan RUU untuk pemerintah-dimulai pada Pertambangan 
(UU No 4, 2009). 
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1. Meskipun ada sistem untuk meminta komentar dan tanggapan warga dalam proses 
pembuatan  undang‐undang,  partisipasi warga masih  sangat  sedikit.  Dari  empat  jenis 
organisasi dan  individu  yang menyajikan  kesaksian  ahli dalam  sesi dengar pendapat  , 
misalnya, hanya satu organisasi non‐pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat 
adat dan perempuan. 
 
2.  Para  peneliti  tidak  menemukan  dokumen  untuk  membantu  warga  menentukan 
apakah  pansus  di  parlemen  melakukan  kunjungan  lapangan  untuk  meningkatkan 
pemahaman  mereka  tentang  keadaan  terkini  yang  memengaruhi  stakeholder,  atau 
bagaimana undang‐undang pertambangan terbaik yang bisa mengatasi masalah. 
 
3. Meskipun Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur pembuatan hukum 
di  Indonesia  yang  didukung  prinsip‐prinsip  partisipasi  publik  dan  transparansi  dalam 
pembuatan  undang‐undang,  namun  prinsip‐prinsip  kemudian  dikaburkan  yang  pada 
saat  peyusunan  tata  tertib  yang  memungkinkan  anggota  DPR  menentukan  apakah 
pertemuan terbuka untuk umum apa tertutup. Yang kerap terjadi pertemuan dilakukan 
secaa tertutup dan tidak ada dokumen publik yang dikeluarkan yang melaporkan hasil 
pertemuan tersebut. 
  
Berdasarkan temuan mereka, DEMOS membuat rekomendasi sebagai berikut: 
 
1. DPR harus menyediakan panduan tata tertib yang spesifik bagi anggota   bagaimana 
dan  kapan  untuk  melakukan  konsultasi  warga  mengenai  undang‐undang.  DPR  telah 
membentuk panitia  khusus untuk mengawasi pelaksanaan UU Pertambangan, namun 
peluang  bagi  masyarakat  dan  OMS  untuk  memberikan  masukan  dalam  proses 
pembuatan kebijakan DPR tetap terbatas. 
 
2.  Transparansi  yang  lebih  besar  dalam  proses  pembuatan  undang‐undang  akan 
meningkatkan  kualitas  legislasi  dan  meningkatkan  akuntabilitas  DPR.  Transparansi 
dalam  pembuatan  undang‐undang  di  Indonesia menjadi  lebih  penting  karena  adanya 
desakan  tuntutan untuk   keterbukaan  informasi publik  (UU No 14) yang disahkan DPR 
pada tahun 2008.6 

 
 

                                                            
6 DEMOS menyajikan temuan dan rekomendasi pada sebuah seminar publik yang dilakukan pertengahan April 
(setelah kuartal berakhir) dihadiri oleh 81 orang (17 perempuan, 64 laki-laki). Peserta mewakili organisasi 
pemerintah dan non-pemerintah, termasuk lembaga-lembaga penelitian, organisasi media dan masyarakat umum. 
Seorang panel ahli memimpin seminar. Panel tersebut mencakup, antara lain, Anggota DPR (Badan Legislasi - 
komite terdiri dari DPR yang mendukung penelitian dan koordinasi RUU yang akan dibahas di DPR), dan mantan 
Anggota DPR yang memimpin musyawarah tersebut dari RUU tentang Pertambangan. Tanggapan dari panel dan 
peserta seminar umumnya positif dan konstruktif, dan termasuk saran DEMOS yang mencakup lebih pada aspek 
positif dari proses pembahasan untuk RUU tentang Pertambangan. 
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 Women Research  Institute (WRI) melakukan penelitian tentang pilihan kebijakan untuk 
meningkatkan dan mendorong  keterwakilan perempuan di DPR,  termasuk  revisi  yang 
disarankan untuk undang‐undang tentang pemilihan umum. Tujuan penelitian meliputi: 
(a) menganalisis efektivitas kuota 30% untuk meningkatkan jumlah perempuan anggota 
DPR, (b) rekomendasi kebijakan yang menawarkan untuk peningkatan posisi perempuan 
Anggota DPR. 7 

 
Penelitian WRI dilakukan  selama pembahasan  amandemen undang‐undang pemilihan 
umum). Beberapa temuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. Sejak diperkenalkan pada  tahun 2002 melalui UU Pemilu Umum, affirmative action 
telah positif memengaruhi munculnya calon perempuan untuk DPR. Namun, kuota 30% 
bagi perempuan yang belum tercapai. Laki‐laki yang mendominasi partai politik, menjadi 
hambatan utama untuk  kemajuan pengembangan peran perempuan  Indonesia dalam 
politik dan parlemen. 
 
2. Sejak  tahun 2001,  telah  terbentuk kaukus perempuan di DPR yang berusaha untuk 
memberdayakan  perempuan  Anggota  DPR  dan  mencegah  undang‐undang  dan 
kebijakan yang bias jender, baik di tingkat nasional dan sub‐nasional. 
 
3.  WRI  mencatat  bahwa  lingkungan  pembuatan  kebijakan  di  DPR  tetap  tidak 
menguntungkan  bagi  perempuan  anggota  parlemen  untuk  menyuarakan  kesetaraan 
jender.  Sebagai  salah  satu  contoh,  komite  khusus  yang  bertugas  mengamandemen 
hukum memiliki 30 anggota, hanya dua yang perempuan. Tak satu pun dari mereka yang 
memegang posisi ketua  panitia. 
 

                                                            
7 Sebagaimana diketahui Affirmative action diberlakukan sejak pemilihan umum tahun 2004 disediakan untuk 30% 
kuota bagi perempuan anggota di DPR, namun, persentase ini belum dicapai. Perempuan anggota terdiri 11% dari 
DPR setelah pemilihan umum tahun 2004, dan meningkat menjadi 18% dalam pemilu nasional Indonesia tahun 
2009. 
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WRI membuat rekomendasi berikut8: 
 
1. Anggota partai politik harus didorong untuk memahami dan  lebih  sensitif  terhadap 
isu‐isu  kesetaraan  jender  serta    menyadari  pentingnya  isu  tersebut  dalam  proses 
pembuatan kebijakan. 
 
2.  Meningkatkan  kesempatan  bagi  perempuan  kader  partai  politik  ‐  termasuk 
perempuan anggota DPR ‐ untuk terlibat dalam keputusan strategis. 
 
3. Berkenaan dengan RUU amandemen UU Pemilu, rekomendasi WRI sebagai berikut (a) 
mengubah  Pasal  52  untuk  membantu  memastikan  bahwa  kandidat  perempuan 
ditempatkan pada posisi pertama dan kedua dari daftar partai calon dan (b) mengubah 
Pasal  12,  untuk   mengharuskan  partai  politik memberikan  konfirmasi  tertulis  bahwa 
mereka  telah memenuhi  persyaratan  kuota  30%  bagi  perempuan  sebelum menerima 
dukungan dana negara. 

 
 

 The  Habibie  Center  (THC) melakukan  penelitian  tentang  cara‐cara  untuk mengurangi 
backlog  penyusunan undang‐undang di DPR yang memengaruhi efisiensi dan ketepatan 
waktu dari DPR.9 

 
THC mampu mengidentifikasi  penyebab  khusus  kelesuan  proses  pembuatan  undang‐
undang di DPR,  khususnya di  antara  tiga pertama dari    lima  fase  legislatif. Ringkasan 
temuan dari THC yang relevan berikut: 
 
1. Pada Tahap Perencanaan DPR belum mampu mengusulkan target yang realistis untuk 
memberlakukan  undang‐undang  di  setiap  tahunnnya.  Proyeksi  ini  belum 

                                                            
8 Anggota WRI berkonsultasi dengan dan membagikan rekomendasi mereka dengan beberapa anggota parlemen, 
terutama dengan anggota Panitia Khusus untuk  mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum, dan dengan kaukus 
perempuan. WRI juga berbagi temuan dan rekomendasi pada sebuah seminar publik yang diadakan selama akhir 
April yang dihadiri oleh 107 orang (85 perempuan, 22 laki-laki), yang mewakili pemerintah dan organisasi non-
pemerintah, termasuk lembaga penelitian, organisasi media dan masyarakat umum. Seminar ini dipimpin oleh 
sebuah panel yang terdiri dari dua perempuan anggota DPR Komisi IV dan IX dan Badan Legislasi , dan akademisi. 
Panel dan peserta seminar mencatat bahwa meskipun temuan WRI dan rekomendasi yang membantu upaya DPR 
untuk mendukung partai politik dalam rangka mewujudkan kuota 30%, tetap menjadi tantangan. Namun demikian, 
peserta mencatat bahwa perempuan anggota DPR akan melakukan upaya besar untuk mengintegrasikan perspektif 
jender dan kepentingan perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di DPR. Kedua anggota DPR 
menyatakan kebutuhan untuk berkolaborasi dengan OMS untuk meningkatkan pengetahuan politik mereka dan 
keterampilan dalam mempersiapkan Pemilu 2014 mendatang. 
9 THC disajikan temuan dan rekomendasi pada seminar publik yang diadakan pada akhir Maret. 15 perempuan dan 
25 laki-laki hadir, mewakili organisasi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk lembaga penelitian, organisasi 
media dan masyarakat umum. Seminar ini dipimpin oleh sebuah panel akademisi dan Anggota senior mantan DPR 
dari Komisi II (mengawasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Aparatur Negara) dan Legislasi DPR Council (Badan 
legislasi). 
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mempehitungkan  backlog  yang  tersisa  dari  tahun  sebelumnya,  yang  bisa memuncak 
tejadinya backlog  yang lebih besar untuk disahkan di tahun berikutnya. 
 
2.  Pada  Tahap  Persiapan  diperlukan  seorang  penyusun  Naskah  Akademik  (makalah 
akademis  / kertas kebijakan  yang menetapkan dasar empiris  seperti mengapa udang‐
udang  perlu  dimusayawaahkan  dan  diberlakukan),  tetapi  sering  tidak  disediakan. 
Kurangnya dokumen ini memperpanjang proses pembahasan. 
 
3. Pada Tahap Pemaparan beberapa  faktor berkontribusi memperlambat proses, yaitu 
a) Waktu yang dialokasikan untuk Anggota DPR untuk  fokus pada pembahasan hukum 
tidak  cukup.  Anggota  DPR  perlu  terus  menyeimbangkan  tanggung  jawab  legislatif 
dengan  fungsi  lainnya  sebagai  anggota  parlemen,  yaitu,  pengawasan,  anggaran  dan 
fungsi representasi; b) Meskipun jumlah staf di DPR sekarang umumnya cukup, kualitas 
dukungan yang diberikan oleh pakar di DPR,  terutama untuk perancangan perundang‐
undangan,  tidak memadai;    c)  Tingkat  ketidakhadiran  anggota  DPR  yang  tinggi,  dan 
anggota  cenderung  tidak  disiplin  untuk melakukan  absensi;  d)  Konsultasi  publik  dan 
diseminasi yang sangat minim serta kurangnya akses pada undang‐undang berkontribusi 
pada pemahaman yang buruk dari publik terhadap Rancangan Undang‐Undang . 
 
4.  Tahapan  keempat dan  kelima, Penerimaan dan Pengesahan, berada dalam  lingkup 
pemerintah.  
 
Berdasarkan temuan di atas, THC membuat rekomendasi berikut: 
  
1. Selama Tahap Perencanaan, DPR harus  lebih selektif dalam penargetan penyusunan 
undang‐udang.  THC  mengusulkan  adanya  Dewan  Legislasi  Nasional,  sebagai  unit 
koordinasi  utama  untuk  proses  pembuatan  undang‐undang,  dengan 
mempertimbangkan  tiga  kriteria berikut  ini:  (A) RUU harus mencerminkan  kebutuhan 
masyarakat  saat  ini;  (B)  Harus  konsisten  dengan  tujuan  dan  semangat  UUD  1945, 
sebagaimana telah diamandemen; Hal ini untuk meminimalkan terjadinya risiko hukum 
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau  sehingga hukum yang diberikan 
sebagian atau sepenuhnya efektif; (C) Tujuan dan bahasa hukum harus jelas dan tepat. 
 
2.  Pada  Tahap  Persiapan,  harus  dipastikan  tersedia  naskah  kebijakan  atau  naskah 
akademik yang diperlukan.  
 
3. THC membuat beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah di Tahap Pemaparan. 
(A) Mengingat lama waktu yang terbatas bagi anggota DPR untuk membahasnya secara 
deliberatif, DPR pelu mempertimbangkan memperluas dan menambah ahli hukum yang 
independen,  yang  secara  teknis  untuk  mendiskusikan  dan  yang  secara  profesional 
memberikan pendapat kepada anggota DPR untuk dipertimbangkan dalam pembahasan 
mereka. (B) Meningkatkan prosedur perekrutan untuk menarik staf ahli yang lebih baik, 
dan meningkatkan pelatihan  staf,  terutama dalam perancangan perundang‐undangan. 
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(C) Mengumumkan  kepada publik  tentang  absensi Anggota DPR  sehingga masyarakat 
dengan  mudah  dapat  memantau  kehadiran  anggota.  Ini  harus  mendorong  anggota 
senior DPR di  setiap  fraksi untuk memaksakan  tindakan disipliner yang  sesuai kepada 
anggota DPR. (D) Meningkatkan kesempatan untuk konsultasi publik dan meningkatkan 
akses  ke  dan  /  atau  penyebaran  draft  undang‐undang  secara  lebih  luas,  dimana 
tanggapan  dapat  dilihat  di  situs  DPR  (www.dpr.go.id)  dengan  menyediakan  tempat 
khusus  di  situs  tersebut  untuk  menerima  dan  mengelola  masukan  dari  masyarakat 
terhadap rancangan undang‐undang yang  sedang dibahas.. 

 
 

 The  Indonesian  Institute  (TII)  melakukan  penelitian  tentang  hambatan  akses  publik 
terhadap  informasi  tentang  penyusunan  anggaran  dan  pertimbangan  oleh  DPR. 
Penelitian ini menghasilkan rekomendasi tentang bagaimana untuk meningkatkan akses 
terhadap informasi tersebut. Ringkasan temuan TII dan rekomendasi berikut10. 

 
1. Anggaran nasional yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR dalam bentuk RUU, 
yang  dipedebatkan  tidak  terbuka  dan  transparan.  Beberapa  dari  dokumen mengenai 
alokasi dana untuk pengembangan daerah perbatasan, misalnya, yang tidak tersedia. 
 
2. Sementara DPR telah mengambil beberapa langkah untuk mematuhi undang‐undang 
tentang keterbukaan  informasi publik, termasuk memperbarui situs web mereka untuk 
membuat  informasi  tambahan  yang  tersedia  dan  dokumen  kepada  publik,  pada 
kenyataannya publik merasa sulit untuk mendapatkan informasi tertentu. 
 
3.  Dengan  akses  terbatas  ke  pembahasan  APBN,  partisipasi  masyarakat  dalam 
mencermati isi dari anggaran yang diusulkan sangat jarang.  
 
4.  Kekurangan  dalam  proses  anggaran  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  berlaku  untuk 
pembahasan khusus berkaitan dengan alokasi anggaran untuk pengembangan wilayah 
perbatasan Indonesia. 
 
Rekomendasi dari penelitian TII adalah: 
 
1. Meningkatkan akses publik pada DPR untuk berpartisipasi dalam pembahasan APBN. 
 

                                                            
10 TII mempresentasikan temuan dan rekomendasi pada seminar publik diadakan selama awal Maret dan dihadiri 
oleh 96 orang (23 perempuan, 73 laki-laki), yang mewakili pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk 
lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat umum. Nara sumber termasuk pejabat senior dari Komisi Pusat 
Informasi Publik, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan, dan Anggota DPR dari Komisi I 
yang mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, keamanan nasional dan 
hubungan internasional. 
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2.  Meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  di  DPR  untuk  lebih  memberikan 
informasi kepada masyarakat dan untuk lebih mendukung fungsi DPR. 
 
3. Meninjau undang‐undang dan peraturan yang berlaku untuk menentukan perubahan 
yang sesuai yang akan memungkinkan untuk fungsi anggaran lebih transparan dan dapat 
diakses publik pada DPR. 
 
4.  Meningkatkan  kepentingan  DPR  berkaitan  dengan  kebutuhan  perempuan  dan 
kelompok marjinal yang berada di daerah perbatasan Indonesia. 

 
 

Paramadina Public Policy Institute (PPPI), melakukan studi  mengenai anggaran nasional 

Indonesia dalam teori dan praktek, dan bagaimana membuat proses anggaran nasional 

menjadi lebih transparan dan tidak rentan akan inefisiensi. 

Melengkapi pekerjaan  yang dilakukan oleh TII di  atas,  studi  yang dilakukan oleh PPPI 

akan meneliti  lebih  lanjut mengenai bagaimana proses anggaran nasional dirumuskan. 

Dengan dukungan ProRep melalui hibah QStaR, PPPI mempelajari kasus praktek‐praktek 

yang tidak tepat dalam pembahasan anggaran nasional. Adapun ringkasan temuan studi 

ini adalah sebagai berikut : 

 1.  Peningkatan  daya  anggaran  DPR  diikuti  oleh  kasus  penyalahgunaan  wewenang 

anggota DPR. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah anggota DPR yang disidik dan 

pada sejumlah kasus bahkan dijatuhi hukuman penjara karena korupsi. 

 2.  Sebuah  studi  kasus  2004‐2011 mengindikasikan  bahwa  pembahasan APBN  di DPR 

pada waktu itu tidak lebih dari sekedar forum tarik menarik kepentingan. Kedua, proses 

pembahasan  anggaran  nasional  melibatkan  banyak  aktor,  yang  berkontribusi  pada 

melemahnya  pengawasan  lebih  lanjut  atas    proses  administrasi  dan  pengembangan 

dokumentasi  yang  tepat.  Dan  ketiga,  forum  dan  hubungan  informal  telah  dan  terus 

mempengaruhi secara  signifikan hasil dari proses anggaran nasional. 

 3. Berdasarkan perspektif alur    'input‐proses‐output” dalam pembahasan APBN,  studi 

ini juga menunjukkan bahwa: 

(A) Pada  ‘Tahap  Input' dari pembahasan anggaran, dokumen pendukung dari proposal 

anggaran nasional yang diusulkan kepada DPR terlalu umum sehingga anggota DPR sulit 

untuk  memahaminya.Anggaran  yang  diusulkan  menunjukkan  kerangka  anggarran 

budget  line‐items  (berbasis kebutuhan belanja/pengeluaran),  tetapi  tidak memberikan 

rasionalisasi atas angka‐angka tersebut. Oleh karenanya, anggaran tidak dapat dipahami 

oleh  anggota  DPR.  Pada  tahap  ini  juga  terdapat  pengajuan  program  pembangunan 
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informal,  namun  program‐program  ini  cenderung  bukan  yang  dihasilkan    oleh 

masyarakat. 

(B)  Pada  ‘Tahap  Proses,'  Anggota  DPR  berada  di  bawah  tekanan  ganda,  yaitu    tidak 

sepenuhnya memahami dokumen anggaran, dan kurang waktu untuk melakukan telaah 

lebih  lanjut  atas  dokumen  anggaran  tersebut.  Ttanpa  adanya  ulasan  yang memadai 

mengenai    anggaran,  anggaran  jadi memiliki  sedikit makna  bagi  para  Anggota  DPR. 

Anggota DPR di tingkat Komisi tidak memiliki waktu untuk memantau perubahan yang 

dibuat oleh Panitia Anggaran melalui alur anggaran nasional yang diusulkan di Paripurna.  

