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Ringkasan Laporan Akhir Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber 
Daya Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses 

Demokratisasi 
(Studi Democracy Trust Fund) 

Abstrak 

Kemajuan sebuah sistem akan terkait dengan implikasi-implikasi yang dapat ditimbulkannya. Keberhasilan 
demokrasi saat ini, juga disertai dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang muncul sebagai output politik 
yang bekerja dalam sistem demokrasi seperti rendahnya akuntabilitabilitas publik para legislator, semakin 
rendahnya partisipasi politik masyarakat, angka korupsi yang memprihatinkan terhadap aparat penyelenggara 
negara. OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) merupakan salah satu elemen penting lahirnya kehidupan 
demokrasi dan merupakan salah satu peluang bagi keberlanjutan demokrasi yang lebih terpola. Potensi penting 
dan strategis ini terlihat tidak tergarap untuk dapat menjadi potensi penting dalam pembangunan konsolidasi 
demokrasi.  Keberadaan DTF bagi berbagai OMS dianggap sebagai keberlanjutan model negara lama orde baru, 
melalui mekanisme dan sistem pengelolaan yang masih mengedepankan aspek pembinaan OMS yang ditangani 
oleh birokrasi negara. Sebaliknya, hal tersebut kembali  akan jadi potensi sebagai alat kepentingan bagi 
kelompok tertentu untuk tujuan-tujuan kekuasaan jika didominasi oleh salah satu kelompok atau jaringan. 
Sehingga yang dibutuhkan dalam rangka membangun masyarakat yang kritis adalah ruang yang bebas melalui 
fasilitasi negara atas informasi terkait sumber potensi pembiayaan yang dapat diakses oleh OMS di Indonesia, 
sehingga keberadaan DTF melalui model komite kerja ataupun nama lain akan dapat menjadi alternatif yang 
bersifat transisi untuk diperolehnya nama ataupun bentuk lain yang lebih sesuai kemasa mendatang. 

1. Latar Belakang  

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara 
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 
dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Disamping itu, perencanaan pembangunan 
nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 
perubahan. 

Visi pembangunan politik Indonesia jangka panjang yang tercantum dalam RPJPN 
2005-2025 adalah Konsolidasi Demokrasi yang bertahap dan Terencana. Dalam hal ini 
dimaksudkan bahwa pembangunan demokrasi memberikan dampak jangka panjang dan 
permanen yang positif pada pembangunan seluruh bidang kehidupan masyarakat luas. 
Adapun tujuan pembangunan politik di tahun 2025 adalah demokrasi yang terkonsolidasi 
dengan syarat utama yaitu rechststaat, Birokrasi yang netral dan efisien, Masyarakat Sipil 
yang Otonom, Masyarakat Politik yang Otonom, Masyarakat Ekonomi yang Otonom, dan 
Kemandirian Nasional.  

Sebagaimana tahapan dalam sistem perencanaan nasional Indonesia, saat ini 
Bappenas, khususnya Direktorat Politik dan Komunikasi sedang mempersiapkan penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III tahun 2014-2015 khususnya 
yang terkait dengan bidang politik dan komunikasi dalam ruang lingkup Politik Dalam 
Negeri, Komunikasi dan Informasi serta Politik Luar Negeri.  

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan politik dalam negeri pada RPJMN III 
periode 2015-2019 difokuskan pada pemantapan budaya dan proses politik, sejalan dengan 
makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip 
toleransi, non diskriminasi dan kemitraan serta semakin mantapnya pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu akan mendorong tercapainya penguatan 
kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama regional/internasional 
dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek 
kehidupan.  
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Demokrasi yang terkonsolidasi merupakan target yang hendak dicapai oleh Indonesia 
pada Tahun 2025 nanti. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai konsolidasi 
demokrasi adalah adanya masyarakat sipil yang aktif dan otonom. Idealitas demokrasi 
menempatkan Masyarakat sipil yang digambarkan sebagai “mata air demokrasi”, suatu 
anggapan yang romantis, meskipun mungkin terlalu berlebihan bagi Organisasi Masyarakat 
Sipil.1 Hal inilah kemudian yang menempatkan OMS sebagai salah satu pilar subtantif bagi 
terwujudnya demokrasi terkonsolidasi, yang banyak diharapkan bisa menjalankan perannya 
dengan baik.  

Kehadiran OMS pada era reformasi saat ini, telah turut memberikan kontribusi dan 
membawa iklim perubahan bagi atmosfir politik di Indonesia. OMS menandai adanya 
kontribusi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, terlibat dan ikut berperan serta di dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga 
disini dapat terlihat bahwa OMS dapat menjadi sebuah lembaga yang dapat menjadi mitra 
dalam mendukung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara konstruktif. Hal ini 
merupakan proses demokratisasi yang semakin maju dan kukuh dalam sistem pemerintahan 
RI. OMS sangat diperlukan untuk adanya konsolidasi demokrasi yang tumbuh secara baik 
sehingga dibutuhkan model dan mekanisme untuk mendorong lembaga OMS dapat berperan 
dan berfungsi sebagai kekuatan politik yang ada di Indonesia selain birokrasi, militer, partai 
politik, dan lainnya. 

Kondisi OMS yang ada saat ini menghadapi banyak tantangan dan kendala dalam 
menjalankan perannya untuk dapat secara intens bersama-sama dengan pemerintah dan 
swasta dalam pembangunan. OMS masih mempunyai posisi yang timpang atau tidak setara 
dalam berdampingan dengan kekuatan negara, Interest group multi karakter belum 
terorganisasi secara cukup  baik, ada potensi yang cukup besar dalam membangun organisasi 
yang tangguh, adanya sisa “distrust” terhadap itikad baik negara, pembelaan pada demokrasi 
dan HAM masih bersifat sporadis, reaktif namun belum terprogram;, kelemahan sumber 
pendanaan yang berkelanjutan, masih tergantung dana asing, SDM yang kurang terlatih baik 
dalam organisasi modern, peraturan perundangan belum cukup memihak, kebijakan Negara 
belum cukup mendukung, OMS sendiri secara internal belum mengalami reformasi yang 
memadai, kelemahan jaringan dan terjadinya korupsi, dan minimnya akses pada informasi 
dan pertukaran gagasan. Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang dapat menjawab 
tantangan-tantangan yang dihadapi oleh OMS dalam menjalankan perannya. 
 

2. Tujuan 

a. Mendapatkan masukan dan pemetaan masalah terkait Pengembangan Model 
Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi CSO dalam Proses 
Demokratisasi Indonesia. 

b. Diperolehnya hasil kajian untuk menjadi rekomendasi pada penyusunan RPJMN III 
untuk Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya 
Berkelanjutan bagi CSO dalam Proses Demokratisasi Indonesia. 
 
 
 
 

                                                            
1 Lihat Ivan Doherty, Demokrasi Kehilangan Keseimbangannya Masyarakat Sipil Tidak Dapat Menggantikan 
Partai Politik, diunduh dari https://www.ndi.org/files/democracy_balance_indo.pdf tanggal 10 Desember 2015 
pkl 10;51 WIB 
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2.1. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup kajian ini adalah:  

a. Mengidentifikasi model kelembagaan yang sesuai untuk OMS di Indonesia dalam 
rangka mendorong proses demokratisasi; 

b. Mengidentifikasi bentuk dukungan sumber daya berkelanjutan yang sesuai bagi 
OMS di Indonesia dalam rangka mendorong proses demokratisasi;  

c. Melakukan konsultasi publik kepada OMS untuk mendapat masukan terkait 
Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan 
bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang sesuai dalam Proses Demokratisasi 
Indonesia;  

d. Berkoordinasi dengan mitra kerja Ditpolkom terkait dan OMS terkait untuk dapat 
menyusun Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi 
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang sesuai dalam Proses Demokratisasi 
Indonesia. 

 
3. Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk 
memberikan penggambaran yang lengkap tentang model kelembagaan dan dukungan sumber 
daya berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang ada di Indonesia saat ini 
baik di pusat maupun daerah. Hasil dari Pengkajian, kemudian akan dikomparasi dengan 
dokumen perencanaan bidang politik untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan 
model kelembagaan dan dukungan sumber daya berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat 
Sipil (OMS) dalam Demokratisasi di Indonesia. 
 

3.1. Kerangka Analisis  
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3.2. Metode Pelaksanaan Kajian 
 Seluruh komponen kegiatan ini dilakukan dengan metode swakelola yang melibatkan 
seluruh Staf Direktorat Politik dan Komunikasi, dan serta kementerian/lembaga yang menjadi 
mitra Direktorat Politik dan Komunikasi. Secara garis besar metode tersebut dilakukan 
dengan cara: 

a. Melakukan pertemuan berkala guna mengidentifikasi dan mendefinisikan 
model kelembagaan dan dukungan sumber daya berkelanjutan bagi Organisasi 
Masyarakat Sipil (OMS) dalam Demokratisasi. 

b. Melakukan pertemuan berkala guna menganalisis dan merumuskan indicator 
model kelembagaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam demokratisasi, 
khususnya dalam relevansi kondisi Indonesia. 

c. Melakukan ujicoba, pengumpulan dan pengolahan data indikator model 
kelembagaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 

d. Menyusun laporan model kelembagaan dan dukungan sumber daya 
berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Demokratisasi  

Metodologi yang akan digunakan untuk melakukan kajian prakarsa meliputi jenis 
metodologi, sumber data dan cara menganalisis data: 

 
3.3. Data  

Sumber data terdiri atas 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari : 

a. Wawancara mendalam (indepth interview) kepada para pihak yang berkepentingan 
(KL terkait – Pusat dan Daerah, serta OMS di pusat maupun di daerah) masing-
masing. 

b. Focused Group Discussion (FGD) untuk rekonsiliasi data, serta klarifikasi informasi 
tentang Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya 
Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang sesuai dalam Proses 
Demokratisasi Indonesia; 
Peserta FGD(pusat dan daerah)  terdiri dari: 

 
Grafik. Informan Penelitian 

 

 
 

 
c. Melakukan Observasi/ Kunjungan Lapangan Daerah. 

Kegiatan penelitian lapangan dlaksanakan di 4 (empat) wilayah yaitu di pemerintah 
pusat di Jakarta, dan untuk kunjungan lapangannya dilaksanakan di Provinsi Daerah 
Istimewa (DI) Aceh, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Solo. 
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dengan melakukan penyusunan 
instrumen penelitian lapangan yang terdiri dari instrumen Focus Group Discussion 
(FGD) untuk Pusat serta FGD untuk daerah dan juga melakukan pertemuan dalam 
rangka penyusunan Instrumen Indepth Interview yang dilakukan di kantor Bappenas RI. 
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Adapun kegiatan FGD yang dilakukan di pusat maupun di daerah dilaksanakan masing-
masing: 

 FGD Pusat dilakukan digedung Mandiri dihadiri Kementerian Dalam Negeri dan 
Bappenas RI 

 FGD Provinsi Aceh dilakukan di Kantor Bappeda Aceh dihadiri (Bappeda, 
Kesbangpol, 4 (empat) CSO Aceh) 

 FGD  Papua Barat dilakukan di Kantor Bappeda Papua Barat dihadiri (sekretaris 
Bappeda, Kesbangpol, CSO Papua Barat) 

 FGD Kota Surakarta dilakukan di Kantor FKUB Surakarta dihadiri (Kesbangpol, 
FKUB, GOW, CSO Solo) 

 
4. Hasil Kajian dan Analisis 

4.1. Praktik Pemberdayaan dan Strategi Pengembangan OMS di Indonesia 
 

Arah kebijakan pembangunan politik dalam negeri pada RPJMN III periode 2014-
2019 difokuskan pada pemantapan budaya dan proses politik, sejalan dengan makin 
mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, 
non diskriminasi dan kemitraan. Perwujudan tersebut memiliki Prasyarat yang harus dipenuhi 
untuk mencapai konsolidasi demokrasi yaitu adanya masyarakat sipil yang otonom. Terkait 
dengan kondisi dan Posisi OMS yang dalam keadaan masih timpang atau tidak setara dengan 
kekuatan negara, dengan Interest group multi karakter belum terorganisasi secara cukup  baik 
hal ini merupakan problem yang harus mendapatkan kerangka pemberdayaan yang diinisiasi 
oleh negara. 

Berdasarkan hasil jajak pendapat atau pengumpulan opini yang diselenggarakan 
Kompas (05 Agustus 2015) dapat tersimpul bahwa publik cenderung terbelah dalam 
memandang peran organisasi kemasyarakatan (Ormas). Berdasarkan data tersebut 
menunjukkan bahwa sebagian besar publik (52,2%) dalam jajak pendapat  tersebut 
memandang peran ormas saat ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum era 
reformasi namun sebagian memandang terbalik. Negara dalam menciptakan kemitraan 
tentulah membutuhkan potensi terdekat dari masyarakat yang menjadi target dari program 
pembangunan disegala bidang yang dilakukan mekanisme negara. 

Perkembangan kebijakan tentang pengelolaan organisasi masyarakat sipil atau yang 
dikenal sebagai Ormas di Indonesia, mengalami perkembangan yang dinamis pasca 
reformasi. Puncak dari hal tersebut adalah lahirnya UU No 17 tahun 2013. Periode dalam 
masa pembahasan regulasi yang akan menggantikan UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan. Pemerintah melakukan upaya awal, yaitu Pemerintah melalui Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan selanjutnya disebut Permendagri 33/2012) sebagai 
turunan dari regulasi yang tengah direvisi. 