(C) Pada ‘Tahap Output’, kemampuan DPR untuk memantau perubahan yang mendasar 

atas  anggaran  sangat  terbatas,  dan  banyak  perubahan  yang  dilakukan  tidak 

didokumentasikan. Dokumen anggaran pendukung tidak diproduksi secara tepat waktu, 

dan  ini  menciptakan  peluang  untuk  membuat  perubahan  anggaran  tanpa 

sepengetahuan pemerintah atau DPR. 

Untuk mengatasi kelemahan, PPPI merekomendasikan: 
 
1. Meningkatkan proses transparansi untuk memungkinkan pengawasan anggaran yang 
lebih besar oleh Anggota DPR melalui debat rasional dan substantif. 
 
2. Membangun sistem untuk memonitor hasil dari perdebatan anggaran. 
 
3.  Meningkatkan  kapasitas  semua  pemangku  kepentingan  yang  relevan  untuk 
memahami keuangan negara dan manajemen mereka. 
 
4. Meningkatkan  aksesibilitas dan  transparansi dari proses  yang  akan mengarah pada 
partisipasi publik yang lebih besar. 
 

 

 Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan, Yogyakarta (IRE) melakukan  penelitian tentang 
proses  manajemen  pengembangan  dan  pengaturan  dari  daerah  ke  tingkat  pusat. 
Penelitian mencakup kerja  lapangan di  tiga kabupaten di Yogyakarta dan satu di  Jawa 
Tengah, serta wawancara dengan pejabat terkait pemerintah pusat, termasuk anggota 
DPR. Penelitian  kebijakan oleh  IRE melengkapi penelitian  yang dilakukan oleh TII dan 
PPPI.  IRE  terfokus pada dinamika  saat  ini bagaimana program pembangunan nasional 
dikembangkan,  direncanakan  dan  dianggarkan.  Beberapa    temuan  kunci  oleh  IRE 
sebagai berikut: 

 
1.  Hukum  dan  peraturan  yang  mengarahkan  perencanaan  pembangunan  dan 
penganggaran  di  Indonesia  terfragmentasi.  Sebuah  inisiatif  bersama menteri  (Badan 
Perencanaan  dan  Pembangunan,  Departemen  Dalam  Negeri  dan  Departemen 
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Keuangan) bekerja untuk mengatasi masalah  ini, namun proses anggaran nasional dan 
subnasional  dan  mekanismenya  tumpang  tindih.  Idealnya,  baik  perencanaan  dan 
penganggaran harus diselaraskan. 
 
2.  Hukum  dan  peraturan  yang mengatur  partisipasi warga  lokal  juga  terfragmentasi. 
Peraturan tentang partisipasi warga dan pertemuan konsultasi pada tahap selanjutnya 
dari proses pengembangan perencanaan anggaran tidak jelas. 
 
3. Anggota DPR memiliki peran yang terbatas dalam proses perencanaan pembangunan, 
khususnya  dalam  memastikan  bahwa  konsultasi‐konsultasi  dan  implikasi  anggaran 
secara akurat mencerminkan kebutuhan warga. 
  
Sebagai tanggapan terhadap kelemahan, IRE merekomendasikan berikut. 
 
1.  Konsolidasi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  dalam  satu  paket,  yang  akan 
mengatur  kedua  kementerian  dan  pemerintah  daerah  dalam  perencanaan 
pembangunan dan penganggaran. 
 
2.  Meningkatkan  peran‐peran  representasi  Anggota  Parlemen  dalam  perencanaan 
pembangunan dan proses penganggaran. Anggota harus melakukan  sinkronisasi masa 
rese mereka  bertepatan  dengan  pertemuan  konsultasi warga  di  tingkat  subnasional. 
Legislator,  termasuk  Anggota  DPR,  akan  menggunakan  informasi  yang  mereka 
kumpulkan dari pertemuan ini untuk perencanaan dan pengawasan anggaran yang lebih 
efektif. 

 

 Centre  for  Strategic  and  International  Studies  (CSIS) melakukan  penelitian  komparatif 
kebijakan  terhadap  akses  publik  terhadap  informasi,  terutama  proses  pembuatan 
hukum  di parlemen dari tiga negara anggota ASEAN ‐ Indonesia, Singapura dan Filipina. 
CSIS  mengharapkan  penelitian  ini  menghasilkan  rekomendasi  untuk  DPR  tentang 
bagaimana  hal  itu  dapat  meningkatkan  akses  masyarakat  pada  informasi  mengenai 
pembuatan hukum di DPR. Ringkasan  dari temuan mereka sebagai berikut: 

 
1.  Berkenaan  dengan  undang‐undang  kebebasan  informasi,  Indonesia  mengungguli 
negeri  tetangga  Singapura  dan  Filipina.  Sementara  mereka  tidak  memiliki  undang‐
undang  kebebasan  informasi.  Namun  parlemen  kedua  negara  tersebut  'memiliki 
infrastruktur  elektronik  untuk menyediakan  akses  publik  ke  dokumen‐dokumen  yang 
berkaitan dengan tugas‐tugas parlemen. Misalnya, situs  legislasi dari parlemen Filipina 
adalah situs penting bagi DPR untuk dijadikan pelajaran yang perlu dipertimbangkan. 
 
2.  Kedua,  pada  tahun  2010 DPR  telah mengeluarkan  peraturan  pelaksanaan Undang‐
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik. Namun, regulasi 
itu  mengandung  unsur‐unsur  yang  dapat  membatasi  aksesibilitas  publik  terhadap 
dokumen yang berhubungan dengan tugas parlemen. 



47 

 

 
3. Sebagai bagian dari aktivitas penelitian mereka, CSIS berusaha untuk mendapatkan 
dokumen  yang  relevan  melalui  website  DPR.  Tidak  ada  hasil  yang  memuaskan 
ditemukan. Website ini tidak informatif bagi masyarakat. Misalnya, informasi yang tidak 
ditemukan pada  tahap  saat  rancangan undang‐undang  sedang digodok.  Laporan hasil  
sidang parlemen diberikan tiga bulan setelah sidang tersebut diadakan dan tidak unggah 
di  website  yang  tersedia.    DPR  tidak  memiliki  standar  minimal  pelayanan  untuk 
menyediakan informasi kepada publik dan tidak adanya pusat informasi terpadu di DPR. 
 
4. Sehubungan dengan keadaan teknologi informasi yang digunakan, teknologi otomatis 
belum tersedia untuk mentranskripsi dan mendiseminasi dokumen secara cepat. Hal ini 
juga meluas ke  teknologi yang dapat melacak keadaan proses  legislasi  sebagai bagian 
dari  manajemen  arus  informasi  secara  keseluruhan  di  DPR  dan  konektivitas  antara 
pengguna dalam DPR. 
 
5. belum optimalnya penggunaan staf pendukung DPR untuk mendukung efisiensi dalam 
manajemen pengetahuan. 
 
6.  Berdasarkan  temuan  di  atas,  masalah  utama  tampaknya  adalah  kurangnya 
pemahaman  dan  koordinasi  antar  unit  pendukung  dalam  DPR,  antara  unit‐unit  dan 
Anggota DPR  tentang UU No 14  tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya,  termasuk 
peraturan yang ada di DPR. 
 
 
Rekomendasi: 
 
1. Membangun pemahaman bersama antara Anggota DPR dan staf  Sekretariat Jenderal 
DPR  tentang  bagaimana menerapkan  secara  lebih  baik    UU  No  14  tahun  2008  dan 
meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  semua  dokumen  /  informasi  mengenai 
kegiatan sehari‐hari parlemen. 
 
2. Mengubah peraturan pelaksanaan DPR saat ini  untuk UU No 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan  Informasi Publik yang mengandung ketentuan‐ketentuan yang menjamin 
akses publik terhadap informasi di DPR. 
 
3. Berdasarkan pengamatan di parlemen Singapura dan Filipina, sebuah sistem teknologi 
informasi  yang  komprehensif  dan  serius  sangat  penting  untuk  lebih  meningkatkan 
transparansi  parlemen.  Dalam  hal  ini,  DPR  juga  harus  mengambil  upaya  untuk  
memastikan  bahwa  informasi  yang  terkandung  dalam  website  adalah  informasi 
terbarudan standar prosedur operasi tetap dapat diimplementasikan. 
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Komponen III:  Mendukung proses legislative yang lebih Efektif Responsif dan Transparan  
 

 
Komponen  3  dirancang  untuk  membuat  DPR,  dan  juga  DPD,  lebih  efektif,  responsif  dan 
transparan.  Sejauh  ini  ProRep  belum  menerima  pengakuan  resmi  dari  Ketua  DPR.  Namun 
selama  keadaan  transisi  menunggu  pengakuan  dari  Ketua  DPR,  ProRep  tetap  merancang 
kegiatan  dengan  dua  badan  (Badan)  dalam  DPR,  Baleg  dan  BAKN.  ProRep  melakukan 
melakukan kegiatan persiapan untuk program JABAT dan kunjungan yang direncanakan Kaukus 
AS ke Washington DC. 
 
 Peluncuran Laporan Tahunan BAKN 
 
Peluncuan Laporan Tahunan BAKN dilakukan pada tanggal 26 Januari di Hotel Mulia. Acara  ini 
dirancang untuk memperkenalkan BAKN,  tanggung  jawabnya, dan prestasi  sejauh  ini  kepada 
publik dan media. Selain editor dari media utama, pejabat senior Departemen Keuangan dan 
BPK diundang untuk mengatasi  forum. Sembilan puluh  lima orang menghadiri acara tersebut. 
Peserta  dan  pembicara menikmati  diskusi  yang  hidup  pada  aspek  operasional  pengawasan 
anggaran yang merupakan topik yang relatif baru kepada media. Mereka yang hadir dala acara 
tersebut adalah: 13 anggota BAKN (enam Anggota, lima staf ahli, dua staf), 10 dari BPK (Badan 
Pemeriksa), 34 staf DPR, dari dari DPD RI, 18 dari media massa dan kementerian. 
  
 
Lokakarya tentang Pengawasan Anggaran DPRD Provinsi 
 
Pada  bulan  Februari  2012,  ProRep mengadakan  lokakarya  teknis  BAKN  tentang  Pengawasan 
Anggaran DPRD provinsi. Untuk memfasilitasi  interaksi yang  lebih efektif, DPRD di 33 provinsi 
dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar dari 11 DPRD masing‐masing. Kelompok pertama 
terdiri dari DPRD dari bagian timur wilayah Indonesia, yang kedua terdiri dari DPRD dari bagian 
tengah  wilayah  Indonesia,  sementara  DPRD  dari  bagian  barat  wilayah  Indonesia  adalah 
kelompok  ketiga.  Terdapat  Lima  akuntan  senior  yang  terlibat  sebagai  fasilitator  untuk 
serangkaian lokakarya tersebut. 
 
Pada  tanggal  1  dan  2  Februari,  lokakaya  Pengawasan  Anggaran  DPRD  untuk  bagian  barat 
dilakukan  di Medan,  dengan  narasumber  yang  sama.  Lokakarya  dihadiri  oleh  13  orang  dari 
BAKN  (enam  Anggota,  lima  staf  ahli,  dua  Staf),  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  2,  1  dari 
Departemen Keuangan, 3 DPD RI, 4 orang dari BPKP (Kontrol Admin), 5 dari Pemerintah Provinsi, 
dan 15 Anggota DPRD. 
 
Lokakarya DPRD untuk bagian timur wilayah  Indonesia dilakukan di Denpasar pada tanggal 16 
dan 17 Frebuari  . Makalah disajikan Ketua BAKN, Wakil Ketua BPK dan seorang pejabat senior 
Departemen  Keuangan.  Sayangnya,  karena  birokrasi  BAKN  dan  sekretariat  DPRD,  undangan  
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tidak dikomunikasikan kepada Anggota DPRD. Sebagai hasilnya, hanya dua dari 11 DPRD yang 
diundang yang menghadiri lokakarya. Namun demikian, DPRD berpendapat topik yang dibahas 
sangat bermanfaat dan relevan dengan peran mereka di DPRD  Provinsi. 
 
 

 Kunjungan Studi BAKN  ke Inggris dan Belanda 

Kunjungan  studi  untuk  BAKN  dilakukan  pada  15  Mei.  Kunjungan  ini  dirancang  untuk 

menyediakan kesempatan   anggota BAKN untuk mengembankan kapasitas melalui pertukaran 

pengalaman  praktis  dengan  Public  Accounts  Committee  Parlemen  Inggris    dan  Public 

Expenditure Committee Parlemen Belanda. 

Delegasi  terdiri  dari  5  anggota  BAKN,  2  staf  BAKN,  1  Wakil  Ketua  BPK  (Badan  Pemeriksa 

Keuangan), 1 Staf BPK dan 1 wartawan dari Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI / Asosiasi Wartawan 

Indonesia).  Agus  Wijayanto  dari  ProRep  dan  Paul  Heller  dari  Chemonics  Home  Office 

mendampingi mereka  untuk memastikan  logistik  dan  pelayanan  pendukung  tersedia  seperti 

yang direncanakan. 

Di  Inggris, delegasi BAKN berkunjung ke  the Office of Budget Responsibility, National Audit 
Office,  Committee  of  Public  Account,  I,  Par lemen   Inggr i s   dan   All  Party  Parliamentary 

Group on  Indonesia  (AAPGI).  Selama  di  Den  Haag,  delegasi  BAKN  bertemu  dengan  
Algemente Reken Kamer, Centraal Planbureau,  Kementerian Keuangan  (Ministry of Finace) 
dan the Public Expenditure Committee of the Tweede Kamer. 
 

Pada akhir kunjungan, delegasi BAKN kembali ke  Indonesia dengan pengalaman, pengetahuan 

dan  ide‐ide  baru  yang  berharga  untuk  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  anggaran 

parlemen  di  Indonesia.  Semua  itu  akan  sangat  perlu  dipertimbangkan  untuk  dimasukkan  ke 

dalam amandemen UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

 
Program JABAT 
 
Sebuah  inisiatif baru yang disebut  JABAT  (Jangkau Dan Libatkan, yang berarti  'Reach Out dan 
Terlibat')  dirancang  untuk  memperbaiki  cara  anggota  DPR  dalam  berinteraksi  dan  terlibat 
dengan konstituen di daerah pemilihan mereka. Tujuan utama  inisiatif  ini adalah untuk mulai 
mengubah  budaya  DPR  berkaitan  dengan  fungsi  perwakilan  ,  dan  akan  melakukan  hal  ini 
dengan  memastikan  bahwa  Anggota  DPR  mendatang  memiliki  sarana,  pengetahuan  dan 
sumber daya untuk memahami kebutuhan masyarakat yang mereka wakili.  
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Untuk meningkatkan interaksi antara anggota DPR dengan konstituen, JABAT akan mendukung 
kolaborasi antara Anggota DPR yang dipilih, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil 
dalam proses langkah‐demi‐langkah untuk pembelajaran bersama dan kolaborasi. 
 
Sejalan dengan  rencana  itu, Komponen 3 dan Komponen 1 memfasilitasi OMS di Kalimantan 

Timur  untuk  bertemu  dengan Anggota DPR  yang mewakili  distrik.  Forum  ini  dilaksanakan  di 

Samarinda pada tanggal 2‐4 Mei 2012, dihadiri oleh 61 perwakilan OMS serta tokoh masyarakat 

setempat.  Ibu  Hetifah  Sjaifudin,  sebagai  salah  satu  Anggota  DPR  yang  mewakili  daerah 

pemilihan  Kalimantan  Timur, menghadiri  forum  ini.  Pada  akhir  forum,  dicapai  kesepakatan 

tentang tata cara komunikasi dan koordinasi antara konstituen dan anggota DPR. Forum ini juga 

sebagai uji coba untuk acara serupa yang akan dilakukan di bawah inisiatif JABAT (jangkau dan 

libatkan).   

 

II.2.3 Pendanaan 

Jumlah dana yang dialokasikan untuk ProRep adalah 

$11.500.000  (tiga  tahun),  dan  kemungkinan  untuk 

ekstensi $8.200.000 (dua tahun). Dari dan tersebut, 

30%  dialokasikan  untuk  komponen  I,  yakni 

penguatan Masyaakat SIpil; 25% untuk memfasilitasi 

komponen  II,  yaitu penguatan  lembaga  think  tank, 

35%  untuk  penguatan  parlemen  (komponen  III), 

serta  10%  untuk  komponen  IV,  yaitu  program‐

program inisiatif khusus.  

 

Grafik 5. Proporsi Alokasi Dana untuk tiap Komponen (Tahap 1) 
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BAB V 
ANALISIS IMPLEMENTASI EDUCATING AND EQUIPPING TOMORROW’S JUSTICE 

REFORMER (E2J) dan PROGRAM REPRESENTASI (ProRep)  
DALAM KERANGKA 7 INDIKATOR 

 

 

Setelah  di  atas  dipaparkan  profil  dan  hasil  yang  telah  dicapai  oleh  E2J  dan  Program 

Representasi  (ProRep),  pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  beberapa  temuan  mengenai 

penyelenggraaan kedua program  tersebut Pada bab  ini adalah bagian yang paling substansial 

dalam  konteks monitoring  dan  evaluasi  Program  USAID,  karena  dalam  bab  ini  akan  diulas 

perkembangan dan  implementasi  E2J dan ProRep  yang diletakkan dalam  kerangka  analisis  7 

aspek, sebagai parameter sebagaimana disinggung pada bab metode monitoring dan evaluasi, 

yaitu: konteks, konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas, kemanfaata dan keberlanjutan.  

 

V.1 Program E2J 

V.1.1 Konteks Program:  

Sebuah  program  dirancang  tidak  dalam  ruang  hampa, melainkan  senantiasa  dalam  lingkup 

konteks sosial politik tertentu. Tanpa melihat konteks dan situasi yang terjadi, sebuah program 

menjadi tidak kontekstual dan ahistoris.  

E2J  dirancang  dalam  suatu  konteks  aliran  gerakan  reformasi  di  Indonesia.    Tim  E2J melihat 

upaya reformasi sektor peradilan di  Indonesia  telah mencapai  titik kritis. Titik kritis  ini  terjadi 

ketika    pengadilan  tertinggi  negara  dan  lembaga‐lembaga  peradilan  formal  dipandang  tidak 

mampu merespon  tuntutan besar dari gerakan  reformasi yaitu penegakan supremasi hukum, 

peningkatkan akses terhadap keadilan, melindungi kelompok perempuan dan kelompok rentan 

lainnya serta menjamin perlindungan terhadap hak dasar warga.  

Mengapa lembaga peradilan kurang mampu merespon tuntutan besar reformasi hukum? Salah 

satu  penyebabnya  adalah  minimnya  sumberdaya  hukum  yang  berintegritas  dengan 

keterampilan  yang  berkualitas  mumpuni.  Sementara  itu  tekanan  dan  aspirasi  publik  untuk 

mereformasi dan meregenerasi sumberdaya hukum yang ada ‐‐ dalam hal ini hakim dan jaksa – 

cukup besar. Publik berharap gerak reformasi ini dijadikan momen yang tepat untuk melahirkan 

sumberdaya hukum (hakim dan jaksa) yang lebih berpikiran reformis, selaras dengan hak asasi 

manusia,  lebih berprinsip dalam pengambilan keputusan, serta mampu memberantas mereka 

yang  korup.  Beberapa  pejabat  hukum  yang  reformis  menyadari  aspirasi  publik  ini  dan 
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menyadari pula bahwa kualitas karyawan yang direkrut oleh pemerintah untuk ditempatkan di 

lembaga peradilan formal masih belum cukup memadai.  