Hal tersebut sesungguhnya bersesuaian dengan keberadaan revisi pasal-pasal yang 
memberikan penguatan kontrol negara kepada keberadaan organisasi masyarakat sipil untuk 
atas nama penertiban dan ketahanan nasional. Pasca penetapan UU No. 17 tahun 2013, 
beberapa organisasi kemasyarakatan sipil seperti Muhammadyah maupun beberapa 
organisasi masyarakat sipil menggugat regulasi tersebut karena dianggap negara 
memberangus kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul. Melalui persidangan di 
Mahkamah Konstitusi(MK) yang berkewenangan secara yuridis dan mengikat, menerima 
klausul gugatan oleh organisasi masyarakat sipil sehingga kebijakan terkait pengembangan 
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masyarakat sipil kemasa depan cenderung menjadi “sangat liberal” dengan berbagai 
keterbatasan negara dalam pembinaan OMS. 

Kebijakan tersebut sebenarnya hanya menegaskan urgensi negara yang harus 
menempatkan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Namunpun demikian subtansi 
keterlibatan dan tanggung jawab yang melekat kepada negara terkait tumbuhnya 
ketidakseimbangan antara harapan demokrasi dengan fenomena yang sedang berkembang 
dengan meningkatnya angka kekerasan politik, semakin tingginya angka golput, rendahnya 
partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan merupakan paradok demokrasi yang dapat 
menghancurkan kerangka demokrasi prosedural yang telah dibangun karena tidak diimbangi 
lahirnya budaya deliberasi dimasyarakat. Realitas tersebut, merupakan hal yang akan dapat 
menciptakan kembalinya kehidupan demokrasi ke kehidupan totalitarian.  

Kondisi OMS di Indonesia saat ini, realtif berbeda keberadaan dan sejarah 
pertumbuhannya yang berkembang kembali semenjak tumbangnya orde baru. Dibutuhkan 
kebijakan yang harus dapat mengakomodasi kondisi empiris yang dihadapi OMS tersebut. 
Keberadaan aturan yang mengikat seperti keluarnya keputusan MK atas judicial review 
terhadap beberapa pasal di UU No 17 tahun 2013 tidak serta merta akan  mampu 
menciptakan dan merubahan kondisi organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia. 
Keputusan tersebut merupakan cara pandang ideal historis yang dapat melahirkan masyarakat 
sipil dalam tradisi masyarakat liberal. Bahwa OMS indonesia saat ini diliputi oleh banyak 
kondisi empiris yang membutuhkan intervensi “affirmatif” negara adalah kondisi yang 
dibutuhkan untuk dapat keluar dari berbagai keterbatasannya seperti: 
 Rendahnya kapasitas Jaringan  
 Masyarakat sipil belum banyak berperan dalam melakukan perubahan  
 Kelemahan dan keterbatasan sumber pendanaan yang berkelanjutan  
 Minimnya akses pada informasi dan pertukaran gagasan  
 Keterbatasan Sumber daya masyarakat sipil (SDM, dana dan teknologi)  
 Hubungan masyarakat sipil dengan pemerintah daerah membaik, hal ini berbeda 

Organisasi masyarakat Sipil dengan sektor swasta (isu politik)  
 Akuntabilitas masih rendah 
 Posisinya yang belum setara dengan negara  

 
Berbagai temuan yang diperoleh selama penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 

kawasan/wilayah baik Nasional (KL), maupun daerah (Provinsi, kabupaten maupun kota) 
memiliki mekanisme dan cara serta kecendrungannya. Setiap OMS dalam membangun elasi 
dengan negara dan memberdayakan masyarakat, umumnya bersifat parsial dan tidak 
memiliki ukuran tertentu dalam pencapaian tujuannya terutama yang terkait dengan issu 
demokrasi yang meliputi pendidikan demokrasi, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan 
atau integrasi nasional. Ketiga hal tersebut meskipun massif dilakukan oleh berbagai lembaga 
baik donor, pemerintah maupun oleh elemen masyarakat lokal itu sendiri tetapi hanya bersifat 
parsial dan lebih banyak tidak meninggalkan dampak yang  nyata. 

 
4.1.1. Model kelembagaan dan dukungan sumber daya berkelanjutan bagi 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 
Bentuk umum dukungan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam 

mendukung pemberdayaan CSO dalam bidang politik dan demokrasi selama ini adalah 
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang UU Organisasi kemasyarakatan 
yang telah diubah melalui UU No. 17 tahun 2013 dan telah mengalami pengujian di 
Mahkamah Konstitusi sebagai bagian yang utuh dan mengikat terkait regulasi baru tersebut. 
Keberadaan kedua regulasi tersebut melahirkan perbedaan program yang dapat dilakukan 
terkait dengan posisi hukum dari negara atas pengelolaan OMS di Indonesia.   
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Asumsi yang terdapat pada kelembagaan pemerintah terkait urgensi konsolidasi 
demokrasi dengan optimalisasi peran OMS menjadi tantangan tersendiri terkait, cara pandang 
kementrian terhadap hal ini. Salah satu cara pandang ini dikemukakan bahwa: 

“...OMS bagi konsolidasi demokrasi penting, namun harus dapat menunjukkan 
Independensinya. Selama ini, OMS di Indonesia itu lebih tunduk kepada pemberi 
bantuan ketimbang akuntabilitasnya kepada publik. Mestinya harus seimbang. 
Mestinya terdapat regulasi yang dapat membuat setiap OMS untuk memberikan 
pertanggungan jawab kepada publik, sementara regulasi yang ada sekarang tidak 
memberikan kemungkinan itu...”2 
 

Terdapat 2 (dua) poin penting disini yaitu pertama, masih tingginya ketidakpercayaan 
penyelenggara negara terhadap OMS dan kedua, ketiadaan regulasi yang mendukung model 
dukungan bagi OMS melalui pembiayaan dana publik (APBN). Tentu saja hal ini ironis 
ketika hampir setiap kelembagaan negara utamanya Kemenpolhukan, kemendagri, Bawaslu, 
KPU menyediakan mekanisme pembiayaan bagi kelompok masyarakat atau OMS tertentu 
untuk dapat berperan dalam program kerjanya melalui berbagai mekanisme terutama pada 
kegiatan yang diberi nama program kemitraan.  