Penyebab minimnya  ketersediaan  sumberdaya hukum  yang berkualitas di  lembaga peradilan 

formal bukan hanya masalah  keterbatasan  kapasitas, melainkan  juga    karena penyebab  lain, 

misalnya:  kurangnya  insentif  yang memadai menjadi  salah  satu  alasan  keengganan  sarjana 

hukum  bergabung  dengan  lembaga  hukum  fomal.    Mereka  lebih  tertarik  bekerja  menjadi 

advokat  swasta,  berkarir  di  bisnis  guna  mendapatkan  peluang  pendapatan  yang  tinggi. 

Penyebab  lain dari  rendahnya  kualitas  sumberdaya hukum di  lembaga hukum  formal  adalah 

adanya kesenjangan komunikasi dan kurangnya kerjasama antar lembaga hukum fomal dengan 

sekolah atau fakultas hukum dan organisasi masyarakat sipil.  

Sementaa  itu  E2J melihat  beberapa  kendala  untuk meningkatkan  kaliber  dan  kualitas  calon 

aparat  hukum  yang  baru.  Kendala  pertama  ada  pada  fakultas  hukum  itu  sendiri.  Fakultas 

Hukum  ‐‐  yang memasok  sebagian  besar pegawai  negeri  aparat  hukum  pemerintah  – masih 

sedikit  memberikan  porsi  keterampilan  praktis  kepada  mahasiswa.  Yang  dimaksud 

keterampilan  praktis  di  sini  adalah  keterampilan  praktis  yang  diperlukan  untuk  melayani 

sebagai  hakim  atau  jaksa,  sepeti  misalnya,  pelatihan  dan  pengalaman  dalam  pedagogi 

kontemporer, studi klinis, dan metode lain yang diperlukan untuk mendorong perubahan yang 

dibutuhkan.  Pendidikan  hukum  lebih  menekankan  pada  teori  daripada  komponen  praktik 

dengan  format perkuliahan konvensional. Alhasil,   mahasiswa  lulus dengan pengalaman yang 

sangat minim dalam memecahkan masalah nyata dan hukum masyarakat. 

kedua,  sekolah  hukum  dan  kemampuan  OMS    untuk  menghasilkan  penelitian  yang 

menginformasikan dan mempromosikan proses  reformasi  terbatas. Dosen hukum diharapkan 

untuk  menggabungkan  tugas  mengajar  dengan  penelitian  independen  dan  publikasi  yang 

diperlukan  untuk  kemajuan.  Selama  ini mereka melakukan  banyak  penelitian  tentang  topik 

tertentu  untuk  kepentingan  proyek  individual,  sedangkan  jumlah  penelitian  yang  berkaitan 

dengan  isu  reformasi  peradilan‐‐  yang  biasanya memerlukan  tingkat  keterampilan  penelitian 

interdisipliner tidak memadai.  Di Era Reformasi sebeanarnya begitu banyak laporan kasus dan 

informasi  hukum  lainnya,  namun  informasi  ini  jarang  dianalisis  secara  empiris  dan 

interdisipliner  melalui  uji  atau  penelitian  ilmiah  yang  kuat.  Kalangan  OMS,  sampai  batas 

tertentu,  telah  mengisi  kesenjangan  ini,  tetapi  mereka  juga  menghadapi  kendala  dalam 

melakukan  penelitian  yang  cukup  ketat  dalam metodologi,  pengumpulan  data,  dan  analisis. 

Selain  itu, persoalan   manajemen perubahan dan pengembangan  sumberdaya manusia  yang 

berkaitan dengan pengadilan dan  lembaga‐lembaga publik penegak hukum  lain berada di  luar 

kompetensi  OMS. 



53 

 

Sehubungan dengan  itu,  yang dibutuhkan  adalah peningkatkan  kerjasama  lintas‐institusi dan 

komunikasi  antara  fakultas  hukum,  OMS,  dan  lembaga  hukum  fomal.  Selama  ini  kerjasama 

antara fakultas hukum dan OMS cenderung lebih dilakukan dalam konteks hubungan individual 

daripada  kemitraan  kelembagaan  formal.    Jika  ada  kerjasama,  kepentingan  keduanya  kerap 

tumpang tindih, artinya tidak dalam kerangka mennempa hubungan kerja untuk memanfaatkan 

kekuatan relatif mereka.  

Sangat  penting  bagi  fakultas  hukum  dan  OMS  untuk  memosisikan  diri  dalam  rangka 

memengaruhi  kepemimpinan  intelektual  baru. Hal  ini  diperlukan  dalam  suatu  lingkungan  di 

mana kepercayaan dan keterampilan lintas lembaga dan pengaruh politik sangat kurang untuk 

membuat lembaga hukum fomal bekerja lebih efektif.  

Mereka dapat melakukan hal  ini dalam kapasitas mereka  secara  independen dan kolaboratif. 

Dalam  kerangka  kolaborasi  inilah  E2J  hadir  untuk memfasilitasi  kapasitas mereka     melalui 

beberapa kegiatan seperti reformasi pendidikan hukum, pengembangan sumber daya manusia 

dan  kelembagaan,  penelitian  yang  inovatif,  advokasi  strategis  dan  inisiatif  pemantauan,  dan 

perhatian terhadap isu‐isu gender. 
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V.1.2 Konsistensi.  

Indikator  ini  pada  dasarnya  untuk  melihat  sejauh  mana  E2J  konsisten  dengan  dokumen 

perencanaan  pembangunan  yang  telah  dirancang  oleh  pemerintah,  khususnya  dalam  hal  ini 

RPJM 2010‐2014 dan RKP 2012.   

   

  Tabel 7. Konsistensi E2J dengan Prioritas Agenda Pembangunan Nasional 

Konsistensi E2J  

RPJM 2010‐2014/RKP 2012   Kebutuhan Masyarakat  

BIDANG HUKUM dan APARATUR:  (1) Peningkatan 

Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur 

Peradilan di bidang Manajemen  dengan SASARAN: 

Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang 

profesional dan kompeten dalam melaksanakan 

penyelenggaraan peradilan dan Kepemimpinan;   

(2) Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan  

Tingkat korupsi yang masih relatif tinggi. 

(Ditandain ddengan IPK Indonesia yang 

masih relatif tinggi) 

.  kekerasan terhadap anak dan perempuan 

masih relatif tinggi baik secara kuantitatif 

dan kualitatif masih tinggi.  

. Krisis lingkungan masih akan berpontensi 

menyerap korban di pihak masyarakat 

(contoh: Lapindo, dsb)  

Prioritas lintas bidang Perlindungan anak, dengan 

prioritas kegiatan: (1) Peningkatan perlindungan  anak 

dari berbagai tindak  kekerasan dan diskriminasi, (2) 

Penyusunan dan harmonisasi  kebijakan perlindungan 

perempuan dari tindak kekerasan  

Pendampingan hukum terhadap 

perempuan dan anak sangat urgen 

mengingat kasus kekerasan dan 

diskriminasi terhadap perempuan dan anak 

masih  tinggi 

 

Berdasarkan  tabel  di  atas  nampak  E2J  selaras  dengan  prioritas  pembangunan  pemerintah 

(RPJM 2010‐2014) untuk bidang Hukum dan Aparatur, yaitu tersedianya aparatur hukum yang 

professional dan kompeten dalam penyelenggaraan peradilan. Kesesuaian dengan E2J dengan 

prioritas bidang bidang hukum dan aparatur dapat dilihat dari beberapa hal: pertama, dilihat 

dari  out  put  kegiatan  pendirian  klinik  hukum,  yang menjadi  kegiatan  paling  utama  dari  E2J.  

Dengan dirancangnya sebuah klinik – terutama klinik hukum pidana dan perdata ‐‐ di delapan 

universitas  yang  bermutu,  maka  akan  dilahirkan  mahasiswa‐mahasiswa  yang  handal  dan 
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terampil – sebagai sumber daya hukum  ‐‐ dalam penyelenggaraan pengadilan hukum. Kedua, 

dari segi kegiatan, E2J memfasilitasi penyelenggaraan penelitian berbagai isu dan topic hukum, 

semisal,  penelitian  isu  lingkungan,  antikorupsi,  pidana  dsb.  Kegiatan  ini  juga  menunjukkan 

kesesuaian  E2J  dengan  prioritas  pembangunan  bidang Hukum  dan Aparatur  yaitu  penelitian 

dan pengembangan hukum dan peradilan.  Bahkan penelitian yang difasilitasi dan dikemangan 

oleh  E2J  merupakan  penelitian  yang  meneliti  hukum  dengan  pendekatan  multiperspektif, 

sehingga  bisa  dijadikan  rujukan  bagi  sumberdaya  hukum  (penegak  hukum)  dalam 

menyelenggarakan peradilan dan mengambil.   

Sejauhmana  E2J  selaras  dengan  agenda  pembangunan  pemerintah  bisa  diperiksa  juga 

kesesuaian tujuan dan kegiatan E2J dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, antara 

lain dengan : (1) Prioritas 9, Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 

(dengan kegiatan: penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum pidan lingkungan), (2) 

Bidang kesejahteraan Rakyat dengan prioritas kegiatan harmonisasi pendidikan yang responsive 

gender,  harmonisasi  kebijakan  perlindungan  perempuan  dari  tindak  kekerasan,  peningkatan 

perlindungan  anak  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi.  Seluruh  prioritas  program  di  atas 

bisa  didukung  oleh  E2J  karena  salah  satu  yang  sedang  dikembangkan  oleh  E2J  adalah  Klinik 

Hukum Lingkungan Hidup dan Klinik Hukum Perempuan dan Anak. Dengan dikembangkannya 

klinik  hukum  lingkungan,  diharapkan  mahasiswa  yang  menjadi  peserta  klinik  dipersiapkan 

menjadi  sumberdaya  hukum  yang    aktif  dalam  mengadvokasi  dalam  penegakan  hukum 

lingkungan,  cakap  dalam  memediasi  kasus  sengketa  lingkungan,  misalnya.  Demikian  pula 

dengan pengembangan klinik hukum perempuan dan anak, mahasiswa yang menjadi peserta 

klinik  hukum  diharapkan  akan  menjadi  sumberdaya  hukum  yang  memmpu  mengadvokasi 

perempuan  dan  anak  yang  selama  ini  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  dalam menerima 

perlakuan tindak kekerasan dan diskriminasi.  

Sebagai  gambaran  singkat,   dalam banyak  kasus hukum  lingkungan, penyelesaian hukumnya 

tidak  jelas dan  telantar. Selama  tahun 2012,  tercatat, 56 kasus perdata dan 68 kasus pidana  

lingkungan hidup, tetapi baru hanya satu kasus yang dituntaskan. Dan salah satu kendala dalam 

tidak tuntasnya kasus hukum  lingkungan  ini adalah minimnya kualitas SDM penegak hukum di 

bidang  lingkungan.11 Berdasarkan  data  ini,    upaya  E2J  dalam mengambangkan  klinik  hukum 

pidana  dan  lingkungan  di  Indonesia  sesuai  dengan  problem  empiris  yang  dihadapi  langsung 

oleh masyarakat.  

 

                                                            
11 Data dia atas disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Balthazaar Kambuaya. Lebih lengkapnya dapat 
dibaca Rakyat Merdeka, 6 Desember 2012. Informasi ini dapat diakses di: 
http://www.rmol.co/read/2012/12/06/88551/65-Kasus-Pidana-Lingkungan-Cuma-Satu-Yang-Dituntaskan- 
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V.1.3 Koordinasi 

Sebuah  program  besar  akan  lebih  bisa  diterima  oleh  banyak  pihak  dan  stakeholder  jika 

dikoordinasikan  sejak  awal  dengan  banyak  pihak  yang  dipandang  relevan.  Oleh  karena  itu 

Bappenas  memandang  perlu  untuk  melihat  sejauhmana  program  E2J  ini  dikoordinasikan 

dengan pemerintah dan kelompok masyarakat yang akan merasakan manfaat dari program E2J.  

Berdasarkan data dari beberapa dokumen E2J (laporan tahunan dan kwartal) serta wawancara 

dengan manajemen dan penerima proyek  E2J,  sedari  awal  E2J  sudah dikoordinasikan  secara 

intens dengan banyak pihak. Sejauh ini E2J telah berkordinasi dengan pihak universitas sebagai 

penerima manfaat utama, OMS, unsur kejaksaan, Mahkamah Agung, kepolisian dan Bappenas. 

E2J  dikoordinasikan  sejak  dari  sosialisasi  hingga  pelaksanaan.  Semisal,  Manajemen  E2J 

mensosialisasikan program E2J kepada Bappenas mengenai  tujuan dan hasil yang diharapkan 

dari program ini. Dalam koordinasi dengan Bappenas, dengan menyimak uraian tujuan dan hasil 

yang hendak dicapai melalui E2J ini, Bappenas mendukung dan melihat urgensi dari program ini.  

Untuk sekadar berkoordinasi dengan banyak pihak mungkin menjadi perkara mudah bagi  tim 

E2J.  Tim cukup mengirimkan surat dan meminta waktu untuk melakukan audiensi. Akan tetapi 

tim  E2J  tak  ingin  sekedar  berkoordinasi  dalam  rangka  sekadar memenuhi  syarat  formalitas 

bahwa E2J  sudah diperkenalkan kepada banyak pihak, melainkan  koordinasi dilakukan untuk 

benar‐benar mendapatkan dukungan konkret dan penuh. Pada  titik  inilah koordinasi menjadi 

tidak  mudah  dilakukan,  terutama  untuk  mendapatkan  dukungan  secara  institusional  dari 

lembaga‐lembaga  hukum  pemerintah,  seperti  kejaksaan, MA  dan  kepolisian.      Akan  tetapi, 

menyadari hal  ini,  tim E2J mengantisipasinya dengan menerapkan strategi yang relatif cerdik. 

E2J  menghubungi  secara  individual  figure‐figur  yang  dipandang  bisa  memberikan  akses 

dukungan  secara  institusional  untuk  diminta  kesediaannya menjadi  dewan  penasehat  E2J.12  

Ternyata  pendekatan  ini  cukup  efektif.  Pendekatan  ini  dikatakan  efektif  karena  :  pertama, 

pendekatan  ini  disambut  dengan  tangan  terbuka  yang  kemudian  disusul  dengan  kesediaan 

mereka  untuk  terlibat  dalam  E2J,  khususnya  pengembangan  klinik  hukum.  Dengan  adanya 

kesediaan mereka maka dibentuklah dewan penasehat (adversary board) E2J yang terdiri dari 

unsur  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan,  Kepolisian  dan  dari  Perhimpunan  Advokat  Indonesia 

(Peradi). Nama‐nama yang bersedia menjadi dewan penasehat dapat dilihat pada grafik 6.  

Kedua,  pendekatan  ini  dikatakan  efektif  karena  dengan  terbentuknya  dewan  penasehat, 

dukungan dan komitmen secara  institusional makin konkret, yakni dengan ditandatanganinya 

                                                            
12 Muhammad Laode Syarif, Pengamat dan Ahli Hukum dari Kemitraan, wawancara dilakukan pada tanggal 23 
Oktober 2012.    
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MoU  (Memorandum of Understanding)  antara E2J dengan Mahkamah Agung. Kajaksaan dan 

Kepolisian.  Selanjutnya  setiap  salinan  MoU  diberikan  kepada  semua  univeristas  yang 

menjalankan  E2J  untuk  dijadikan  dasar  melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  lebih  lanjut 

dengan kejaksaan., pengadilan dan kepolisian di masing‐masing daerah.13 Diharapkan dengan 

adanya MoU  ini,  E2J  lebih  leluasa  untuk  bekerjasama  delam  pengembangan  klinik  hukum. 

Kerjasama yang dimaksud, misalnya, konsultasi dalam pengembangan kurikulum klinik hukum, 

penyediaan fasilitator atau tenaga pengajar, penyediaan akses data serta tempat untuk magang 

mahasiswa klinik hukum.  

Sebenarnya bagi fakultas hukum di beberapa universitas, berkoordinasi dengan kejaksaaan dan 

pengadilan bukan hal yang baru. Seperti yang dilakukan oleh Fakulas Hukum UGM, misalnya, 

jauh  hari  sebelum  ada  program  E2J,  kerjasama  dengan  kejaksaan,  pengadilan  dan  Komisi 

Yudisial,  sudah  dilakukan  dalam  bentuk MoU.  Salah  satu  kerjasama  yang  dilakukan  adalah 

dalam hal penyediaan tenaga pengajar, on the spot judicial monitoring, dan lainnya.14  

Selain  berkoordinasi  dengan  lembaga  hukum  pemerintah,  E2J  secara  intensif  melakukan 

koordinasi dengan Peradi dan OMS yang menjadi mitra universitas dalam pengembangan klinik. 

Koordinasi dilakukan dalam bentuk diskusi‐diskusi yang difasilitasi  langsung oleh E2J.   Secara 

skematik, koordinasi yang dilakukan E2J dapat disimak pada grafik berikut ini.  

  

 

                                                            
13  
14 Agustina Merdekasari (Dosen FH UGM) dan Hasrul Halili (Pukat UGM), wawancara tanggal 23 Oktober 2012 
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Grafik 6.  Pola Koordinasi E2J 

 

 

  

Membuat MoU 

Pembentukan 

Adversory Board E2J 

MA, Kejaksaan, kepolisian dan Peradi 

meminta setiap kantor perwakilan untuk 

membuat MoU dengan  8 FH untuk 

mendukung Klinik Hukum 

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. (Hakim Agung; Ketua Tim Pembaruan Mahkamah Agung), Prof. Dr. Marwan Effendi, S.H., M.H. (Jaksa 

Agung Muda Pengawasan), Kom Jen. Pol. Drs. Oegroseno, S.H. (Kepala Lembaga Pendidikan POLRI), Luhut Pangaribuan (Peradi), Abdul 

Rachman Saleh (OMS),  
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V.1.4 Konsultasi.  

Konsultasi pada dasarnya merupakan bentuk koordinasi. Namun, konsultasi merupakan langkah 

koordinasi yang lebih intensif yang disertai komitmen untuk terlibat dan memberikan kontribusi 

yang  sinifikan  pada  penyelenggraan  sebuah  program.  Dengan melakukan  konsultasi  dengan 

lebih  banyak  pihak,  menunjukkan  sebuah  program  bersifat  terbuka  untuk  dikritisi  dan 

diperbaiki secara bersama.   Pentingnya  langkah koordinasi dan konsultasi bagi E2J dibuktikan 

dengan  menempatkan  E2J  sebagai  program  yang  dalam  pelaksanannya  diletakkan  sebagai 

program yang bersifat kolaboratif.  

Oleh karenanya tidak heran bila konsultasi dalam program E2J sejak awal sudah dibangun dan 

dilakukan secara intensif dan berkala, baik dilakukan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.  

Konsultasi dilakukan dalam rangka pengembangan klinik hukum dilakukan dalam bentuk diskusi, 

lokakarya dan kunjungan ke fakultas‐fakultas hukum.  

Karena konsultasi yang dilakukan  lebih difokuskan dalam  rangka pengembangan kilinik, maka 

tema dan substasi yang berkembang dalam setiap konsultasi meliputi standar operasional kinik, 

kode etik, pengembangan buku teks, tema‐tema penelitian yang hendak dilakukan.  