Kelembagaan pemerintah dari pusat hingga daerah, memiliki model pelembagaan 
bantuan dan dukungan bagi masyarakat sipil. Mekanisme dukungan pembiayaan itu secara 
umum ada untuk program pengembangan nilai-nilai demokrasi dari pemerintah pusat, daerah 
termasuk jaringan CSO/OMS itu sendiri. Berbagai model tersebut memiliki kondisi tertentu 
yang menjadi plus minus dari program tersebut. Berbagai model tersebut sedikit banyak telah 
memberikan kontribusi dalam memberikan warna terkait wajah demokrasi dan sedikit banyak 
terhadap karakter budaya lokal di Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada hasil matrik pemetaan 
model kelembagaan untuk dukungan dan bantuan bagi organisasi masyarakat sipil yang ada 
diwilayah penelitian, sebagaimana dibawah ini: 

 
Tabel. Pemetaan Model Pembiayaan OMS di Indonesia 

Jenjang Pemerintahan Jenis Dukungan Keterangan 
Pusat Kemitraan Program Kemendagri/ 

Polhukam 
Bansos3 Kemendikbud 

Daerah  Hibah4  Secara umum 
Bantuan Administrasi DI Aceh, Solo 
Bansos Secara Umum, selain Papua 

Barat 
Proyek5  Papua Barat 

Jaringan CSO/OMS  Donor Asing, Donasi 
Masyarakat, CSR. 

Sangat terbatas dan tergantung 
keadaan donor dan Issu  

Sumber: Olah data primer, Desember 2015 

                                                            
2 Indepth Interview dengan Deputi I Poldagri Menkopolhukam, Mayjend TNI Yoedhi Swastono pada Tanggal 5 
Oktober 2015, pukul 09.30-11.30 WIB di Rg. Kerja Deputi I Poldagri- Menkopolhukam, Jakarta 
3 Bansos yang berada di Kemendikbud berbeda dengan asumsi bansos secara umum. Yang disebut program 
Bansos disini adalah pembiayaan diberikan kepada pihak sekolah untuk dapat dikelola sesuai kebutuhan sekolah 
tersebut dengan tidak mengurangi nilai pekerjaan yang dikerjakan dengan melibatkan kemitraan orang tua dan 
pihak sekolah sehingga umumnya pembiayaan yang dikeluarkan dengan nominal yang ada lebih besar karena 
adanya engagement dari pihak orang tua maupun pihak ketiga lainnya; (Lihat hasil wawancara dengan Hikmat 
Hardono dan Arinanto di Kantor kemendikbud, 15 Oktober 2015) 
4 Di Aceh, menurut Informan dikarenakan Gubernur menghentikan bantuan Hibah dan Bantuan sosial kepada 
Organisasi masyarakat Sipil maka OMS melakukan demonstrasi.  
5 Organisasi yang bersifat profesi juga melakukan kegiatan-kegiatan advokasi dan mendapatkan proyek yang 
berasal dari anggaran APBD untuk mengerjakan proyek pembangunan di daerah. 
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Meskipun selama ini sumber pembiayaan yang bersumber dari pemerintah itu sangat 

kecil dan cenderung terbatas, namun banyak OMS yang tetap mengharapkan dukungan dari 
pembiayaan dana publik tersebut meskipun melalui program kementrian atau dinas terkait. 
Hal ini terutama bagi jaringan OMS yang tidak mendapatkan dukungan sesuai UU. 23 tahun 
2014 tentang pemerintahan daerah yang menempatkan kelembagaan yang dibantu adalah 
yang berbadan hukum.  

  
Secara empirik, besaran potensi pembiayaan yang dapat diperoleh dalam jumlah 

terbesar jika dapat mengestimasi kecendrungan untuk memberikan donasi sebagaimana 
budaya masyarakat Indonesia adalah bersumber dari masyarakat.6 Dalam konteks 
pelaksanaan program Indonesia mengajar di Indonesia dapat diperoleh besaran anggaran 
yang dapat dikelola adalah 200 Miliar/ Tahun sebagai angka yang sangat kecil jika 
dibandingkan potensi pilantropi di Indonesia untuk 1% potensi penduduk potensialnya adalah 
80 Triiliun/Tahun yang hingga kini baru terkelola 10% dari potensi tersebut. 

Berdasarkan informasi tersebut, untuk Papua Barat pembiayaan yang diberikan untuk 
dukungan organisasi masyarakat sipil(OMS) jauh melampaui kebiasaan yang dilakukan 
wilayah lain secara terbuka. Dikemukakan bahwa dalam penyelenggaraa pembangunan di 
Papua Barat, pemerintah daerah menyediakan mekanisme kemitraan untuk pembangunan 
fisik yang dilakukan secara baik dan dikelola oleh ormas-ormas lokal melalui paket 500 juta 
yang diberikan kepada NGO untuk dilakukan.7  

Kegiatan yang dilakukan OMS tersebut diberikan setelah melalui koordinasi dengan 
instansi-instansi terkait. Sedangkan Model akuntabilitasnya dilakukan secara transparan dan 
melalui mekanisme pemberdayaan yang tidak merepotkan masyarakat yang dilakukan secara 
terbuka dan profesional, yang pelaksanaannya dilakukan secara akuntabel. Bagi pemerintah 
Papua Barat, hal ini adalah bentuk sharing partisipasi untuk model papua sehingga bisa 
menjadi best practice sebab Papua Barat sudah menempatkan masyarakat sipil pada posisi 
tertentu, sehingga tidak menempatkan pembangunan sebagai hanya tugas pemerintah.8  

Fenomena Papua Barat tersebut bisa saja menjadi strategi melibatkan OMS sebagai 
upaya menarik OMS untuk memiliki proses pembangunan di Papua Barat meskipun dalam 
kerangka pertumbuhan OMS untuk dapat mendukung lahirnya Kondolidasi demokrasi akan 
jauh dari yang diharapkan. Program lainnya seperti bantuan administrasi yang diberikan dan 
merupakan mekanisme yang secara umum dilakukan pemerintahan daerah terlepas dari 
besaran nilai yang diberikan namun urgensi bantuan tersebut belumlah merupakan jalan 
untuk melahirkan wacana yang terbuka dan ruang publik yang terbuka bagi lahirnya tradisi 
masyarakat sipil yang kritis. 

Di Kota Solo, meskipun organisasi masyarakat sipil(OMS) sudah sangat lama bahkan 
secara umum selama ini menjadi pionir dalam perkembangan OMS di Indonesia,namun 
eksistensinyapun mengalami fase turun naik yang tidak menentu yang juga sangat 
dipengaruhi oleh eksistensi donor dalam memberikan dukungan. Bentuk pendanaan yang 
disiapkan oleh mekanisme negara yaitu negara tidak banyak memberikan dampak terhadap 
pembangunan iklim OMS yang kondusif dalam koridor mendorong budaya demokrasi secara 
sistematis. Sebaliknya keberadaan mekanisme pembiayaan yang lebih banyak digunakan oleh 

                                                            
6 Catatan survey PIRAC menyebutkan bahwa lebih dari 90% responden yang diwawancarai terkait keinginan 
untuk mau menyumbang di Indonesia. 
7 Hasil FGD Papua Barat  di Aula lt. 2 Kantor Bappeda Prov. Papua Barat, Tanggal 29 Oktober 2015 Pukul 10.45‐
14.17 WIT 

8 Hasil FGD Papua Barat  di Aula lt. 2 Kantor Bappeda Prov. Papua Barat, Tanggal 29 Oktober 2015 Pukul 
10.45-14.17 WIT 
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kelompok-kelompok tertentu tersebut tidak berkaitan dengan peningkatan partisipasi untuk 
mendorong subtansi pokok dari permasalahan kota Solo.  

Hal ini dikarenakan masih kuatnya opini dan asumsi aktivis OMS bahwa terdapat 
mekanisme yang tidak tepat dalam penyaluran pembiayaan baik Hibah, Bansos maupun 
berbagai bentuk dukungan partisipasi pemerintah lainnya kepada masyarakat.  Kondisi ini 
yang menjadikan banyak OMS enggan memanfaatkan keberadaannya dan beberapa lebih 
memilih penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari beberapa perusahaan 
meskipun berada di luar Kota Solo sehingga harus membuat perwakilan diwilayah kerja 
perusahaan tersebut, yang sesungguhnya merupakan mekanisme strategis OMS dalam 
melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat marginal untuk dapat mengakses 
kebijakan. 

  
4.1.2. Efektifitas dan Tantangan bagi Model Dukungan bagi OMS 
Penataan kerangka kelembagaan bidang politik yang menjadi target pembangunan 

politik ke masa depan membutuhkan model yang dapat berseusian dengan perkembangan dan 
dinamika politik demokratis yang sedang berlangsung. Keberadaan beberapa tujuan yang 
hendak dijadikan orientasi yaitu: 

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program 
pembangunan politik dalam negeri.   
 sinergitas pelaksanaan program yang dapat saling mendukung.  
 Peningkatan kapasitas SDM terkait untuk efektifitas koordinasi dan komunikasi. 

2. Penguatan kerjasama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam 
pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan di daerah.  
 Kerja sama untuk mensinergitas pelaksanaan program  
 Kerja sama dengan daerah untuk menyiapkan kebijakan yang efektif sesuai 

konteks daerah. Pelibatan masyarakat di daerah dalam proses penyiapan, 
pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasinya berguna untuk meningkatkan 
kemandirian, kepercayaan diri dan trust pada pemerintah. 

3. Pembentukan POKJA untuk pembentukan kelembagaan Democracy Trust Fund 
(DTF).  
 Kebutuhan POKJA  DTF sebagai embrio kelembagaan DTF. 
 Mengakomodasi perwakilan dari pemerintah, akademisi,ormas, pihak swasta, dan 

institusi think tank dalam percepatan pembentukan kelembagaan DTF.  
4. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pusat Pengawasan Partisipatif, 

Peningkatan partisipasi politik aktif masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada.9 
 
4.2. Urgensi DTF dan Mekanisme Awal Pelembagaan 
4.2.1. Pengembangan OMS yang mencirikan Sosial Budaya Indonesia 

 
Budaya utama masyarakat Indonesia adalah gotong royong yang merupakan pilar 

utama bagi potensi philantropy. Budaya tersebut didukung oleh berkembangnya sebuah 
kepercayaan ”welas asih”  berbasis ideologis yang bersumber dari agama-agama yang ada 
seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Potensi ini merupakan modal sosial 
yang mendasar bagi masyarakat untuk dapat menempatkan mindset saling merasakan dan 
saling membantu menjadi sangat utama untuk dapat digerakkan  melampaui kekuatan 
pembiayaan yang dapat diperoleh dari mekanisme lain yang tentunya membutuhkan 
tambahan embel-embel administratif, politis bahkan ekonomis lainnya. 

                                                            
9 Bappenas, Dokumen RPJM Nasional 2014-2019, Jakarta, 2014.  
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Salah satu kekuatan OMS yang penting adalah berasal dari Organisasi masyarakat 
sipil yang bergerak dibidang keagamaan serta berbagai bidang lain yang bergerak baik untuk 
advokasi, charity maupun pemberdayaan. Dapat dikatakan bahwa menjembatani aspirasi 
masyarakat dengan negara, publik mengapresiasi peran ormas sebagai perekat ikatan sosial 
warga negara. Sumbangsih ormas dalam pembangunan karakter bangsa bagi masyarakat 
masihlah sangat besar. Keberadaan tujuan ormas yang bermuara pada kemaslahatan 
masyarakat, menjadi penekanan komitmen pelembagaan masyarakat sipil tersebut untuk 
kontribusi bagi pembangunan. 

 

 
Sumber: Survai Pirac (Public Interest Research & Advocacy Center) 10 
  
Besaran angka tersebut dibangun melalui kerangka nilai yang diyakini masyarakat 

sehingga menjadi budaya yang terbangun sebagai nilai sosial. Hal ini kemudian membangun 
kepercayaan sosial “social trust” yang dapat menjadi potensi membangun prilaku politik 
masyarakat. Budaya politik merupakan produk proses pendidikan politik atau sosialisasi 
politik dalam sebuah masyarakat. 

 Melalui sosialisasi politik ini, setiap individu dalam negara akan menerima norma, 
sistem keyakinan dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya yang dilakukan melalui berbagai 
tahap dan dilakukan oleh berbagai agents seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah, 
lingkungan pekerjaan dan media massa. Permasalahan kemudian yang dilihat oleh Affan 
Gaffar bahwa proses sosialisasi politik di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup 
untuk memunculkan civil society yaitu masyarakat yang mandiri yang mampu mengisi ruang 
publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebih-lebihan.  

Kondisi pendanaan OMS setiap wilayah sebenarnya mengalami keadaan yang sama 
terkait efektifitas yang dapat dicapainya, karena bersifat charity. Dengan kata lain, hampir 
semuanya akan tergantung donor baik donor dari luar maupun pemerintah. Meskipun terdapat 
mekanisme seperti beberapa lembaga di Solo yang dapat eksis dengan memanfaatkan donasi 
dari masyarakat, dan juga menggandeng dana CSR dari pemerintah dan dana pemerintah. 
Kondisi tersebut menghasilkan pertanyaan mendasar OMS lain terkait prasyarat memperoleh 
dukung dana pemerintah untuk hal tersebut.   