Tercatat  telah  dilakukan  satu  kali  konsultasi  nasional  untuk  mendiskusikan  bagaimana 

mengembangkan klinik hukum berikut kurikulumnya. Dalam konsultasi  ini dihadiri oleh dekan 

fakultas  hukum  dari  8  universitas  untuk mendiskusikan  beberapa  hal,  yaitu  jenis  klinik  akan 

dijalankan, model pembelajaran, kurikulum dam mitra kerja untuk mendukung klinik.   Dalam 

konsultasi  akbar  inilah  dihasilkan  suatu  kesepakatan  mengenai  jenis  klinik  yang  hendak 

dikembangkan. Adapun klinik yang disepakati untuk dikembangkan adalah klinik hukum pidana, 

klinik  hukum  perdata,  klinik  hukum  lingkungan,  klinik  hukum  anti‐korupsi  dan  klinik  hukum 

perempuan dan anak.   

Setelah  konsultasi  nasional  dilakukan  dan  menghasilkan  beberapa  kesepakatan,  maka 

konsultasi  selanjutnya  dilakukan  di  tingkat  lokal  di masing‐masing  universitas.  Konsultasi  ini 

untuk menindaklanjuti  hasil  konsultasi  nasional  di  atas. Di  tingkat  lokal  ini,  secara  subtansif 

konsultasi mulai dilakukan secara lebih terfokus, detil dan mendalam. Dan dalam konsultasi ini 

dipertemukan semua stakeholder yang akan terlibat yaitu fakultas hukum, OMS yang menjadi 

mitra kerja, kejaksaaan, pengadilan dan kepolisian. 

Konsultasi yang bersifat strategis adalah konsultasi dengan dewan penasehat E2J yang  terdiri 

dari  orang‐orang  yang  memiliki  peran  dan  pengaruh  yang  signifikan  di  masing‐masing 

institusinya. Diakui oleh E2J, konsultasi dengan dewan penasehat tidak mudah dilakukan secara 

kolektif,  sebab kesulitan dalam mengumpulkan  semua anggota dewan penasehat dalam  satu 
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forum.15  Kendati  demikian,  konsultasi  dengan  dewan  penasehat  berhasil  diselenggarakan 

secara efektif.  

 Konsultasi dengan ragam bentuk dan intensitasnya ‐‐ sebagaimana dijelaskan di atas ‐‐ sejauh 

ini  bisa  dikatakan  produktif  kalau  dilihat  dari  hasil  yang  dicapai  dari  setiap  konsultasi,  yaitu 

berupa  kesepakatan  dan  keputusan  yang  kemudian menjadi  acuan  dalam  implementasi  E2J, 

khususnya  dalam  pengembangan  klinik  hukum.  Beberapa  kesepakatan  tersebut,  misalnya,  

konsultasi  berhasil  menyepakati  SOP  Klinik  Hukum,  kode  etik  klinik,  rancangan  buku  teks 

interaktif, daftar tema‐tema untuk melakukan penelitian dan studi kasus.  

 

        Grafik 7. Pola Konsultasi E2J 

 

 

 

                                                            
15 Diskusi dengan Sandra Hamid (Country Representative of The Asia Foundation) dan Eric Putzig (chief of Party), 
tanggal 20 November 2012 
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V.1.5 Kapasitas 

Aspek  kapasitas perlu dijabarkan dalam  laporan  evaluasi  ini.    Yang  akan dilihat  kapasitasnya 

dalam E2J adalah pihak pengelola (manajemen E2J) dan penerima program. Pengelola program 

E2J adalah The Asia Foundation  (TAF), yang dalam  implementasinya menggandeng Kemitraan 

dan Asian  Law Center‐University of Washington  Law School  (ALC‐UWLS). Sedangkan Fakultas 

hukum dan OMS adalah penerima program E2J.  

Kapasitas pada  tingkat manjemen E2J dalam mengelola program – pada prinsipnya –  sangat 

memadai.  Secara umum, TAF dalam 3 dekade  sudah berpengalaman mengelola hibah untuk 

memfasilitasi elemen masyarakat politik Indonesia melalui program‐program sosial, politik dan 

kebudayaan  di  Indoneisa,  salah  satunya  program  demokratisasi  dan  tata  kelola.  Begitu  juga 

dengan Kemitraan yang sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana hibah, baik dari 

dalam  negeri maupun  dari  luar  dalam  rangka memfasilitasi  perubahan masyarakat.  Secara 

teknis  Kemitraan  juga  berpengalaman  dalam  mengkoordinasikan  sebuah  program  dengan 

pemangku kepentingan yang  lebih  luas, baik  itu dari unsur masyarakat maupun negara (baca: 

pemerintah).  Sementara, ALC‐UWLS,  merupakan universitas yang menginisiasi pengembangan 

klinik hukum dalam  tradisi   Anglo‐Saxon di Amerikas  Serikat,  yang  juga banyak direplikasi di 

banyak negara. Di  sini dapat dilihat bahwa manajemen E2J  telah mempertimbangkan  secara 

matang mengenai kapasitas berdasarkan masing‐masing kompetensi  lembaga, yang kemudian 

dikaitkan dengan pembagian  tugas dan peran dalam  implementasi E2J.   Secara  lebih spesifik, 

kapasitas  masing‐masing lembaga dapat disimak dalam tabel berikut ini :  
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Tabel 8. Keahlian dan Peran Tim E2J 

Anggota 
Tim 

Keahlian Peran yang diharapkan 

The Asia 

Foundation 

 

 Riset yang berkaitan dengan 
reformasi dan praktik sector 
keadilan 

 Insentif bagi bagi sarjana 
hukum untuk terlibat dalam 
pelayanan publik 

 Riset dan pembinaan   
intelektual OMS 

 Peningkatan kapasitas 
advokasi dan manajemen 
keuangan OMS 

 Memfasilitasi kolaborasi 
antara fakultas hukum, OMS 
dan lembaga‐lembaga 
hukum formal.  

 Menugaskan seorang Chief of Party  dan mengelola hibah 
secara umum  

 Membentuk sebuah manajemen proyek yang terintegrasi 
dan tim pendukung 

 Perwakilan ekternal dan koordinasi dengan  mitra proyek, 
USAID, Pemerintah Indonesia,dan donor lain 

 Menugaskan konsultan ahli di bidang pendidikan hukum 
klinis untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan 1  

 Menugaskan konsultan ahli OMS untuk mengawal 
pencapaian tujuan 3 

 Bertanggung jawab melakukan pengarusutamaan jender 
 Mengelola administrasi hibah 
 Membuat laporan program dan pelaksanaan PMP 
 Berkoordinasi dengan proyek‐proyek lain dari dan donor‐

donor lain  yang bergerak dalam isu tatakelola  

ALC‐UWLS 

 Pengajaran yang berorientasi 
praktis tentang hukum 

 Riset tentang reformasi dan 
praktik sector keadilan 
reform 

 Pembinaan intelektual OMS 
dan riset 

 Menyediakan pengarahan teknis yang signifikan dalam 
pencapaian tujuan 1, dengan menekankan pada 
pengembangan pendidikan hukum klinis dan pelatihan 
praktis lainnya dan pengemangan kapasitas riset 

 Mengelola program LL.M  dan training‐traing singkat di US. 
 

Kemitraan 

 Pengajaran berorietnasi 
praktis di bidang hukum, 
memfasilitasi kolaborasi 
antara fakultas hukum, OMS 
dan lembaga hukum formal 

 Menugaskan konsultan ahli pendidikan hukum untuk 
mengawal pencapain tujuan 1  

 Memberikan masukan‐masukan teknis jangka pendek untuk 
mengembangkan perkuliahan hukum yang berorientasi 
praktik.  

 

Di samping kapasitas menanjemen proyek sebagaimana dijelaskan dalam uraian tabel di atas, 

perlu  juga  dipaparkan  di  sini  kapasitas  lembaga  yang mengembangkan  klinik  hukum,  yakni 

fakultas  hukum,  berikut  kapasitas  OMS  yang  menjadi  mitra  dalam  pengembangan  klinik.  

Sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa    terdapat  8  fakultas  hukum  yang 

difasilitasi  oleh  E2J  untuk mengembangkan  klinik  hukum. Mungkin  pertanyaan  yang muncul 

adalah mengapa hanya delapan universitas dan universitas tertentu yang mendapatkan E2J ini. 

Berikut daftar universitas yang difasilitasi oleh E2J untuk mengembangkan klinik hukum.  
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Tabel 9. Daftar Klinik Hukum di 8 Universitas 

Universitas   KLINIK   Universitas  KLINIK 

FHUI    Klinik Hukum Perdata, Klinik hukum 

pidana,  Klinik  hukum  perempuan 

dan anak 

FH Unud  Klinik  Hukum  Perdata,  klinik  hukum 

pidana, klinik hukum lingkungan 

FH UGM   Klinik Hukum Perdata, Klinik hukum 

pidana,  Klinik  Hukum  antikorupsi, 

Klinik hukum Lingkungan 

FH Unhas Klinik  Antikorupsi,  klinik  hukum 

perdata,  klinik  hukum  pidana,  klinik 

hukum lingkungan, Klinik Antikorupsi 

FH Unsri   Klinik Hukum Perdata , Klinik hukum 

pidana,  Klinik  hukum  lingkungan, 

Klinik antikorupsi 

FH USU Klinik  hukum  perdata,  klinik  hukum 

pidana,  Klinik  hukum  lingkungan, 

klinik antikorupsi 

FH Unair  Klinik  hukum  lingkungan  dan  Klinik 

antikorupsi 

FH Unpad Klinik  hukum  pidana,  Klinik  hukum 

perdata, klinik hukum antikorupsi 

 

Delapan  univeristas  untuk  mengembangkan  klinik  hukum  dipilih  berdasarkan  dua 

pertimbangan:  pertama,  pengembangan  klinik  melalui  E2J  masih  merupakan  proyek 

percontohan, sehingga untuk tahap selanjutnya kemungkinan akan diperluas ke universitas lain, 

bahkan sangat dimungkinkan dikembangan di universita swasta; kedua, universitas yang dipilih 

adalah  universitas  pembina,  sehingga  sebagai  universitas  pembina  diharapkan  akan 

mengembangkan klinik di universitas lain yang dibinanya.16  

Begitu  juga dengan kapasitas OMS yang menjadi mitra  fakultas hukum dalam pengembangan 

klinik. Mayoritas OMS  yang menjadi mitra memiliki  pengalaman  dalam melakukan  advokasi 

hukum dan berhadapan dengan  kasus‐kasus hukum  yang  riil.  Sebut  saja misalnya,  LBH  yang 

memiliki  banyak  pengalaman  dalam  advokasi  hukum,  Walhi  dengan  spesialisasinya  dalam 

advokasi untuk kasus‐kasus lingkungan dan lainnya.  

 

 

                                                            
16 Tomy Utama, Konsultan Ahli Pendidikan Klinik Hukum E2J, wawancara 5 Oktober 2012  
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    Tabel 10. OMS Mitra Kerja dalam Klinik Hukum  

Criminal Law 
Clinic 

Anti-Corruption 
Clinic

Women and 
Children Clinic

Environment 
Clinic 

Pusaka Indonesia SAHDAR Pusaka Indonesia  
WCC LBH Palembang  WALHI Palembang
LBH Jakarta  PKWJ  
LBH Bandung BIGS  
LBH Yogyakarta PUKAT  ARUPA 
LBH Surabaya LBH Surabaya   
LBH Bali LBH Bali  Bali Fokus 
LBH APIK 
Makassar 

KOPEL LBH APIK 
Makassar

YKL 

 

Kendati  demikian,  mengingat  begitu  banyak  OMS  yang  bergerak  di  bidang  hukum,  yang 

memiliki pengalaman dan  kapasitas  yang memadai, maka  tetap harus diseleksi,  karena  tidak 

semua OMS  yang  ada  dapat  dilibatkan. Oleh  karenanya,  harus  dilakukan  penilaian  terhadap 

OMS yang ada.  Dalam rangka  ini, maka E2J, menurunkan satu tim untuk melakukan penilaian 

tentang kapasitas OMS guna ditunjuk menjadi mitra  fakultas hukum dalam mengembangkan 

klinik.  Aspek yang digunakan untuk menilai kapasitas OMS yang akan dijadikan mitra meliputi: 

(1)  kemampuan  dan  pengalaman  melakukan  riset,  (2)  Kemampuan  dan  pengalaman 
melakukan  advokasi,  (3) Manajemen  dan  keuangan,  (4)  kondisi  keuangan  terakhir  serta  (5) 
kepemimpinan.   Untuk melihat hasil penilaian kapasitas OMS mitra klinik dapat disimak pada 
tabel dibawah ini.  
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      Tabel 11. Penilaian Kapasitas NGO mitra klinik17 

  Research  Mgmt  Leadership  Finance  Advocacy  Recording 

Results 
Total 
Score 

PUSAKA (Medan)  3  3  3  3  3  3  18

LBH Jakarta  3  3  2  3  3  3  17 

KOPEL (Makassar)  2  3  3  3  3  3  17 

ARuPA (Yogyakarta)  2  3  3  2  2  2  14 

BIGS (Bandung)  3  2  2  2  3  2  14 

YKL (Makassar)  2  3  3  2  2  2  14 

ECOTON (Surabaya)  2*  1  3  2  3  2  13 

BaliFokus  2*  3  3  2  2  3  13 

LBH Yogyakarta  2  3  2  1  2  2  12 

LBH Surabaya  2  2  2  2  2  1  11 

WCC (Palembang)  1  2  2  2  2  2  11 

PKWJ (Jakarta)  3  1  2  2  2  1  11 

PuKAT (Yogyakarta)  2  1  2  2  2  1  10 

WALHI (Palembang)  1  3  2  1  2  1  10 

LBH Bali  2  2  1  1  2  1  9 

SAHdaR (Medan)  2  1  1  1  1  2  8 

LBH APIK 

(Makassar) 

1  2  1  1  2  1  8 

LBH Palembang  1  2  1  1  1  1  7

LBH Bandung 1 2 1 1 1 1 7 

 

Merujuk pada tabel di atas, nampak yang memiliki poin tertinggi, adalah PUSAKA dari Medan, 

dan yang memiliki poin  terendah adalah LBH Bandung. Namun demikian, NGO yang memiliki 

nilai  terendah  tidak  serta  merta  dikeluarkan  sebagai  mitra  kerja  fakultas  hukum  dalam 

mengembangkan  klinik, melainkan diperkuat melalui pengembangan  kapasitas dalam bentuk 

training dan asistensi teknis.  

Berbicara masalah kapasitas, Tim Monitoring memiliki catatan khusus mengenai kapasitas OMS 

dan dosen yang terlibat dalam penilitian kasus. Berdasarkan hasil observasi pada saat lokakarya 

riset,  berikut  observasi  terhadap  draft  hasil  penelitian,  Tim melihat,  kapasitas  para  peneliti 

dalam menyusun  desain  penelian masih  pelu  diperkuat.  Sebab, menutut  tim,  ada  beberapa 

aspek  teknis  metodologis  yang  mesti  dipebaikin  sehingga    hasil  riset  dapat 

dipertanggungjawabkan secara metodologis pula. Berikut catatan dari tim monitoring terhadap 

draft hasil penelitian: (1) desain riset tidak memiliki standar format yang baku, sehingga desain 

                                                            
17 E2J Year 2 Annual Report, October 2011 – September 2012, hal. 71 



66 

 

riset  begitu  beragam,  (2)  standar  format  tetap  diperlukan  mengingat  hasil  dari  riset  akan 

menjadi  salah  satu acuan dalam penyelenggaraan klinik,  (3) quality  control  terhadap kualitas 

riset  kurang  maksimal.  Kurangnya  quality  control  ini  bisa  dilihat  dari  adanya  “pembiaran”  

penggunaan  antara    terma  “metode”  dengan  “metodologi” 18  yang  secara  definisi  dan 

penggunaannya berbeda. Namun dari pengamatan atas draft riset yang disusun oleh OMS dan 

Fakultas Hukum,  kedua istilah itu digunakan secara tumpang tindih.  

 

V.1.6 Kemanfaatan Program E2J 

Selain  disosiaslisasikan  dan  dikoordinasikan  kepada  banyak  pihak  yang  lebih  luas,  sebuah 

program  akan  mendapatkan  dukungan  dan  diterima  masyarakat  kalau  program  tersebut 

memiliki maanfaat  yang  nyata  bagi masyarakat.   Memasuki  pada  tahun  ke‐2  ini  E2J  sudah 

melaksanakan banyak kegiatan dengan beberapa capaian hasilnya.  

       

Tabel 12. Penerima Manfaat Program E2J 

  TUJUAN E2J   PENERIMA   MANFAAT  

I   Memperkuat kapasitas fakultas 
hukum dalam menyediakan 
pendidikan, riset hukum dan 
pelayanan lainnya yang berkontribusi 
pada upaya‐upaya reformasi sektor 
hukum  

Fakultas Hukum   Difasilitasi dalam  pembentukan  Klinik Hukum beserta, 
pengembangan kapasitas SDM (dosen)  

Dosen   Mendapatkan beasiswa, pelatihan  pedagogy dan hukum klinis  

Mahasiswa  Mendapatkan porsi praktik yang lebih besar  

II   Meningkatkan kapasitas NGO dalam 
mendukung, mengadvokasi dan 
memonitor reformasi hukum  

Aktivis  OMS  Difasilitasi  dalam bentuk training riset, beasiswa dan  fund rising 

III   Meningkatkan kerjasama kolaboratif 
antara fakultas hukum, CSO dan 
Institusi‐2 hukum untuk 
meningkatkan reformasi sektor 
hukum  

Fakultas Hukum   Dengan  berkolaborasi dengan OMS dan institusi hukum, fakultas  
mendapatkan mitra untuk  memperkaya  para mahasiswa dengan 
khasanah  praktik hukum;  

OMS  Aktivis OMS dapat merefeksikan kembali  seluruh pengalaman 
praktisnya  dalam Klinik Hukum; OMS mendapatkan  SDM untuk 
voluntir dalam  kegiatan advokasi sosial, dsb.  

 

                                                            
18 Terdapat perbedaan pengertian mendasar antara metode dan metodologi . Berikut pemikiran Paula Saukko tenteng 
perbedaan kedua istilah tersebut: The difference made by the Greek epithet “logos” is that, whereas methods refers 
to practical tools to make sense of empirical reality, methodology refers to wider package of both tools, and 
philosophical and political commitment that come with  a particular research approach.  Lebih jelasnya, sila 
periksa Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies. An Introduction to Classical an New Methodological 
Approach, London: Sage Publication, hal.9 
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Merujuk  tabel di atas, penerima  langsung manfaat dari program E2J  ini meliputi, mahasiswa, 

dosen,  aktivis  OMS,  dan  fakultas  hukum  yang  secara  institusional  difasilitasi  dalam 

mengembangkan klinik hukum. Dengan program E2J, beberapa dosen memperoleh beasiswa 

untuk menempuh pendidikan klinik hukum di ALC‐UWLS. Dengan beasiswa  ini mereka dapat 

meningkatkan pengetahuan dan  keterampilan untuk mengembangkan  klinik hukum  . Ada 10 

dosen  yang  difasilitasi oleh  E2J  untuk menempuh  LLM di ALC‐UWLS. Namun,  tahap  I,  untuk 

sementara,  yang  positif  telah  diterima  di  ALC‐UWLS  adalah  4  dosen,  yaitu:  Totok  (UGM 

Yogyakata), Wanodyo  Sulistyani  (Unpad  Bandung),  Putri  Kusuma  Amanda  (UI  Jakarta),  Iqbal 

Felisiano (Unair Surabaya). Selanjutnya untuk tahap 2, akan ada 6 dosen yang akan difasilitasi 

belajar  di ALC‐UWLS, namun mereka masih harus menempuh kursus pemantapan skor TOEFL.    