  
 
 
 

                                                            
10 dikutip dari Bahan Presentasi Ditpolkom, Bappenas RI, 2015 
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4.2.2. Relevansi DTF Sebagai Inovasi Dalam Konsolidasi Demokrasi. 
Semua negara maju didunia, mempersiapkan regulasi, program, pendanaan bagi 

organisasi masyarakat sipilnya. Hal ini merupakan refleksi secara empirik teoritik yang 
menunjukkan esensi keberadaan organisasi masyarakat sipil dalam pencapaian tujuan 
membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Berkaca dan melihat pelajaran dari berbagai 
pengalaman pengembangan lembaga trust fund yang dilakukan diberbagai negara, menjadi 
harapan dan ruang baru bagi negara dan pemerintah untuk melakukan sebuah inovasi yang 
tampaknya patut dicoba untuk dikembangkan. Model pengembangan trust fund yang 
sekaligus merupakan  pengorganisasian relawan yang digerakkan oleh elemen dasar 
masyarakat yaitu kepercayaan “trust”, merupakan “atmosfer geniune” bagi kehidupan sosial 
budaya masyarakat Indonesia. 

Kondisi dan kebutuhan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong satu budaya 
yang disebut sebagai demokrasi yang kini menjadi benchmark yang dijadikan referensi bagi 
masyarakat dunia, membutuhkan mekanisme pendorong untuk tidak menggeser pertumbuhan 
konsolidasi demokrasi yang telah baik ini kearah yang tidak sesuai. Fenomena output 
demokrasi dan sikap mendua dari lembaga donor asing untuk memperkuat demokrasi di 
Indonesia yang hanya dimaknai dalam proses tranformasi kepemimpinan menjadikan 
kehadiran lembaga yang difasilitasi negara untuk dapat menghimpun potensi masyarakat 
dalam pengembangan demokrasi menjadi sangat penting. 

Inisiasi pelembagaan demokrasi trust fund dalam konteks negara merupakan inovasi 
baru dari negara untuk secara concern mengawal dan mendorong lahirnya konsolidasi 
demokrasi secara utuh di Indonesia. Pencapaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang 
relatif tingi ditahun 2014 merupakan pondasi bagi setiap elemen bangsa untuk mencari 
peluang baru dalam membudayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. 

 

 
Sumber; Olah data primer, Desember 2015 
 
Berdasarkan data diatas, umumnya informan pusat baik dari kementrian maupun CSO 

cenderung kurang melihat urgensi pembentukan kelembagaan untuk dukungan bagi OMS. 
Berbeda dengan informan daerah yang lebih dinamis dan memandang pelembagaan dan 
dukungan seperti ini adalah harapan untuk dapat memberikan kesempatan OMS lokal yang 
selama ini mengalami keterbatasan terutama dengan sistem dan iklim politik lokal yang 
berubah-ubah, sehingga program OMS tidak pernah berkesinambungan. Secara umum ini 
menggambarkan bahwa upaya melembagakan dukungan kepada OMS melalui sebuah model 
yang utamanya lebih terbuka dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan yang dapat 
bersinergi dengan perkembangan demokrasi Populisme yang masih bersifat Top Down saat 
ini dengan ukuran penyelenggaran proses Pemilu di Indonesia. 

Fenomena pembiayaan organisasi masyarakat sipil baik merupakan hal biasa terutama 
saat ini ketika berbagai organisasi donor telah melakukan mekanisme teknis ketat sebagai  

KL/Pusat CSO Pusat Politisi Pemerintah Daerah CSO daerah

Jawaban Informan Terkait Relevansi DTF bagi Pengembangan dan 
Dukungan CSO/OMS di Indonesia

Tidak Perlu Perlu
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upaya yang secara eksplisit mengaitkan penggalangan dana dengan tata kelola dan 
akuntabilitas. Mekanisme yang dilakukan seperti GIVE Foundation di India, Ford 
Foundation dan lain-lain sebagainya memberikan ketentuan-ketentuan tertentu bagi penerima 
dana dari lembaga mereka. Untuk menerima donasi dalam konteks GIVE Foundation, LSM-
LSM India harus memenuhi kualifikasi melalui proses penapisan ketat. Menurut GIVE, 
‘akuntabilitas dan transparansi serta kemauan untuk menyedikan umpan balik terhadap 
individu donor tentang cara penggunaan uang mereka merupakan kunci kriteria seleksi 
LSM.11 

 
Tabel. Mekanisme Pembiayaan oleh CSO/OMS 

Sumber Pendanaan Periode Pembiayaan Mekanisme Memperoleh 
Donor Asing Dana Jangka waktu panjang/ 

tertentu (10) Tahun 
Hanya untuk lembaga tertentu 

 Dana untuk terbatas/Pendek Pihak ketiga (agent) 
Pemerintah Tidak ada Tidak jelas 
   
Privat Sector Jangka Tertentu  Donasi Terbatas/ Sponsorship12 
 Jangka pendek CSR/Sponsorship 
Masyarakat Jangka panjang Donasi/ Iuran Publik 
   

Sumber: Olah data Primer, September 2015 
 

4.2.3. Berbagai Pilihan Model Pengembangan kelembagaan 
Potensi dana merupakan kesempatan yang dimungkinkan dapat diperoleh dalam 

melakukan pembiayaan terhadap sektor-sektor publik di Indonesia termasuk dalam kerangka 
pengembangan kehidupan demokrasi. Hasi penelitian lembaga PIRAC (2003) terhadap 226 
perusahaan di 10 Kota Besar di Indonesia, merupakan satu kajian meskipun tidak 
menunjukkan angka representasi keseluruhan perusahaan tetapi dapat menjadi pijakan dalam 
penyusunan kebijakan terkait potensi tersebut. 13 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan perusahaan baik 
pada level nasional maupun local setiap tahunnya masing-masing menyumbang sebesar Rp 
45 juta dan Rp 16 juta sedangkan perusahaan-perusahaan multinasional adalah Rp 236 juta 
per tahun. Pada kajian ini juga berhasil menmukan bahwa terdapat 37% responden yang 
menyatakan secara tegas akan menaikkan jumlah sumbangannya jika ada kebijakan 
pengurangan pajak (tax deduction) oleh pemerintah atas sumbangan sosial mereka kepada 
masyarakat.  
potensi seperti ini di Indonesia dapat diberikan untuk pengurangan pajak meskipun dalam 
secara terbatas (limited deductibility) yang diberikan bagi individu atau lembaga penyumbang 
melalui mekanisme tertentu misalkan pengurangan tersebut tidak lebih dari 10% bagi donatur 
individu dan 5% bagi donatur perusahaan (corporate donor).14 

Secara aktual, bentuk pelembagaan dana trust fund di dunia dapat dilakukan dengan 
berbagai bentuk. CSO Indonesia sesungguhnya telah lama memahami dan bekerja dalam 
ruang pelembagaan trust fund secara profesional. Salah satu bentuk yang cukup besar adalah 
proyek Multy trust Fund yang dibentuk dalam melakukan pembiayaan terhadap 

                                                            
11 Lihat http://keuanganlsm.com/mengapa-lsm-lebih-memilih-dana-hibah/#sthash.vrxq3bkh.dpuf, Jumat 25 
Oktober 2013  diunduh 20 agustus 2015 Pkl 10;38 WIB 
12 Lembaga seperti indonesia Mengajar memberikan pembatasan jumlah donasi yang dapat disalurkan untuk 
perbulan Rp. 20.000.000,- untuk lembaga atau perusahaan dan 1.000.000 bagi perorangan/ bulan (wawancara 
dengan Hikmat Hardono). 
13 ibid 
14 ibid 
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pembangunan kembali Aceh pasca tsunami. Beberapa konteks yang diuraikan diatas, 
merupakan bentuk pengelolaan dukungan kepada mekanisme OMS dengan mengedepankan 
pada aspek donasi yang bersumber baik dari philantropi masyarakat, BUMN, dan juga 
perusahaan swasta yaitu mekanisme CSR.  

Meskipun telah dikemukakan dalam konteks Gerakan Indonesia mengajar (GIM) 
maupun indonesia Corruption watch (ICW) relatif sukses, maka hal ini menjadi tantangan 
untuk bisa berhasil di ruang yang megusung issu-issu demokrasi dan politik. Issu ini memiliki 
kendala tersendiri terkait ambiguitas BUMN maupun perusahaan swasta yang enggan 
memberikan dukungan karena selalu diidentikan dengan keberpihakan kepada kekuasaa 
tertentu. Hal ini menjadi paradoks ketika kelembagaan BUMN dan Swasta menjadi bagian 
yang memungkinkan dan melaksanakan dukungan pembiayaan dengan memberikan donasi 
bagi proses politik untuk kelompok tertentu yang sedang berkompetisi baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

Trust fund bagi OMS untuk mendukung konsolidasi demokrasi yang akan dibentuk, 
mestilah memiliki landasan kuat terutama terkait penggunaan dana publik.  Hal ini meskipun 
telah lama diimplementaskan untuk beberapa kelompok tertentu, namun secara umum 
pembiayaan untuk dukungan OMS bagi konsolidasi demokrasi masih merupakan hal baru di 
Indonesia. Bahkan bisa jadi, program ini menjadi yang pertama di dunia penyediaan 
mekanisme sebuah pembiayaan dalam negeri dengan menggunakan potensi internal sebuah 
negara. Mendorong  konsolidasi demokrasi di sebuah negara dengan menjalankan kaidah-
kaidah proses demokrasi terbaik yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat dunia 
merupakan prestasi kepekaan global yang ditunjukkan Indonesia. Harus disadari bahwa 
selama ini pasca reformasi tahun 1998, Indonesia dalam penyelenggaraan demokrasi 
utamanya pemilu merupakan rujukan masyarakat internasional.  

Perkembangan tersebut dengan topangan program DTF diharapkan akan dapat 
menjadi bagian dari penguatan demokrasi dengan senantiasa menyelenggarakan pendidikan 
demokrasi, pendidikan politik dan wawasan integrasi kebangsaan kepada masyarakat secara 
luas. Proses ini adalah bentuk pengembangan nilai politik untuk menjadi budaya politik 
masyarakat Indonesia dalam memaknai kehidupan yang lebih demokratis. 

Pembiayaan utama yang bersumber dari APBN merupakan bagian dari menjaga 
independensi dan netralitas dari sebuah program yang terkait dengan pengembangan budaya 
politik masyarakat. Hal ini memungkinkan program ini tidak terkontaminasi kepentingan 
donor yang harus diakui akan selalu ada dalam berbagai mekanisme bantuan untuk sebuah 
dukungan donor. Kelembagaan ini akan melibatkan barbagai elemen bangsa dengan 
keterlibatan sosok yang akuntabel dan proesional yang berasal dari berbagai elemen baik 
perguruan tinggi (akademisi), lembaga sosial kemasyarakatan, serta keterlibatan perwakilan 
negara sebagai bagian yang teknis pada program ini. 
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Gambar: Usulan Model Alur Kerja Komite Demokrasi Trust Fund Indonesia 
 
 Penekanan pada subtansi dari Trus Fund yang selama ini telah ada dan pernah eksis di 
Indonesia, menjadi pembelajaran strategis dan utama bagi pengelolaan program dengan 
memanfaatkan model yang sama. Kasus NAD yang selama ini pasca tsunami dengan 
kehadiran berbagai donor asing yang konon terbesar sepanjang masa, serta eksistensi ratusan 
OMS di Solo yang eksis ketika donor masih intens dalam mendorong pengembangan Solo 
serta minimnya dukungan donor dan pembiayaan bagi OMS di Papua Barat menjadi potensi 
program yang seharusnya dapat hadir sebagai bagian dari inovasi negara. 
 Karakter pengelolaan pembiayaan bagi program yang ada berdasarkan temuan 
lapangan adalah: 

1. Di dominasi oleh birokrasi pemerintah 
2. Terjadinya mekanisme clientelisme dan rente. 
3. Menempatkan OMS sebagai event organizer atau panitia pelaksana. 
4. Keterlibatan masyarakat yang terbatas sebab bersifat Top down. 
5. Mekanisme tertutup 
6. Tidak berorientasi jangka panjang sebab bersifat parsial dan tidak berkelanjutan 

sehingga indikator capaian bias. 
7. Urgensi proses demokrasi dan iklim demokrasi tidak dapat diukur dengan besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk proses politik dan demokrasi. 
Alur kerja model DTF yang diharapkan adalah sebuah alur yang dapat mengeluarkan 

OMS dalam keterikatannya yang begitu dalam dengan birokrasi.  OMS ke masa depan akan 
dapat diharapkan untuk dapat lebih bergeser kepada subtansi program yang hendak 
diorientasikan kepada masyarakat, disamping pula masyarakat dapat menerima program 
OMS sebagai sebuah kebutuhan sehingga terjadi mutual trust yang saling melengkapi.  

Capaian tersebut, akan menempatkan pemerintah sebagai hub yang dapat berfungsi 
sebagai fasilitasi dan ruang interaksi bebas masyarakat sipil. Hal ini diharapkan dapat 
menciptakan transfomasi secara lebih intensive di OMS untuk bisa memberikan dukungan 
dengan persilangan inovasi yang terjadi pada mekanisme kerja OMS yang tersebar secara 
luas di Indonesia.  

Karakteristik dan typologi dengan keterbatasan OMS yang beragam, tentunya akan 
dapat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi dan peluang-peluang tanpa 
keterbukaan pemerintah. Demikian pula issu-issu kritis yang menjadi diskursus dan best 
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practice terutama terkait pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan wawasan kebangsaan 
jika tidak terdapat kampanye dan perluasan informasi dan akses secara luas melalui 
optimalisasi jaringan media yang dimungkinkan oleh negara. 