Di  samping  itu, melalui  E2J,  kapasitas  dosen  ditingkatkan    dengan  cara  diberikan  pelatihan 

penelitian,  yang  kemudian  difasilitasi  untuk melakukan  penelitian  atau  studi  kasus  dengan 

pendekatan multiperspektif. Pendekatan multiperspektif merupakan sebuah pendekatan yang 

sangat  jarang  digunakan  oleh  dosen  hukum,  karena  selama  ini mereka    cenderung    hanya 

melakukan penelitian hukum dalam perspektif legalistik.   

Sementara manfaat keberadaan klinik hukum juga dirasakan langsung oleh mahasiswa peserta 

klinik. Manfaat  yang  paling  dirasakan mahasiswa  setelah mengikuti  klinik  hukum  yaitu  lebih 

banyak mendapatkan masukan mengenai  kasus‐kasus  riil  hukum  yang  sedang  berlangsung, 

kemudian, dengan beragamnya latar profesi yang mengajar, mahasiswa lebih mempunyai akses 

untuk membangun  jaringan.    Di  bawah  ini  dapat  disimak  pandangan  beberapa mahasiswa 

peserta klinik. 

“mengikuti  klinik  sangat  menyenangkan  dan  bermafaat.  Di  sini  saya  lebih  banyak 

mendapatkan  praktik  dan  mengetahui  sejauhmana  teori  dan  praktik  hukum  bisa 

sejalan” 19 

“ Adanya klinik bermanfaat sekali bagi mahasiswa. Kita, mahasiswa, dibentuk menjadi 

pekerja  yang  menuntut  keterlibatan  dan  komitmen  mahasiwa.  Adanya  klinik  ini, 

mahasiswa benar‐benar dipersiapan untuk berhadapan dengan  kasus‐kasus  riil. Selain 

itu, dengan klinik, mahasiswa dapat mengembangkan jaringan dengan para praktisi”20  

“ Belajar di klinik hukum dapat memperkaya pengalaman. Karena kita diajarkan dengan 

pengajar  yang  selama  ini  berpengalaman  menangani  langsung  kasus‐kasus  hukum. 

Selama  ini  dosen  yang mengajar  hanya mengajarkan  teori,  dan  tidak  pernah  praktik 

                                                            
19 Santi, mahasiswa Universitas Udayana, Peserta Klinik  Hukum Perdata, dalam diskusi tanggal 23 oktober, 2012 
20 Irma, mahasiswa Univesitas Udayana, peserta klinik hukum perdata, dalam diskusi tanggal 23 Oktober 2012 
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langsung  di  pengadilan.  Jadi  dengan  mengikuti  klinik  hukum,  setidaknya  kita  punya 

bayangan mengenai realitas pengadilan”21  

“Dengan mengikuti  klinik  hukum  kita  punya  pandangan  utuh  sejauh mana  jaksa  dan 

advokat menjalankan teori dan prinsip‐prinsip hukum” 22 

Karena  adanya manfaat  ‐‐  yang  secara  signifikan  ‐‐  dirasakan  langsung  oleh mahasiswa,  tak 

heran  bila  kemudian  banyak mahasiswa  yang mencoba mengambil  klinik  hukum.    Sebagai 

contoh,  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  Palembang,  ketika  klinik  dicoba  dibuka, 

mahasiswa  yang  mendaftar  sejumlah  15  orang,  dan  yang  terseleksi  8 mahasiswa.23 Lalu  di 

Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin,  peminatnya  mencapai  36  mahasiswa,  dan  yang 

terseleksi 9‐10 mahasiswa.24  Untuk melihat  jumlah peserta  klinik di  setiap universitas dapat 

disimak pada tabel di bawah ini.  

        Tabel  13. Jumlah Peserta Klinik 

Universitas  KLINIK  Jml Mhsws Universitas  KLINIK  Jmlh Mhsw  

FHUI  Klinik Hukum Perdata  6  FH Unud  Klinik Hukum Perdata  17  

 Klinik Hukum Pidana  6   Klinik Hukum Pidana  16  

 Klinik Perempuan dan Anak  5   Klinik Lingkungan  5  

FH UGM  Klinik Hukum Perdata  6   Klinik Antikorupsi  10  

 Klinik Hukum Pidana  13  FH Unhas  Klinik Hukum Perdata  9  

 Klinik Lingkungan  7   Klinik Hukum Pidana  9  

 Klinik Antikorupsi  Th depan  Klinik Lingkungan  Th depan  

FH Unsri  Klinik Hukum Perdata  8   Klinik Antikorupsi  Th depan 

 Klinik Hukum Pidana  8  FH USU  Klinik Hukum Perdata   

 Klinik Lingkungan  8   Klinik Hukum Pidana   

 Klinik Antikorupsi  8   Klinik Lingkungan   

    Klinik Antikorupsi   

Unair Klinik Lingkungan Th Depan FH Unpad Klinik hukum Pidana NOL  sks 

 Klinik Antikoupsi   Klinik hukum perdata Th depan 

    Klinik Antikoupsi  

 

                                                            
21 Ketut Suwamarta, Mahasiswa Universitas Udayana, Peserta Klinik HUkum Pidana, dalam diskusi 23 Oktober 
2012 
22 Abdillah Wirawan, Mahasiswa Universitas Udayana, peserta Klinik Hukum Pidana, diskusi tanggal 23 Oktobe 
2012 
23 Agus Ngadino, dosen Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2012 
24 Mustafa Bola, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2012 
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E2J menganjurkan agar peserta klinik tidak terlalu banyak. Idealnya jumlah peserta klinik antara 

6‐12  mahasiswa.  Ini  karena  metode  pengajaran  dalam  klinik  dilakukan  secara  intensif  dan 

disupervisi oleh dosen secara intensif pula. Jika jumlah peserta terlalu besar, pengajar menjadi 

tidak  fokus,  dan  supervisi  terhadap mahasiswa menjadi  lebih  longgar. Meski  demikian,  ada 

beberapa  fakultas hukum yang menerima peserta klinik melebihi anjuran dari E2J,  semisal di 

Universitas  Udayana  dan  UGM.  Ada  juga  peserta  klinik  yang  kurang  dari  ideal,  hanya  5 

mahasiswa seperti yang ada di klinik Perempuan dan Anak di Universitas  Indonesia dan Klinik 

lingkungan di Univesitas Udayana.   

Klinik  yang  memiliki  peserta  kurang  ideal  dikarenakan  beberapa  hal:  pertama,  klinik  yang 

sedang dibuka sekarang masih pada taraf uji coba, sehingga tidak perlu menerima mahasiswa 

terlalu  banyak;  kedua:  sosialisasi  yang  kurang  intensif,  sehingga  informasi  mengenai  klinik 

kurang merata menyebar di kalangan mahasiswa. Kurangnya sosialisasi ini terjadi di Universitas 

Hasanuddin dan Universitas Udayana. Sosialisasi masih dilakukan secara terbatas, yaitu melalui 

rapat dosen, dan secara “getok tular” dosen meneruskan kepada mahasiwa. Ketika dikonfirmasi 

kepada mahasiswa  sejauh mana  keberadaan  klinik diketahui mahasiswa,  jawabnya beragam: 

ada yang mengetahui secara tidak sengaja dari  internet, mendapatkan  informasi dari seorang 

pengacara, tapi ada beberapa yang mendapatkan infomasi langsung dari fakultas.  

Selain manfaat  yang  dirasakan  oleh mahasiswa  dan  dosen,  keberadaan  E2J  juga  dirasakan 

manfaatnya  oleh  OMS  yang  menjadi  mitra  FH  dalam  pengembangan  klinik.  Manfaat  yang 

diterima  oleh  mereka:    pertama,  para  aktivis  difasilitasi  dengan  training‐training  untuk 

pengembangan kapasitas kelembagaan seperti training riset dan training manajemen keuangan, 

dan strategi fund  rising; kedua, dengan adanya klinik hukum, OMS akan mendapatkan voluntir 

yang  dapat membantu  kerja‐kerja  advokasi  yang  dilakukannya. Voluntir  ini  tidak  lain  adalah 

mahasiswa  peserta  klinik  yang  sedang melakukan  praktik  lapangan  dengan  cara magang  di 

tempat  kantor OMS  yang bersangkutan.  Selanjutnya, pasca E2J    keberadaan  voluntir  ini bisa 

dijadikan pilihan alternatif untuk meregenerasi dan membeliakan  sumberdaya manusia dalam 

meneruskan kerja‐kerja advokasi.  
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Grafik 8. Klinik Hukum 

 

 

 

 

 

Selama kunjungan lapangan, Tim Monitoring – secara aksidental – melakukan survei kecil untuk 

mengetahui  harapan mahasiswa  setelah  digembleng  secara  intensif    di  dalam  klinik.  Survei 

dilakukan  pada mahasiswa  klinik  hukum  perdata  dan  hukum  pidana  di Univesitas Udayana. 

Pertanyaan  yang  diajukan  cukup  sederhana:  setelah mengikuti  klinik  hukum,  pekerjaan  apa 

yang paling diminati? Di bawah ini dapat disimak hasil survei kecil tersebut. 

        Tabel 14. Minat Kerja Mahasiswa Klinik Hukum 

 Minat Kerja   Klinik Perdata Klinik Pidana 

Legal Consultant   5  ‐

Notaris   4  ‐

Lawyer   3  7 

Hakim   ‐ 5 

Jaksa   ‐ 3 

Polisi   ‐ 1 

Lainnya (dosen, pelaut, staf hukum bank)   3  ‐

Total   15  16 

 

Temuan  survei  ini menarik. Hasilnya  relatif  kategoris  dan  kontras. Mahasiswa  peserta  klinik 

hukum perdata, mayoritas lebih beminat untuk mendapatkan pekerjaan di sektor swasta, yakni 

SYARAT: 
Semester 6‐7 

Lulus MK Hukum Acara (Minimal B) 
 Keaktivan Organisasi 

Menyerahkan CV,  Wawancara 

OUT PUT:   

LULUS dari KLINIK 

KLINIK HUKUM: program pendidikan yang didasarkan pada metode pengajaran interaktif yang berisikan 

pengetahuan, nilai dan keahlian praktis yang memampukan mahasiswa untuk memberikan pelayanan hukum 
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sebagai konsultan hukum, notaris dan advokat. Tak satupun yang berminat untuk menjadi PNS 

(Pegawai Negeri  Sipil).  Ini  berbeda  dengan  pekerjaan  yang  diminati  oleh mahasiswa  peserta 

klinik hukum pidana. Mayoritas mereka  secara  tegas berminat untuk mengisi posisi birokrasi 

lembaga hukum pemerintah, sepeti menjadi hakim,  jaksa dan polisi. Namun  juga banyak  juga 

mereka yang berminat bekerja di swasta.    

Namun  kalau  kita  cermati,  secara  kumulatif,  sektor  swasta  masih  sangat  kuat  memikat 

mahasiswa.  Ada  beberapa  alasan mengapa  sektor  swasta  lebih  diminati  daripada  lembaga 

pemerintah.  Beberapa  alasan  yang  mereka  ungkapkan,  semisal,  sektor  swasta  jauh  lebih 

menjanjikan  secara  materi  daripada  menjadi  PNS.;  untuk  menjadi  hakim,  akan  banyak 

mengeluarkan  biaya  mahal. 25  Sementara  mereka  yang  berminat  bekerja  sebagai  pns 

mengatakan bahwa  citra hakim yang buruk bisa dipulihkan dengan  tetap mengisinya dengan 

sumbedaya yang profesioanl dan beintegritas.26 Data ini menunjukkan manfaat (efek) langsung 

dari keberadaan klinik  terhadap mahasiswa. Klinik hukum setidaknya sudah mampu memberi 

dan membentuk pandangan mahasiswa mengenai apa yang akan dikerjakan setelah lulus kelak.  

 

V.1.7 Keberlanjutan Program 

Keberlanjutan  sebuah  program  bisa  terjadi  jika  ada  dua  hal:  pertama,  sejak  awal  sudah 

dirancang sebuah exit strategy; kedua, sebuah program secara riil memiliki dampak konstruktif 

yang signifikan sehingga publik akan punya inisiatif mandiri untuk melanjutkan program tesebut. 

Dalam  kerangka  inilah,  pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  sejauhmana  keberlanjutan  E2J  bisa 

dijamin.  

Secara  eksplisit,  dalam  proposal  teknis  yang  diajukan  ke  USAID,27 E2J  sudah  menjelaskan 

strategi untuk menjamin keberlanjutan program dengan beberapa langkah sebagai berikut:  

pertama,  sejak  awal  selalu  mengkonsultasikan  ide  dan  tujuan  program  E2J  secara 

intensif dengan stakeholder yang strategis, dalam hal  ini Mahkamah Agung, Kejaksaan, 

Kepolisian, Peradi, dan OMS;  

kedua,  tidak hanya berhenti pada konsultasi,  tim E2J  sejak awal meminta komitmen  I 

tersebut  untuk  memberikan  dukungan  konkret  untuk  E2J,  utamanya  dalam  rangka 

pengembangan  klinik  hukum,  yang  dibuktikan  dengan  dukungan  secara  institusional 

dalam bentuk panandatanganan MoU;  
                                                            
25 Dyva, Mahasiswa Universitas Udayana, peserta Klinik Hukum Perdata,  
26 Ketut Sumawarta, mahasiswa Univesitas Udayana, peserta Klinik Hukum Pidana 
27 Untuk lebih jelasnya periksa Educating and Equipping Justice for Tomorrow’s Reformers (E2J), Technical 
Application, USAID RFA No. Indonesia 10-013, hal. 9-10 
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ketiga, progam E2J dirancang untuk mendukung kapasitas fakultas hukum dengan tetap 

menghomati  regulasi  otonom  fakultas,  dalam  hal  ini  kebijakan  Dekan.  Pendekatan 

institusional  ini harus digunakan oleh  E2J demga mempertimbangkan bahwa   derajat 

penerimaan  secara  formal  fakultas  hukum  terhadap  E2J  akan  berdampak  kepada 

keberlanjutan klinik hukum pasca‐E2J.   

keempat,  terhadap  NGO  mita  fakultas,  E2J  memfasilitasi  upaya  membangun 

kemandirian lembaga dengan memberikan asistensi dalam rangka fund rising;  

kelima,  untuk  meksimalkan  daya  dongkrak  dari  hasi  Klinik  Hukum,  E2J  akan 

memfasilitasi adanya career day bagi mahasiswa peserta klinik hukum. Dengan adanya 

career Day  ini, mahasiswa hukum diharapkan kembali  tertarik untuk mengisi posisi di 

lembaga‐lembaga hukum  formal. Career Day direncanakan akan diselenggarakan pada 

bulan Mei dan September 2013.28 Dalam acara  ini  lembaga hukum formal (pengadilan, 

kejaksaan  dan  kepolisian)  akan mengadakan    sosialisasi  kepada mahasiswa  hukum  di 

setiap  universitas  –  misalnya  ‐‐  tentang  tugas  dan  wewenang,  persyaratan  dan 

mekanisme rekrutmen serta  jenis‐jenis  insentif yang diperoleh  jika bekerja di  lembaga 

ini.  

Strategi ini relatif cukup efektif. Hal ini bisa dilihat dari respon semua Dekan yang mendukung 

penuh untuk melanjutkan keberadaan klinik hukum yang  telah difasilitasi oleh E2J. Dukungan 

Dekan untuk melanjutkan program ini pun sangat konkret:  

pertama, dekan sepakat untuk menjadikan klinik hukum  ini sebagai matakuliah pilihan 

dengan bobot minimal 2 sks.   Bahkan di Universitas Sriwijaya, klinik hukum ditetapkan 

sebagai  matakuliah  pilihan  wajib,  setara  dengan  KKN,    dengan  bobot  4  sks.29 Di 

beberapa  universitas  program  klinik  untuk  dijadikan  matakuliah  sudah  mendapat 

dukungan  dan  pengesahan  dari    Senat  Fakultas.  Semisal  di  Universitas  Udayana30, 

Universitas Hasanuddin,31 Univesitas Gajah Mada.      

kedua,  pasca‐E2J,  ketika  sudah  ditetapkan  sebagai matakuliah,  fakultas memfasilitasi 

klinik  dengan  dana  pendamping  yang  akan  dimasukkan  dalam  DIPA.  Sejauh  ini  yang 

sudah mamasukkan penganggaran klinik   dalam DIPA dan disetujui oleh Senat adalah 

Universitas Hasanuddin dan Universitas Udaya.   

                                                            
28 Eric Putzig, COP, of E2, dalam diskusi dengan Bappenas, 20 Nopember 2012 
29 Agus Ngadino, Dosen FH Univesitas Sriwijaya 
30 IGN, Wairocana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, diskusi dengan Tim Bappenas pada tanggal 23 
Oktober 20012 
31 Aswanto, Dekan Fakultas Universitas Hasanuddin, diskusi dengan Tim Bappenas, tanggal 17 Oktober 2012 
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Kendati sejauh ini ada indikasi program klinik hukum akan terus berlanjut pasca‐E2J, masih ada 

beberapa  kemungkinan  munculnya  kendala  dan  risiko  yang  berpotensi  menghalangi 

keberlanjutan dan kualitas penyelenggaraan klinik hukum. Adapun beberapa kendala dan risiko 

yang  mungkin dihadapi pasca E2J  sebagai berikut:  

• Komitmen dosen masih perlu diuji dalam mengajar Klinik Hukum,  tugas dan  tanggung 

jawab  yang  besar  dalam  mensupervisi  mahasiswa  secara  intensif  dikaitkan  dengan 

insentif yang tidak besar  

• Pasca‐E2J,  kolaborasi  antara  Fakultas  dengan  OMS    masih  menjadi  “tanda  tanya” 

keberlanjutannya. Dengan proporsi  65% materi   Klinik Hukum  adalah materi praktek, 

dimana  keterlibatan  OMS  (LBH, Walhi,  dsb.)  lebih  banyak  berperan,  ini  berarti  65% 

alokasi sumberdaya keuangan fakultas  terdistribusi kepada OMS. Relakah pihak fakultas 

mengalokasikan dana untuk pihak luar? 

• Alumni  Klinik  –  terutama  Klinik  Pidana  dan  Perdata  –  tidak  terserap  sebagai  tenaga 

hukum oleh  institusi hukum  formal  (Pengadilan dan Kejaksaan) mengingat  rekrutmen 

hakim dan jaksa belum transaparan . Di samping soal rekrutmen yang kurang transparan, 

sejauh  ini  memang  belum  ada  upaya  membangun  secara  bersama  antara  E2J, 

Universitas dan  institusi  hukum  sebuah mekanisme  untuk menyalurkan  alumni  untuk 

mengisi pos dalam institusi publik penegak hukum.   
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V.2. Program Representasi (ProRep) 

V.2.1 Konteks Program 

Gagasan mengenai transisi demokrasi mencuat dan meluas kembali tak lama setelah kejatuhan 

Soeharto.  Beberapa  diskusi  yang  diadakan  pada  saat  itu    ‐‐  pada  awalnya  – menunjukkan 

pandangan yang   hampir  sewarna:   bahwa akan  terjadi perubahan kehidupan politik ke arah 

yang  lebih  demokratis.      Untuk  mendorong  perubahan  ke  arah  ini    wacana  reformasi 

dihembuskan. Menurut  wacana  ini,    reformasi  di  segala  bidang    adalah  sebuah  keharusan 

politik  untuk membuka  lebar  katup‐katup  demokrasi  yang  selama  ini  tersumbat.   Dalam  riil 

politik,  setidaknya  secara  prosedural,    kehidupan  demokratis  bisa  kita  cicipi  bersama, 

katakanlah  seperti  pemilihan presiden  secara  langsung,  kebebasan  pers,  partai politik makin 

mengeecambah  dan  pemeritahan  Pusat  –  yang  sebelumnya  mengontrol  penuh  sumber 

kekuasaan dan  kapital pembangunan – melucuti  kekuasaannya dan melimpahkannya  kepada 

daerah.    

Perubahan politik di atas ‐‐ sampai pada tingkat ini, dengan meminjam perumpamaan O’Donell 

dan Schmitter – merupakan indikasi telah terjadi “sesuatu yang lain”, yang berbeda dari politik 

otoritarian yang berlangsung di era  sebelumnya.   Namun  “sesuatu yang  lain”  ini belum  jelas 

modelnya di masa depan, sehingga segala kemungkinan bisa terjadi.32 Pada Tahun 2004 – enam 

tahun pascakejatuhan Soeharto ‐‐  temuan dalam penelitian Demos menunjukkan  gejala yang 

mengejutkan.   Menurutnya  transisi menuju demokrasi  tidak  terjadi karena  telah dibajak oleh 

para  elit.   Hasil  penelitian  ini  senada  dengan    temuan  dari Vedi R Hadiz  yang menyebutkan 

bahwa transisi demokrasi tidak terjadi.  Yang terjadi adalah sebuah pergerseran yang mengarah 

pada  sistem  politik  uang  yang  lebih  cair  dan  terdesentralisasi,  di  mana  kepentingan  dan 

kekuatan  lama  menemukan  cara  untuk  menata  dan  mengonsolidasi  diri.33   Kekuatan  dan 

kepentingan  lama  ini mereorganisasi diri dan menyusup ke dalam partai politik, OMS, media 

massa dan bisnis.   

Ketika kepentingan kekuatan politik  lama mampu mereorganisasi diri dan menyusupi kembali 

lembaga politik strategis – dalam hal ini DPR – yang memiliki fungsi melahirkan kebijakan politik,  

peluang   bagi aspirasi   rakyat yang menuntut adanya perubahan menjadi  terhalangi.   Aspirasi 

yang sungguh‐sungguh merepresentasikan kepentingan rakyat yang lebih luas makin terancam  

dijegal  oleh  kepentingan  segelintir  elit.  Akibatnya  masyarakat  ragu  pada  demokrasi. 

Kepercayaan  dan  dukungan masyarakat  terhadap  demokrasi  terkikis,  yang  ditandai  dengan 

dukungan dan kepercayaan yang makin  melemah terhadap DPR.   Dukungan dan kepercayaan 

                                                            
32 Lebih lengkapnya sila diperiksa Guillermo O’Donell dan Phillipe Schmitter, Transtition from Authoritarian Rule: 
Tentative Conclusion about Uncertain Democracies, Baltimore: John Hopkins University Press, 1986, hal.2  
33 Vedi R Hadiz, Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto, Jakarta: LP3ES, 2004, hal.159 
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yang melemah  ini  disebabkan  DPR  tidak  sungguh‐sungguh menjalankan  fungsi  agregasi  dan 

mengartikulasikan  kepentingan  konstituennya, melainkan  kepentingan  oligarki  segelintir  elit, 

lebih khusus,  kepentingan elit  yang bias  Jakarta.   Dalam konteks  sosial dan politik di ataslah 

Program  Representasi  (ProRep)  memperoleh  relevansinya  untuk  perlu  diselenggarakan  di 

Indonesia.  Melalui  ProRep,  representasi  kepentingan  rakyat  dicoba  untuk  lebih  diperkuat 

dengan beberapa perlakuan tertentu   yaitu: (1) dengan memperkuat keterwakilan masyarakat 

dengan meningkatkan keterlibatan dan efektivitas  kelompok‐kelompok,  jaringan dan  institusi 

yang  mewakili  pandangan,  kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  kepada  pemerintah;    (2)  

meningkatkan kepekaan, daya  tanggap, efektivitas dan  transparansi proses‐proses  legislatif di 

parlemen. 

 

V.2.2 Konsistensi 

Pada  dasarnya  Program  Representasi  ini  adalah  program  yang  sudah  disesuaikan  dengan 

agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah  Indonesia,  sebagaimana dijabarkan 

dalam RPJM dan RPJP.  Program atau kegiatan dalam proyek ProRep ini dapat dicermati sebagai 

berikut:  

Program  komponen  I  bertujuan  untuk  memperkuat  kepasitas  representasi  organisasi 

masyarakat  sipil  (OMS)  yang  berbasis  keanggotaan  dan  konstituen.  Tujuan  komponen  ini 

relevan dengan arah,  tahapan dan prioritas Pembangunan  Jangka Panjang Tahun 2005‐2025, 

yaitu    terwujudnya  Indonesia  yang  demokratis,  berlandaskan  hukum  dan  berkeadilan. 

Dijelaskan dalam dokumen ini, untuk mewujudkan Indonesia yang demokrasti beberapa upaya 

yang harus dilakukan adalah:  (1) Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam 

kehidupan politik;  (2) Memantapkan pelembagaan nilai‐nilai demokrasi yang menitikberatkan 

pada prinsip‐prinsip toleransi, non‐diskriminasi, dan kemitraan.34  

Selanjutnya  program  komponen  II  bertujuan mengembangkan  kapasitas  lembaga  penelitian 

untuk  melakukan  dan  menyebarluaskan  hasil  penelitian  dan  analisis  kebijakan.  Tujuan 

komponen II ini  relevan dengan prioritas dan arah RPJM bidang hukum dan aparatur negara.35 

Sementara  program  komponen  III    bertujuan mendukung  proses  legislasi  di  DPR  agar  lebih 

efektif, responsif dan transparan. Tujuan komponen III selaras dengan RPJMN 2010‐2014, yaitu 

                                                            
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2005-2025, Bab VI, hal.42. Secara rinci lihat juga Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Buku II, Bab IV, hal.16 
35 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2010-2014. Buku II, Bab VIII. Lihat juga, lampiran matriks, bidang: hukum dan aparatur nagara, 
dengan indikator: ketersediaan riset dan studi dan meningkatnya kualitas formulasi kebijakan.  
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bidang  politik  dan  komunikasi  dengan  prioritas  badan‐badan  representasi  dan  partisipasi 

politik.36 

Lalu  pada  implementasi  di  level  daerah,  kegiatan  ProRep  berjalan  relatif  seirama  dengan 

Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Sebagaimana program yang dilakukan AJI di Yogyakarta, 

misalnya.  Isu  yang  diusung  AJI  Yogyakarta,  yakni    transparansi  anggaran  pendidikan  dan 

penangggulangan  bencana  relevan  dengan  RPJM  Daerah  Istimewa  yogyakarta  (DIY)  Tahun 

2009‐2013 sebagaimana disahkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2009. Dalam RPJMD DIY,  tema 

pendidikan  dan  penanggulangan  bencana  menjadi  isu  strategis  di  bidang  sosial  dan 

kebudayaan.37  Atau program yang ProRep yang dijalankan ASPPUK selaras dengan RPJM Aceh 

2007‐2012, khususnya tentang strategi pembangunan daerah melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penaggulangan kemiskinan.38  

Namun  demikian,  ketika  kepada  informan  ditanyakan  sejauh mana  program  yang dijalankan 

telah seiiring dengan agenda strategis atau prirotas pembangunan daerah, umumnya informan 

kurang lancar memberikan jawaban. Secara umum mereka hanya menjelaskan bahwa program‐

program yang dijalankan berakar pada  kondisi (sosial, ekonomi dan politik) dan kebutuhan riil 

daerah masing‐masing.   

 

V.2.3 Koordinasi 

Program  Representasi  dalam  pelaksanaaanya  tidak mungkin  diselenggarakan  dengan  lancar 

tanpa  berkoordinasi  dengan  pihak‐pihak  yang  berkepentingan.  Pihak‐pihak  yang 

berkepentingan  ini adalah mereka  yang  relevan dan punya perhatian pada  isu atau  kegiatan 

program yang diusung dalam ProRep  ini, dalam hal  ini kelompok masyarakat sipil dan entitas 

negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR.  

Koordinasi  dilakukan  sejak  persiapan  penyusunan  proposal  ProRep.  ProRep  melakukan 

koordinasi engan berbagai pihak, yaitu dengan kelompok organisasi masyarakat sipil,  lembaga 

think  thank  dan  unsur  negara  (beberapa  anggota  DPR).  Koordinasi  yang  dilakukan  ProRep, 

                                                            
36 Baca Buku II, Bab VI, Bidang politik.   
37 Periksa RPJMD DIY 2009- 2013, hal. 52-55 
38 Periksa Peraturan Gubernur Aceh No. 26 Tahun 2010, Perubahan RPJM Aceh 2007-2012, bab IV Strategi 
Pembangunan Daerah, hal. IV-2, poin 7. Periksa juga, Bab V Arah Kebijakan Umum, hal.VI-2, poin 8, Peningkatan 
kompetensi tenaga kerja formal dan informal, serta pelaku UMKM melalui pengembangan dan peningkatan 
kapasitas Balai Latihan Kerja serta pelatihan-pelatihan kejuruan; dan poin 12, Memfasilitasi peningkatan jalinan 
kemitraan usaha yang lebih luas antara kelompok usaha besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga, 
serta poin 13, Mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi perbankan, terutama 
penyaluran kredit bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga.  
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milsanya dikemas dalam bentuk diskusi untuk mengetahui peta persoalan dan kebutuhan  riil 

OMS dan DPR.  

Koordinasi  tidak  berhenti  pada  tahap  persiapan  penyusunan  proposal  program,  namun  juga 

pada  tahap  sosialisasi  dan  implementasi.  Sebut  saja  koordinasi  ProRep  dengan  Bappenas. 

Dengan Bappenas, adanya koordinasi antara ProRep dengan elemen pemerintah sudah menjadi 

kesepakatan  bersama  sebagimana  tertuang  dalam  dokumen  kesepahaman  kerjasama. 

Koordinasi dengan Bappenas dilakukan dengan cara menginformasikan perkembangan program, 

mengundang  Bappenas  dalam  beberapa  kegiatan  grantee,  hingga   mempresentasikan  hasil‐

hasil yang telah dicapai ProRep.39   

Selain dengan Bappenas, ProRep melakukan koordinasi dengan DPR‐RI dan mempresentasikan 

gambaran apa dan bagaimana  tujuan ProRep. Koordinasi dengan DPR begitu vital mengingat 

secara  fungsional  program‐program  –  terutama  program  komponen  III  –  sepenuhnya 

berhubungan dengan DPR. Dukungan dan penerimaan DPR akan memengaruhi kelancaran dan 

tercapainya tujuan dari program, terutama program komponen III. 

Diakui  oleh  manajemen  ProRep,  untuk  melakukan  koordinasi  dengan  DPR  bukan  perkara 

mudah.40 Kesulitan  ini  bisa  bersfiat  teknis  maupun  substantif.  Secara  teknis,  ProRep  harus 

mengetahui  secara  pasti  dan menyesuaikan  jadwal  agenda  DPR.  Secara  substantif,  agenda 

program  ProRep  belum  tentu  diapresiasi  secara  positif  oleh  DPR.  Terbukti,  beberapa  kali 

dijadwalkan  pertemuan  dengan  DPR  (dalam  hal  ini,  ketua  atau  wakilnya),  namun  kerap 

dibatalkan dan ditunda.41 

Dengan  demikian,  untuk  memastikan    adanya  penerimaan  yang  positif  dari  DPR,  ProRep 

melakukan strategi sebagai berikut:  

ProRep merancang pertemuan dengan pihak‐pihak—secara  individual maupun  institusional – 

telah menjalin  kerjasama  dengan  DPR. Mereka  adalah mantan  anggota  DPR,  lembaga  think 

thank, ormas dan beberapa donor seperti NDI, IRI dan IFES.    

Pertemuan  dengan  beberapa mantan  anggota DPR  dilakukan  untuk   mendapatkan masukan 

bagaimana agar ProRep bisa diterima dan bekerjasama dengan DPR. Pertemuan  ini dilakukan 

dengan  asumsi  pengalaman  mereka  selama  di  DPR  mampu  memberikan  gambaran  besar 

kemungkinan‐kemungkina situasi yang akan dihadapi ProReP dan strategi pemecahannya. Dari 

pertemuan  ini  diperoleh  beberapa  masukan  penting  dan  produktif,  yakni:  ProRep  harus 

mendukung  Rencana  Strategis  DPR  yang  masih  mengusung  agenda‐agenda  reformasi  yang 

                                                            
39 Diskusi dengan Farini Pane dan Yoenasih Nazar, 2 Agustus 2012 
40 Wawancara dengan Agoes Lukman, 2 Agustus 2012 
41 Quarterly Report No.1 (April-June 2011), hal.6 
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diusulkan  oleh  Tim  Peningkatan  Kinerja  DPR  periode  lalu,  yang  salah  satunya  peningkatan 

efektivitas BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara). Dengan berpijak pada  itulah ProRep 

mempromosikan diri dan meyakinkan bahwa kegiatan ProRep sejalan dengan agenda DPR. 

Koordinasi  yang  dilakukan  ProRep  sepertinya  lebih menitikberatkan  pada  koordinasi  di  level 

pusat.  Sementara  untuk  ditingkat  daerah,  upaya  koordinasi  “didelegasikan”  kepada  para 

grantee  selama  proses  sosialisasi  dan  pelaksanaan  program.  Koordinasi  yang  dilakukan 

ditingkat daerah oleh para grantee tidak terbatas berkoordinasi dengan DPR, melainkan dengan 

pihak  lain,  di  daerah.  Sebagaimana  yang  dilakukan AJI  Yogyakarta, misalnya. AJI  Yogyakarta, 

yang  mengusung  isu  transparansi  anggaran  pendidikan,  tidak  hanya  berkoordinasi  dengan 

DPRD,  melainkan  juga  dengan  Ombudsman  dan  Aliansi  Wali  Murid.42 Atau  yang  dilakukan 

Pergerakan  dengn melakukan  koordinasi  tidak  hanya dengan DPRD melainkan dengan Dinas 

Kelautan‐Perikanan43 dan Bappeda serta dinas yang relevan dengan isu program.  

Koordinasi  mereka  lakukan  dengan  beragam  cara.  Ada  yang  dilakukan  dengan  kunjungan 

langsung,  melalui  telepon,  mengundang  dalam  forum‐forum  diskusi,  dsb.    Namun  pola 

pendekatan  yang  hampir  sama  dilakukan  oleh  grantee  –  khususnya  dalam  melakukan 

koordinasi  dengan  DPR/D  –  adalah  dengan  pendekatan  individual,  yaitu  menjalin  kontak 

dengan salah satu anggota fraksi dari partai politik tertentu. Pendekatan ini dipilih lebih karena 

pertimbangan teknis. Sebab, pendekatan yang bersifat  institusional, dalam hal  ini pendekatan 

fraksi, prosedurnya dinilai sangat  berbelit. 

Namun yang perlu dikritisi di sini adalah,  ProRep mensyaratkan setiap program yang dilakukan 

untuk dikooordinasikan dengan DPR di  Jakarta. Persyaratan  ini  sejatinya  agak memberatkan. 

Hal  ini  terutama  dirasakan  oleh  grantee  di  daerah.    Akhirnya  yang mampu mereka  lakukan 

adalah  menggunakan  pendekatan  individual  dengan  satu  atau  dua    anggota  DPR  dalam 

berkoordinasi.  Itupun   mereka  jarang  sekali  bisa  bertemu  dengan mereka.    Seringkali  yang 

terjadi adalah mereka hanya ditemui oleh staf ahli atau asisten pribadinya.  

Persyaratan  ini  dianggap  kurang  efektif  bagi  grantee  yang  programnya  dilakukan  di  daerah. 

Salah satu grantee mengaku pernah suatu waktu dia harus ke Jakarta untuk mengkomunikasan 

hasil  penelitiannya  tentang  BOS  (Biaya  Operasional  Sekolah)  di  Surakarta  dengan  anggota 

Komisi X dari Fraksi PDIP dan PKB. Setelah menunggu lama, ternyata diterima tidak lebih dari 20 

menit.  Itupun  yang  bersangkutan  tidak  fokus  dan  setengah  hati  untuk mendiskusikan  hasil 

                                                            
42 Observasi di acara diskusi Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah untuk Menghindari 
Pungutan Liar,  yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalistik Independen DIY, di Wisma Kagama, 27 Agustus 
2012 
43 Yani Andre, Kepala Departeman Politik Pergerakan (wawancara dilakukan via email, tanggal 1, September, 2012) 
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penelitiannya.  Seandainya koordinasi hanya fokus dilakukan dengan DPRD, mungkin koordinasi 

akan lebih efektif. 44  

 

 V.2.4 Konsultasi 

Setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, konsultasi merupakan  langkah strategis 

yang  harus  dilakukan.  Terlebih  konsultasi  dengan  DPR  selalu  diintensifkan.  Bahkan  secara 

informal koordinasi dan konsultasi dengan anggota DPR, BAKN dan Baleg DPR bisa dikatakan 

dilakukan  hampir  setiap  minggu.45 Intesitas  koordinasi  dan  konsultasi  yang  dibangun  oleh 

ProRep  dengan  kedua  lembaga  ini  merupakan  indikasi  kuat  ProRep  telah  mendapatkan 

dukungan signifikan.  

Konsultasi  yang  dilakukan  ProRep  nampak  cukup  produktif.  Konsultasi  dikatakan  produktif 

karena  dari  konsultasi  tersebut  ProRep  mampu  mengidentifikasi  kebutuhan  dan  sekaligus 

mendapatkan  gambaran  terang  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  bekerjasama  dengan  kedua 

lembaga tersebut. Ada pun beberapa kebutuhan BAKN dan Baleg yang telah diidentifikasi oleh 

ProRep  antara  lain:  penyediaan  staff  ahli  dengan  berbagai  kompetensi  untuk  Baleg,  dan 

pemberian asistensi teknis untuk penulisan laporan BAKN.46 

Sementara  itu,    di  tingkat  grantee  konsultasi  intensif  agak mengalami  kendala  karena  selalu 

berbenturan  dengan  agenda  lain  dari  anggota  fraksi.  sehingga,  grantee  lebih mengandalkan 

komunikasi intensif dengan staf ahli. Kendati demikian, upaya mediasi dan komunikasi intensif 

dengan  staf  ahli  tetap  dipandang  cukup  efektif  karena  selama  ini  pandangan mereka  kental 

mewarnai pandangan anggota parlemen ketika mengajukan pandangannya dalam setiap rapat 

komisi atau  fraksi, misalnya. Di situlah para grantee menemukan peluang untuk memasukkan 

gagasan  atau  isu  yang  berkaitan  dengan  program  ProRep  yang  sedang  mereka  kerjakan.47  

Namun  demikian,    Bappenas  tetap  melihat  konsultasi  dengan  pendekatan  individual  akan 

melahirkan hasil yang minimal. Oleh karenanya, pendekatan institusional harus tetap dipikirkan 

penerapannya dalam melakukan konsultasi.   

                                                            
44 Suroto, Direktur YSKK, wawancara pada tanggal 9 Oktober 2012 
45 Wawancara dengan John Johnson,ProRep  Chief of Party, 2 Agustus 2012 
46Kebutuhan lain untuk membantu memperkuat kedua badan ini secara jelas bisa dibaca di Quarterly Report, No.1, 
op.cit., hal.7  
47 Wawancara dengan M.Firdaus, Wakil Direktur ASPPUK, 18 September 2012.  
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V.2.5 Kapasitas      

Dalam melihat aspek kapasitas pelaksanaan ProRep ini, tim monev  membaginya ke dalam dua 

kategori,  yaitu  :  kapasitas manajemen ProRep dan grantee. Untuk melihat  kapasitas  ini,  Tim 

bappenas  lebih banyak mengandalkan sumber‐sumber dokumen , seperti laporan kegiatan dan 

beberapa  hasil wawancara dengan grantee.  

Kapasitas pelaksana manajemen ProRep dapat dilihat dari kompetensi dan pengalaman kerja, 

serta proporsi penggunaan penyedia  jasa (konsultan, staff, dll)   yakni dari  lokal (warga negara 

RI) dan ekspatriat (warga asing). Dari sisi pengalaman kerja mereka – baik yang  lokal maupun 

ekspatriat  ‐‐  yang  terlibat  dalam  manajemen  ProRep  tidak  dapat  diragukan.  Mereka  yang 

terlibat dalam program ini rata‐rata memiliki pengalaman kerja di bidangnya lebih dari 10 tahun.  

Pengalaman kerja  tersebut diperoleh pada saat menangani berbagai proyek di organisasi non 

pemerintah atau lembaga donor, baik itu di level nasional maupun internasional.48 Kalau dilihat 

dari  proporsinya,  mereka  yang  berada  dalam  manajemen  ProRep,  sekira  85%  adalah 

sumberdaya lokal/nasional. Selebihnya sumberdaya dari luar. Proporsi ini menunjukkan bahwa 

sumberdaya lokal‐sangat diapresiasi secara signifikan.  

Mengenai  kapasitas  lokal  ini  diakui  secara  eksplisit  oleh  Johnson,  bahwa  menajemen  dari 

sumberdaya  lokal  sangatlah  mumpuni49 dan  sangat  menguasai,  baik  secara  teknis  maupun 

substantif. Pengakuan  ini bisa dipahami. Tanpa proporsi  yang  lebih besar untuk  sumberdaya 

local,  ProRep  akan menemui  kendala  yang  serius  dalam  tahap  sosialisasi  dan  implementasi, 

mengingat isu yang diusung dalam ProRep ini adalah isu politis yang relatif sensitif.  

Begitu  juga  kalau  dilihat  dari  kapasitas  para  grantee.  Selain  secara  faktual  mereka  yang 

mendapatkan hibah  ini memiliki  konstituen dan  jaringan  kerja  yang  luas,  secara  institusional 

kapasitasnya50 tidak dapat diragukan dan dapat dilacak pengalaman dan kontribusinya dalam 

penentuan sebuah kebijakan publik. Bahkan beberapa lembaga – secara historis – mempunyai 

kontribusi  signifikan  dalam  dinamika  gerakan  politik  di  Indonesia  kontemporer.  Sebut  saja 

Lakpesdam NU dan Muslimat yang merupakan ormas dengan basis massa terbesar di negeri ini. 

Atau  Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI)  dan  ISAI  yang  memiliki  kontribusi  pada  proses 

demokratisasi ruang publik dengan mengawal terbitnya Undang‐Undang Kebebasan  Informasi 

Publik (KIP), misalnya.  

                                                            
48 Untuk melihat profil lengkap kapasitas dan kompetensi seluruh manajemen Program Representasi ini bisa dibaca 
lebih lanjut  ProRep Project, RFP No.1…, Annex A dan B.  
49 Wawancara dengan Johnson, 2 Agustus 
50  Kapasitas di sini meliputi kapasitas dalam memetakan isu, mengorganisis massa dan kelompok sebagai 
konstituen, berpengalaman dalam mengelola program jangka pendek maupun panjang, dsb.  
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Namun demikian, sederet pengalaman yang mereka miliki  tak  lantas semua grantee memiliki 

kepasitas  teknis  yang  paripurna.  Beberapa  grantee  masih  kesulitan  mensistematisasi  dan 

menderivasi gagasan besar mereka ke dalam skema proposal program.51 Namun kondisi ini tak 

serta‐merta  membuat  proposal  mereka  ditolak,  melainkan  ProRep  memberikan  mereka 

kesempatan  untuk  merevisi  berdasarkan  respon  dan  catatan  dari  ProRep  sampai  proposal 

mereka benar‐benar layak dan bisa diterima oleh tim evaluasi hibah atau GEC (Grant Evaluation 

Committee).  

Di  samping  itu,  untuk  meningkatkan  kapasitas  para  grantee,  ProRep  memfasilitasi  mereka 

dengan  bantuan  teknis  dan  pengembangan  kapasitas  dalam  bentuk  training  bagiamana 

merancang model dan keterampilan dalam melakukan advokasi apresiatif dan kreatif sehingga 

tidak  dalam  melakukan  advokasi  OMS  tidak  harus  berposisi  secara  konfrontatif 52 dengan 

pemerintah  atau  elemen  negara  lainnya,  dalam  hal  ini  DPR.    Di  samping  itu,  ProRep  juga 

memberikan asistensi teknis kepada grantee dengan menyelenggarakan training riset kebijakan 

Fasilitas training ini diberikan – terutama – kepada penerima hibah program QStaR yang masuk 

dalam program komponen II.   

 

V.2.6 Kemanfaatan ProRep 

Secara deduktif, kemanfaatan dari Program Representasi ini bisa dilihat dari tujuan pokok dari 

program  ini.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam    grand  proposal  ProRep,  ada  dua  tujuan 

utama dari program ini: pertama, memperkuat keterwakilan masyarakat dengan meningkatkan 

keterlibatan dan efektivitas kelompok‐kelompok,  jaringan‐jaringan dan  institusi yang mewakili 

pandangan,  kepentingan  dan  aspirasi masyarakat  kepada  pemerintah;  kedua, meningkatkan 

kepekaaan,  daya  tanggap,  efektivitas  dan  transparansi  proses‐proses  legislatif. Merujuk  dua 

tujuan tersebut, maanfaat yang diandaikan dalam program ini adalah kepentingan dan aspirasi 

masyarakat dapat benar‐benar terwakili melalui media kelompok atau jaringan masyarakat sipil 

dan wakil‐wakil mereka di DPR.  

Akan  tetapi  sejauh mana manfaat    optimum  secara  objektif  bisa  dirasakan masyarakat  dan 

konstituen  serta benefisierislainnya? Untuk  sementara Bappenas belum bisa menarik  sebuah 

                                                            
51 Diskusi dengan Farini Pane dan Yoenasih Nazar, 2 Agustus 2012. Pandangan yang sama juga diungkapkan dalam 
percakapan informal dengan Maria Ining Nurani (USAID) dalam Acara FGD yang selenggarakan AJI Yogyakarta, 
di Wisma Kagama Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2012.  
52 Menurut Yoenarsih Nazar, selama ini jamak CSO dalam melakukan advokasi lebih mengedepankan cara-cara 
demonstrative dalam melakukan protes turun ke jalan yang kerap kontraproduktif dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Maka model advokasi apresiatif dan kreatif ini perlu dikenal kepada grantee.  
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kesimpulan, mengingat masih  perlu  proses  verifikasi  lebih  lanjut  hingga  akhir  implementasi 

ProRep. .   

Meski  demikian,  program  ini  cukup  potensial  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  luas, 

kelompok minoritas  (semisal:  perempuan,  anak,  dsb), masyarakat  professional  dan  elemen 

negara. Pihak yang berpotensi menerima manfaat dari program ini bisa disimak dalam tabel di 

bawah ini.  
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Tabel 15. Penerima maanfat Komponen Kegiatan ProRep 

KOMPONEN  KEGIATAN Kelompok Penerima 
Manfaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komponen I 

Penguatan Representasi Kelompok Konstituen Berbasis 
Agama di DAPIL Jawa Barat III dan Jawa Tengah X 
(termasuk kelompok perempuan) Melalui Forum‐Forum 
Deliberatif yang Didukung oleh Keterbukaan Akses 
Informasi (oleh: Lakpesdam NU) 

Lakpesdam NU, 
Kelompok keagamaan 
dan kelompok 
perempuan serta 
anggota DPR/DPRD 
yang terlibat 

Penguatan Kapasitas Jurnalis dalam Peliputan Transparansi 
Anggaran (oleh: Aliansi Jurnalis Independen) 

Kelompok Jurnalis, 
masyarakat luas, BAKN 

Penguatan fungsi pengawasan dan Anggaran DPR (oleh 
Seknas FITRA) 

DPR, BAKN, masyarakat

Pengembangan Kapasitas Federasi Serikat Nelayan 
Nusantara (FSNN) untuk Mendorong Transparansi 
Penggunaan Anggaran Negara pada Implementasi Program 
Nasional Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) [oleh 
Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan untuk 
Keadilan Sosial‐PERGERAKAN] 

Kelompok Nelayan 

Mendorong Kebijakan Program Pengembangan UKM bagi 

Perempuan Miskin sebagai Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan (oleh ASPPUK) 

Kelompok perempuan 
dan UKM 

 
 
 
 
Komponen II 

Riset alternative kebijakan untuk meningkatkan 
representai perempuan di DPR (oleh Women Research 
Institute) 

DPR, kelompok 
perempuan 

Riset komparatif kebijakan keterbukaan akses publik 
terhadap informasi tentang proses perumusan dan 
kebijakan di Indonesia, Singapura dan Filipina (oleh: CSIS) 
 

DPR dan masyarakat 
luas.  

 
 
 
Komponen III 

Asistensi penulisan laporan tahunan BAKN dan lokakarya 
keteledoran penganggaran.  
 

BAKN, masyarakat, 
jurnalis, peneliti, OMS 
dan publik yang lebih 
luas. 

Kunjungan BAKN ke Parlemen Belanda dan Inggris
 

BAKN, Jurnalis, BPK 

Asistensi persiapan Amandemen Undang‐Undang No.27 
Tahun 2009 

BAKN, Baleg dan DPD53

 

Manfaat nyata dirasakan  langsung oleh  jurnalis  yang  selama  ini dianggap  kurang memahami 

secara  mendalam  dan  detil  proses  penganggaran.  Dengan  beberapa  hari  training  yang 

difasilitasi oleh ProRep, beberapa  jurnalis mulai memahami dan mempu menuliskan  indepth 

report  tentang  anggaran.  Jika  kemampuan  ini direproduksi  kepada  konstituen AJI  yang  lebih 

                                                            
53 Kerjasama dengan DPD masih menunggu penandatanganan MoU antara ProRep dan Sekretarian DPD. Infomasi 
dai Alvien Lie , kerjasama dengan DPD baru akan berjalan di awal tahun 2013. 
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luas, maka  publik  akan  lebih mendapatkan  informasi  dan  sajian  data  yang  lebih  dalam  dan 

akurat tentang penganggaran publik.54  

Begitu  juga dengan kegiatan program QStaR untuk komponen  II. Hasil dan  rekomendasi dari 

riset kebijakan sangatlah penting untuk dipertimbangkan oleh DPR. Kita dapat mencermati hasil 

temuan dan rekomendasi dari riset yang dilakukan CSIS.   Temuan CSIS begitu menarik, karena 

bisa menunjukkan bahwa dari sisi hukum, dibandingkan Singapuran dan Filipina, Indonesia lebih 

maju dan mampu menjamin   keterbukaan publik dalam mengakses  informasi. Namun dalam 

kasus di DPR justru tidak menunjukkan hal itu. Publik tidak mudah mengakses informasi tentang 

proses  legislasi  karena  tidak  didukung  oleh  teknologi  data,  dokumen  dan  informasi  yang 

memadai.  Rekomendasi  yang  diusulkannya  pun  sangat  praktis  yaitu  perbaikan  dan 

pembenahan sistem data dan informasi yang harus terus menerus diperbarui agar publik lebih 

bisa mengakses data mengenai proses legislasi.55    

Selanjutnya, untuk komponen  III, dengan adanya asistensi pada BAKN   dalam bentuk bantuan 

teknis  dan  konsultan  untuk  penyusunan  dan  penulisan  laporan  tahunan  merupakan  hasil 

konkret yang akan berguna bagi publik dan masyarakat  luas. Sebagaimana diketahui,  selama 

dua  tahun  keberadaannya,  BAKN  tidak  pernah  menuliskan  laporan  kegiatan  dan  hasil 

pemeriksaannya. Oleh  karena  itu,  laporan  tersebut bisa diperlakukan  sebagai data dokumen 

negara  yang dapat diakses oleh masyarakat luas.   

Hasil  dan  manfaat  lain  yang  patut  juga  dicatat  sebagai  pencapaian  program  komponen  III 

adalah  program workshop  yang mampu mempertemukan  seluruh mitra  kerja  BAKN  –  yakni 

Dirjen Anggaran dan BPK – untuk pertama kalinya dalam satu  forum. Sebelumnya pertemuan 

dengan mitra kerja BAKN  tidak pernah dilakukan.56  Ke depan,  ini akan mempermudah BAKN 

dalam  berkoordinasi  dengan  mitra  kerja  lainnya.  Sebab  selama  ini,  audit  investigasi  yang 

dilakukan oleh BAKN, selalu mengandalkan data laporan dari BPK.57  

Di samping  itu, setelah ProRep memfasilitasi BAKN melakukan kunjungan ke Parlemen  Inggris 

dan Belanda, mereka menyatakan komitmen bahwa pengetahuan dan  informasi penting dan 

berharga yang diperoleh selama melakukan kunjungan akan dijadikan pertimbangan masukan 

dalam  amandemen  Undang‐Undang  Nomor  27  tahun  2009,  tentang MPR,  DPRD,  DPD  dan 

DPRD.58  

                                                            
54 Wawancara dengan Item, Ketua AJI, 10 September 2012  
55 Lihat Quarterly Report January  1 – March 31, 2012,  annex 2-Summaries of QStaR Grants Research Findings 
56 Wawancara dengan Alvin Lie,  20 September 2012 
57 Edi Rasidin, Staf Ahli Senior BAKN-DPR, wawancara diakakukan pada 2 Oktober 2012 
58 Alvin Lie. 
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Adanya  lokakarnya mengenai BAKN menuai hasil  indikatif yang menggembirakan. DPRD Nusa 
Tenggara Barat datang ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan BAKN mengenai kemungkinannya  
membentuk BAKD  (Badan AKuntabilitas Keuangan Daerah). Bahkan setelah  itu, aspirasi untuk 
membentuk BAKD juga datang dai DPRD Jawa Barat.59  
 

 

V.2.7  Keberlanjutan ProRep 

Tidak seperti E2J, ProRep tidak secara eksplisit telah merancang sejak awal sebuah exit strategy 

untuk keberlanjutan program pasca‐ProRep. Dari segi pendanaan ProRep masih memiliki dana 

sebesar  $8.200.000  untuk  program  ekstensi  selama  dua  tahun  setelah  tahun  2014.  Namun 

adanya ekstensi tersebut akan bergantung pada sejauh mana ProRep menyuguhkan hasil dan 

manfaat yang signifikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan  lainnya. Dengan tidak 

adanya exit strategy yang dirancang sejak awal, mengindikasikan seluruh kegiatan dan hasil dari 

setiap komponen ProRep bersifat project based belaka.  Selesai proyek,  selesailah  semuanya! 

Sebuah kelalaian yang semestinya tidak berulang.    

Ada beberapa grantee yang telah merampungkan seluruh kegiatannya, seperti  penerima hibah 

program QStaR yang semuanya telah merampungkan program pada April 2012. Lalu, AJI yang  

hampir  telah  merampungkan  semua  kegiatan.  Berkaitan  dengan  ini  maka  perlu  dipikirkan 

strategi keberlanjutannya.  Sebab, dari segi hasil yang telah dicapai oleh mereka sangat krusial 

untuk ditindaklanjuti.  

Keberadaan  riset  kebijakan  yang  berkualitas  harus  dijamin  agar  produk  kebijakan  yang 

dihasilkan berkualitas pula. Dengan asumsi semacam itu, maka untuk keberlanjutan kegiatan di 

komponen  II  menjadi  sangat  krusial.  Dalam  rangka  keberlanjutan  program  ini,  ProRep 

memfasilitasi  dana  kegiatan  yang  disebut  Policy  Research  Grant  (PRG).  Yang  membedakan 

dengan QStaR, fasilitas nominal hibah  jauh lebih besar dengan waktu yang  lebih panjang pula, 

yakni 18 bulan. Artinya dengan besaran dana dan waktu yang  lebih  luas, program  ini menjadi 

semacam  solusi  bagi  terbatasnya  dana  dan waktu  pada  program QStaR.  Namun,  kalau  kita 

cermati  lagi,  nampaknya  PRG  ini  tidak  serta merta  diperlakukan  sebagai  dari  keberlanjutan 

QStaR, sebab untuk mendapatkan fasilitas PRG, masih melalui proses terbuka. Dengan kata lain, 

grantee yang sebelumnya sudah mendapatkan hibah QStaR tidak ada jaminan untuk diekstensi, 

karena tetap harus bersaing dengan aplikan‐aplikan baru.  

Namun  demikian, masalah  keberlanjutan  tidak melulu  ditatap  dengan  kacamata  pendanaan 

(finansial)     Selain masalah pendanaan  (baca:  finansial) sebagai faktor keberlanjutan, terdapat 

faktor non pendanaan yakni komitmen seluruh stakeholder. Katakanlah dalam hal ini komitmen 

                                                            
59 Edi Rasidin 
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DPR dan DPRD untuk secara konsisten mendukung program atau isu yang diusung oleh grantee. 

Komitmen  DPRD  adalah  komitmen  politik  yang merupakan    faktor  paling  fundamental  bagi 

keberlanjutan  sebuah  kerja  atau  program.  Luruhnya  komitmen  pada  sebuah  gagasan  dan 

program, berarti luruh pula keberlanjutan isu dan program yang hendak dilanjut‐kembangkan. 

Berkaitan  dengan  komitmen  DPR  dan  DPRD  ini,  kemungkinan  program  –  khususnya  untuk 

komponen III – yakni penguatan BAKN, akan terus berlanjut mengingat ada indikasi keberadaan 

BAKN yang di DPR, akan direplikasi menjadi BAKD untuk DPRD di beberapa propinsi, seperti di 

NTT dan Jawa Barat.   Tetapi  indikasi  ini harus diperiksa kembali di kesempatan yang berbeda. 

Jika ini benar‐benar terwujud, ini harus dicatat sebagai sebuah prestasi dari ProRep.   

Selain komitmen dari DPRD, komitmen dari konstituen tidak kalah fundamental dan krusial bagi 

keberlanjutan  sebuah  proyek  sosial.  Pudarnya  komitmen  konstituen  sangat mungkin  terjadi. 

Kemungkinan mengerutnya komitmen  ini disadari betul oleh AJI. Kendati para  jurnalis – yang 

telah ditraining  ‐‐  sudah memiliki keterampilan  teknis   yang memadai dalam menulis  indepht 

report  mengenai  penyusunan  anggaran  publik,  tidak  secara  otomatis    dapat  memperkuat  

komitmen mereka untuk  terus menyingkap  isu  transparansi anggaran  ini. Terlebih  lagi ketika 

posisi jurnalis kerapa di‐rollling oleh perusahaan atau lembaga tempat jurnalis bekerja.60  

Pada akhirnya keberlanjutan sebuah gagasan dan program akan ditentukan oleh ada tidaknya 

maanfaat atau dampak riil – dalam jangka panjang ‐‐ yang diterima oleh seluruh stakeholder.61    

Di  balik  capain  hasil  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  ProRep  tetap  harus memperhitungkan 

beberapa  kendala  yang  telah  dan  akan  dihadapi  dalam  implementasi  lanjutan  program. 

Beberapa  kendala  yang  telah  dan  kemungkinanbisa  menghalangi  dalam  rencana  kegiatan 

selanjutnya bisa digambarkan sebagai berikut: 

                                                            
60 Diskusi dengan Ketua Aji ( 10 Agustus, 2012) dan Pito, anggota AJI dan Wartawan Tempo (27 Juli 2012) 
61 “Semakin bermanfaat/ berguna FSNN bagi anggotanya maka semakin solid, membesar dan meluas pula 
keanggotaannya yang pada akhirnya akan memperkuat posisi ekonomi, sosial, politik mereka.” (Yani Andre, 
Pergerakan.) 
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Tabel 16. Kendala Implementasi Program 

KOMPONEN  Kendala dan Risiko 

Komponen  I   Kedisiplinan para grantee yang kurang dalam melaporkan perkembangan kegiatan dan 

capaian hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan.62 Beberapa grantee sangat terlambat 

melaporkan  perkembangan  kepada manajemen.  Kemudian,  beberapa  grantee  dalam 

menuliskan laporan kurang mengikuti format penulisan yang disepakati. Semisal, dalam 

menuliskan capaian seperti  jumlah media yang meliput kegiatan. Dalam banyak kasus, 

sebenarnya banyak kegiatan grantee yang diliput media, namun  lupa untuk dilaporkan. 

Ini  jelas merugikan, karena dengan tidak dilaporkannya data tersebut akan mengurangi 

bobot penilaian terhadap pelaksanaan program   

 Keterlibatan  dan  komiten  individual  anggota  DPR  belum  cukup  kuat  mendukung 

tercapainya tujuan ProRep mengingat keterlibatan dan komitmen mereka masih berada 

di bawah bayang‐bayang kuasa  fraksi dan partai politik yang menaungi masing‐masing 

anggota. 

 Kendala  lain,  adalah  komitmen  konstituen  pascaprogram  yang  sangat  mungkin 

melemah.  Sebagai  contoh,  dalam  program  Lakpesdam  NU,  yang  begitu  banyak 

melibatkan organisasi masyarakat dan  keagamaan. Keterlibatan banyak ormas  selama 

program  berlangsung merupakan  indikator  capaian  yang  berartii.  Namun, mengingat 

organisasi  yang  terlibat  begitu  beragam,  dimungkinkan  pasca  program  komitmen 

mereka  berubah  mengingat  setiap  organisasi  memiliki  kepentingan  dan  agenda 

tersendiri.63  

 Rotasi  jurnalis dan kepentingan redaksi yang mungkin tidak bersetuju dengan substansi 

indepth report mengenai anggaran. 

 Koordinasi dan  konsultasi dengan DPR mengalami kesulitan, dan hanya bisa dilakukan 

dengan staf ahli pribadi.   

Komponen II   Meski secara prinsip anggota DPR menyambut baik  isu atau  topic yang diajukan, 

namun terbatasnya waktu pelaksanaan QStaR harus dihadapkan dengan persoalan 

tuntutan  untuk  mengkoordinasikan  DPR  yang  sudah  memiliki  jadwal  agenda 

tersendiri dan masa reses DPR.64  

Komponen III   Hingga dilakukan monitoring,  Ketua DPR belum bersedia dengan pihak ProRep. Ini 

akan menjadi  kendala  ketika  ProRep  akan mengusulkan  pengembangan  “Sistem 

Informasi Legislasi” yang harus mendapatkan political support dari DPR.  

                                                            
62 Diskusi dengan Yoenarsih Nazar, 2 Agustus 2012 
63 Salah satu kegiatan yang akan dikembangkan oleh Lakpesdam Nu dalam kegiatan ProRep ini yaitu 
mengembangkan forum-forum deliberative yang berupaya menghimpun beragam organisasi dan kelompok sosial. 
(Diskusi dengan beberapa pelaksana program Lakpesdam NU, 10 Agustus 2012) 
64 Diskusi dengan Agus Loekman, 2 Agustus 2012 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
Sebagai penutup dari paparan temuan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Program E2J 

dan  ProRep,  tim mencoba memberikan  catatan,  baik  catatan  yang  bersifat  umum maupun 

khusus.  Selanjutnya  tim  mengajukan  beberapa  rekomendasi  yang  dianggap  perlu  untuk 

ditindaklanjuti 

VI.1 Program E2J 

• E2J  pada  dasarnya merupakan  program  penguatan  sektor  hukum  dan  keadilan  yang 

dilakukan  dengan  pendekatan  aktor,  yang  melihat  perubahan  mendasar  di  sector 

hukum  bertolak  dari  kualitas  pelaku  (baca:  aparatur),  sehingga  untuk mengatasinya, 

posisi aktor adalah elemen prioritas untuk diperkuat dalam strutur (sistem) hukum.65   

• E2J    cukup  potensial  melahirkan  agen‐agen  hukum  yang    sensitif  terhadap  realitas 

hukum  , yang melihat  implementasi hukum dalam perspektif yang  lebih kompleks dan 

luas  dengan meletakkan masalah  hukum  tidak  semata  realitas  legal, melainkan  juga 

realitas sosial dan politis. 

• Program E2J konsisten dengan RPJM 2010‐2014, yakni dengan pengembangan Bidang 

Hukum dan Aparatur, Rencana kerja Pemerintah 2012, serta kebutuhan masyarakat. 

• E2J merupakan  program  yang  dibangun  di  atas  logika  konseptual  yang  solid  dengan 

persiapan teknis yang cukup matang untuk melakukan koordinasi dan konsultasi antar 

stakeholder.  Sehingga  sebuah  MoU  dengan  lembaga  hukum  formal  dapat 

ditandatangani  untuk  memperkuat  dukungan  pemerintah  terhadap  program  E2J, 

utamanya pengembangan klinik hukum 

• Out  put  dan manfaat  dari  E2J  sangat  jelas  dirasakan  oleh  stakeholder  dan  penerima 

manfaat (mahasiswa, dosen, LSM, dsb).  

                                                            
65  Pendekatan ini mengingatkan kita pada seorang teoritisi Modernisasi Pembangunan, David Mclelland, yang 
meyakini bahwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik, yang paling tepat adalah dengan -- melalui metode 
tertentu -- mengintrodusir benih N-Ach (need of achievement) kepada sebanyak mungkin aktor, sehingga perubahan 
yang diiinginkan dapat tercapai. Terlepas dari polemik yang menyertai perkembangan pendekatan yang dianggap 
simplistik ini, E2J masih memandang – dengan modifikasi metode yang lebih kolaboratif -- pendekatan ini tetap 
perlu dan efektif. Dalam wawancaran dengan Tim Bappenas, Lies Marcoes (konsultan senior di The Asia 
Foundation) masih mendukung dengan pendekatakan aktor ini, meski diakuinya tidak mudah, oleh karenanya butuh 
ketahanan dan ke-telaten-an yang cukup, karena efektivitas pendekatan ini bergerak secara evolutif, butuh proses 
yang panjang. Lies, mencontohkan pengalamannya selama kurang lebih 6 tahun melakukan gender mainstreaming  
untuk hakim-hakim di Aceh. Berdasarkan pengalamannya pendekatan aktor ini bisa terasa hasil dan perubahannya  
setelah 6 tahun berjalan. Untuk itu, upaya yang dilakukan E2J, tetap harus didukung. Wawancara dilakukan  di 
Makassar, 16 Oktober 2012 
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• Keberlanjutan  dan  exit  strategy  dalam  E2J  sangat  prospektif    karena:  pertama,  exit 

strategy  sudah  dirancang  sejak  awal  oleh  E2J;  kedua,  komitmen  yang  siginifikan  dari 

para  stakeholder untuk  terus mengembangkan  klinik  , baik dari    segi pendanaan dan 

penyediaan sumberdaya manusia pasca‐E2J  

• E2J  seyogyanya  dikomunikasikan  dan  disinergikan  dengan  dengan  program  sektor 

hukum  yang  difasilitasi  oleh  donor  lain.  Dengan  mengkomunikasikan  progress  dan 

capaian  dari  E2J,  dapat  diidentifikasi  posisi  dan  kontribusi  riil  E2J  dalam  konteks 

reformasi sektor hukum secara keseluruhan.  

• Terdapat beberapa klinik dengan jumlah mahasiswa peserta terlalu sedikit, kurang dari 6 

peserta. Selain karena peminatnya memang sedikit, salah satu penyebabnya, kurangnya 

sosialisasi keberadaan klinik kepada mahasiswa dan civitas akademika yang  lebih  luas. 

Untuk itu, seluruh elemen E2J sebaiknya lebih meingintensifkan sosialisasi Klinik Hukum, 

sebelum keberadaannya diresmikan pertengahan  tahun 2013.   Masih dalam kerangka 

sosialisasi,  E2J  perlu   mengembangkan  konsep  dan  substansi  sosialiasi  program  yang 

lebih  jelas kepada mahasiswa, yang dapat   memberikan informasi lebih utuh mengenai 

konteks munculnya E2J.  Ini  sangat penting untuk menanamkan pemahaman di benak 

mahasiswa bahwa ada tujuan besar di balik E2J, yakni mendukung reformasi hukum di 

Indonesia.    Dengan  sosialisasi  yang  lebih  luas  dan  jelas  diharapkan  juga  akan  dapat 

mengikis kecenderungan kuat sebagian besar mahasiswa peserta klinik yang cenderung 

lebih tertarik ke sektor swasta.  

• Satu pemikiran  yang perlu dipertimbangkan  adalah meniru  apa  yang dilakukan  STAN, 

dengan pola  yang mirip. Misalnya dengan melakukan  kolaborasi atau perjanjian  kerja 

sama  yang  dapat  memfasilitasi  semacam  ikatan  dinas.  Mungkin  juga  dengan 

menyediakan  channel  beasiswa  dalam  klinik  hukum  dengan  mengembangkan 

mekanisme magang.  

• Komitmen  untuk  berkolaborasi  antara  stakeholder,  terutama  antara  Fakultas  Hukum 

dan OMS harus  terus diperkuat,  terutama pasca‐E2J. Mengingat  relasi universitas dan 

OMS sejauh ini masih ada sekat ego sektoral.   

• Untuk menjamin alumni Klinik Hukum diserap oleh sektor publik (Intitusi Hukum), harus 

dilakukan  promosi  yang  serius,  bilamana  perlu  ada MoU  tersendiri  dengan  institusi 

tersebut.  Namun  demikian,  promosi  alumni  klinik  akan  berhasil  sejauh  mampu 

meyakinkan alumni klinik  benar‐benar merupakan “produk unggulan.  

• Untuk menciptakan  mahasiswa unggul ini, harus dibangun sebuah sistema penjaminan 

mutu (quality control) yang adekuat  dalam penyelenggaraan klinik.  
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VI.2 Program Representasi (ProRep) 

 Program Representasi (ProRep) sejatinya merupakan proyek politik yang strategis yang 

penting untuk lebih diintensifkan dan digerakkan di dua level entitas, yakni masyarakat 

dan  negara.  Dengan  sejenak meminjam  ketegori  politik  dari Nancy  Fraser66 ‐‐  sejauh 

merujuk  pada  data  hasil monev  ‐‐  program  representasi  ini  sangat  berpotensi  untuk 

memfasilitasi  dan mengelaborasi  dua  gerakan  politik  yang  selama  ini  dianggap  saling 

beroposisi,  yakni  politik  pengakuan  (recognition) 67  dan  politik  pemerataan 

(redistribution)68.    Hal  ini  bisa  kita  cermati  dari  isu  dan  jenis  kegiatan  yang  didanai 

ProRep.  Semisal,  isu  yang  diusung  dalam  program  ASPPUK  yang  bertujuan 

mengadvokasi anggaran untuk memperkuat posisi Perempuan UKM, atau program yang 

dilakukan  Pergerakan  untuk  penguatan  Serikat  Nelayan  dan  advokasi  transparansi 

anggran untuk Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). Kedua program tersebut, 

sejatinya  sedang  menghidupkan  dengan  menyandingkan  dua  gerakan  politik:  yaitu 

politik  pengakuan  (identitas)  terhadap  kelompok minoritas  perempuan  dan  nelayan, 

tapi sekaligus menjalankan politik pemerataan untuk memperjuangkan perwujudan hak‐

haknya dalam bentuk alokasi anggaran sebagai kewajiban untuk memenuhi (obligation 

to fulfil) oleh negara.   

 Program Representasi pada dasarnya  relevan dengan prioritas  arah RPJM 2010‐2014, 

bidang hukum dan apartur negara, dan bidang politik dan komunikasi dengan prioritas 

badan‐badan representasi dan partisipasi politik. 

 Upaya koordinasi dan konsultasi dari ProRep tidak dirancang  secara matang, terutama 

koordinasi  antara  grantee  dengan  pemerintah  dan  DPRD.  Kalaupun  ada  koordinasi, 

sebatas dilakukan  secara aksidental,  semisal, hanya pada  saat ada kegiatan, entah  itu 

seminar, diskusi, dsb.   

 

 ProRep  terkesan  terlalu memaksakan  satu persyaratan kepada grantee, yaitu program 

harus dikonsultasikan  kepada DPR.    Jelas  ini  akan  sangat menyulitkan,  terutama bagi 

                                                            
66 Seorang professor dan pemikir politik di Departemen Filsafat dan Ilmu Politik di New School Social Research, 
New York, AS. Sebuah tulisannya yang bernas yaitu Rethinking Recognition: Overcoming Displacement and 
Reification in Cutural Politics (2000) dan Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange ( 
2003) 
67  Politik yang mengandaikan setiap orang membutuhkan pengakuan dan kebebasan dalam mengekspresikan 
perbedaan yang melekat pada dirinya dengan orang lain.  
68 Politik yang bersumsi bahwa dasar dari politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk mendapatkan 
haknya atas sumberdaya alam, modal dan sumber daya lainnya.  
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grantee di daerah. Bentangan “jarak politiknya” terlalu panjang. Selain tidak efektif, juga 

sangat tidak efisien dari segi biaya. Mestinya, cukup dikoordinasikan dan dikonsultasikan 

dengan DPRD dan pemerintah setempat .  

 

 Meskipun pada  tingkat tertentu ada hasil dan manfaat yang diterima,  tetapi  tidak ada 

exit  strategy  yang  jelas  yang  sejak  awal  dirancang  dalam  ProRep.  Ketiadaaan  exit 

strategy  ini  menandakan  bahwa  kegiatan  ProRep  hanya  semata  berbasis  proyek, 

sehingga  keberlanjutan  dari  program  ini  tidak  terjamin. Untuk  itu,  ProRep  sebaiknya 

segera merancang exit  strategy dengan melibatkan  seluruh  stakeholder  , baik  itu dari 

pemerintah, grantee, dan pihak lainnya.  

 

 Di  tingkat  dearah,  ada  indikasi  grantee  dalam  mengontruksi  program  tidak  secara 

deduktif  menyelaraskan program dan kegiatan dengan rencana strategis pembangunan 

daerah  atau  dokumen  rencana  kerja  yang  relevan  lainnya.  Untuk  itu,  di  tahap 

berikutnya,  ProRep  perlu  mempertimbangkan  aspek  keselarasan  dengan  agenda 

strategis  pembangunan  daerah  sebagai  syarat  untuk  diterimanya  suatu  proposal 

kegiatan yang diusulkan oleh calon grantee.   

 Dari  tiga  komponen  kegiatan ProRep, nampaknya  ketiga  komponen  tersebut – dalam 

implementasinya  ‐‐  masih  belum  terintegrasi  dengan  solid.  Meski  ProRep  sudah 

mengangkat satu  isu besar: Transparansi anggaran dan keterbukaan  informasi, namun 

pada  tingkat  komponen  dan  grantee,  sub‐isu  yang  diusung  terlalu  variatif.  Sehingga, 

antar komponen dan grantee terkesan berjalan sendiri‐sendiri dan tidak dirancang sejak 

awal untuk mengitegrasikan antar komponen (I, II dan III). Dengan demikian tidak heran 

jika kemudian ada program yang overlap.  

 

Contoh  adanya  overlap  program  antar  komponen  adalah  apa  yang  dilakukan  oleh 

ASPPUK (komponen  I). Program yang dilakukan mereka adalah   “Mendorong Kebijakan 

Program Pengembangan UKM bagi Perempuan Miskin sebagai Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan.” 69   Salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  analisis  kebijakan  untuk 

memetakan dan menganalisis alokasi anggaran untuk UKM.   Kalau kita mengacu pada 

profil  dan  program  besar  ProRep,  bentuk  kegiatan  riset  dan  analisis  kebijakan  lebih 

tepat menjadi kegiatan komponen II.  

 

                                                            
69 Proposal ASPPUk sebagimana dalam RFA No. 003/I/ProRep/I/2012 
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Overlap  kegiatan  ini  memiliki  implikasi  tersendiri.  Meskipun  Riset  kebijakan  yang 

dilakukan ASPPUK bernilai  strategis, namun dari  segi hasil  seperti  kurang maksimal.70 

Semisal  kurang  mampu  memaparkan  metodologi  riset.  Kurang  mampu 

mengintegrasikan  temuan daerah dengan  temuan  (analisis) kebijakan nasional.   Topik 

riset  yang menarik  dan  strategis  ini  akan  lebih  ‘’berharkat’’  bilamana  didukung  dan 

dilakukan  oleh  lembaga  riset  yang  menjadi  grantee  untuk  komponen  II,  sementara 

untuk  kegiatan  advokasi  dilakukan  oleh  ASPPUK  yang  berpengalaman  dalam 

mengorganisir kelompok‐kelompok perempuan yang usaha mikro.  

 

Berkaitan  dengan  itu,  tim  merekomendasikan  perlunya  mengintegrasikan  antar 

komponen. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara membentuk  aliansi  atau  konsorsium 

grantee dari masing‐masing komponen dengan mengusung isu yang sama. Rekomendasi 

ini dapat diilustrasikan melalui skema dibawa ini: 

 

 

Grafik 9. Integrasi antar komponen program ProRep 

 

 
 

 

 Berkaitan  dengan  komponen  II.  Pemberian  Policy  Research  Grant  (PRG)  semestinya 

tidak perlu dilakukan dengan mekanisme  terbuka dan dikompetesikan  lagi, melainkan 

dengan  cara  penunjukan  langsung  dari  penerima  QStaR  yang  temuan  dan 

                                                            
70 Hasil riset yang kurang maksimal bisa dicermati dari presentasi hasil riset ASPPUK yang dpresentasikan di Acara 
FGD di Hotel Cemara, Jakarta, tanggal 18 September 2012 
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rekomendasinya  dinilai  sangat  baik  dan  aplikatif.  Mekanisme  semacam  ini  juga 

merupakan upaya memperjelas adanya keberlanjutan dan berkesinambungan program 

komponen II 

  

 Menyambung dengan poin di atas, beberapa  rekomendasi QStaR perlu ditindaklanjuti 

dengan mengintegrasikannya  dengan  beberapa  kegiatan  yang  relevan  yang mungkin  

sedang  atau  akan  dilakukan  dalam  komponen  I  dan  komponen  III. Dengan  demikian, 

rekomendasi yang begitu banyak tidak berujung pada nasib menjadi dokumen mati (the 

death of text). Sebuah rekomendasi menjadi hidup kalau ia bergerak dari dari statusnya 

sebagai kumpulan informasi (teks) ke transformasi tindakan (praksis).   
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