Pengelolaan sebuah kelembagaan baik dalam bentuk dewan, wali amanah maupun 
Komite kerja adalah bagian dari kesuksesan sebuah program. Sehingga untuk mengelola 
DTF, membutuhkan figur penting dan strategis seklaigus profesional yang akan mampu 
berbicara  banyak untuk mengeksiskan suatu pola baru dalam pemberdayaan OMS melalui 
mekanisme yang terbuka dan kompetitif serta dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk 
melahirkan kualitas kerja yang baik. Kualitas yang merupakan kinerja kerja dari program 
akan dapat diukur dengan in put, output, out come, dan inovasi yang diciptakan. Proses ini 
merupakan bagian dari penyediaan ruang sekaligus diskursus terkait urgensi kosolidasi 
demokras bagi sebuah bangsa terutama bagi Indonesia.  
 
5. Kesimpulan  

Hampir  semua  bentuk model pelembagaan dukungan yang dilakukan kepada OMS 
baik yang ada di pusat /daerah selama ini masih merupakan bentuk lama yang dipertahankan 
secara inkremental. Keberadaan bentuk tersebut bahkan cenderung mempertahankan model 
status quo yang sangat dikendalikan oleh mekanisme birokrasi dan tidak memiliki aspek 
dukungan bagi kesetaraan OMS dan masih dapat menimbulkan aspek kolusi, korupsi dan 
nepotisme (KKN).  

Komitmen pengembangan masyarakat sipil dalam koridor pembangunan budaya 
demokrasi pada mekanisme kemitraan pemerintah dan OMS, menempatkan OMS yang 
seharusnya dapat menjadi pemicu untuk lahirnya engagement masyarakat, pada 
pelaksanaannya hanya bertindak selaku event organizer (EO) pada berbagai mekanisme yang 
umumnya bersifat memberikan (charity). Akuntabilitas yang terbentuk hanya bersifat 
administratif dan tidak memiliki bentuk output dan outcome program yang dapat menjadi 
indikator penting konsolidasi demokrasi, baik untuk periode jangka pendek maupun jangka 
panjang sebab umumnya dilaksanakan sebagai program rutin yang formalitas. 

Pelembagaan dukungan bagi OMS adalah wujud keberpihakan dan adanya 
kesempatan OMS untuk dapat berpartisipasi aktif. Partisipasi elemen masyarakat melalui 
penyiapan program dan keterlibatan dalam proses menuju konsolidasi demokrasi yang lebih 
akuntabel dan bertanggungjawab. Hal ini membutuhkan keterlibatan negara untuk dapat 
menjadi perekat/pemicu adanya ruang untuk kesempatan OMS dan masyarakat lebih 
terberdayakan melalui model kelembagaan yang lebih representatif dan akomodatif terhadap 
kebijakan dukungan atas OMS dan fenomena empiri yang dihadapi OMS saat ini. Model 
yang dipilihkan dapat bersifat Komite, dewan (board) yang dapat diusulkan dari berbagai 
elemen masyarakat sipil yang memiliki kapasitas, profesional, kompetensi, dedikasi dan 
integritas, baik dalam mendukung gerakan masyarakat sipil untuk mendorong konsolidas 
demokrasi dan penciptaan integritas kebangsaan selama ini. 

Keberadaan mekanisme pembiayaan yang telah ada dikementerian teknis terkait, 
dapat menjadi model awal. Sistem pelembagaan dukungan yang dibentuk dapat dilakukan 
dengan merubah model pengelolaannya sehingga lebih mengedepankan aspek transparansi 
dan akuntabilitas serta menghadirkan keterlibatan komponen masyarakat sipil dengan tidak 
mengurangi kualitas dan kapasitas program yang ada. Pembiayaan dalam bentuk bansos 
maupun program kemitraan dan sebagainya, dapat lebih dispesifikkan sehingga tidak 
overlapping antar Kementerian dan dengan Pemerintah Daerah (Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota). Penyediaan dukungan bagi OMS secara umum dapat dilakukan dalam 
skema program kompetitive yang menempatkan OMS secara aktif dapat melakukan 
programnya secara lebih otonom dengan tidak melupakan aspek pertanggungjawaban dalam 
penggunaan dana publik. Artinya dukungan pendanaan program dapat dijangkau setiap OMS 
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secara kompetitive dan pelaksanaan pertanggungjawabannya dilakukan secara terbuka 
dengan pemanfaatan teknologi IT.     

Keberadaan dukungan sumberdaya berkelanjutan selama ini, masih jauh dari efektif 
dan efisien sebab tidak menghilangkan kesan program pemerintah hanya untuk OMS yang 
dekat dengan pemerintah, sehingga mendapat status “plat merah”, yang merupakan bentukan 
oknum birokrat sebagai wujud kehadiran clientelisme dalam mekanisme penyediaan 
dukungan. Program setiap daerah belum menunjukkan kompetensi dan kapasitas pencapaian 
program yang optimal karena dipengaruhi atmosfir politik yang terbentuk diwilayah tersebut.  

Bangsa yang besar dibangun dengan berbagai inovasi, selama ini demokrasi dianggap 
sebagai domain negara sehingga tidak mendapatkan dukungan luas dari pelaku pasar. Pada 
kenyataannya salah satu instrumen penting yang akan mempengaruhi Indonesia secara luas 
adalah pada budaya politik masyarakat yang melahirkan cara pandang terkait sistem politik 
sehingga melahirkan partisipasi masyarakat. Kondisi angka partisipasi yang semakin 
menurun dari setiap proses pemilu yang berlangsung pasca reformasi 1999, 2004, 2009, 2014 
hingga pilkada serentak 2015 merupakan peringatan keras kepada mekanisme negara bahwa 
terdapat hal yang diabaikan dalam menghadirkan proses demokrasi yang lahir dari 
keberadaan dan keterlibatan masyarakat di dalamnya. 

Proses demokrasi sejatinya melahirkan kesadaran sebagai produk yang membangun 
budaya politik. Politik demokrasi yang elitis hanya akan melahirkan proses demokrasi yang 
didominasi kekuatan kapital, yang membentuk tatanan politik menjauhi konsolidasi 
demokrasi. Untuk hal itulah, negara harus dapat berpihak pada keberlanjutan bangsa yang 
heterogen ini dengan pemberdayaan masyarakat sehingga tidak ada proses penyeragaman dan 
hegemoni dalam melakukan tahapan pembangunan politik pada proses demokratisasi 
masyarakat.  

Daerah selama ini membutuhkan cara pandang baru dalam menginisiasi program yang 
dapat dilakukan untuk masyarakatnya, sebagai wujud integrasi lokal atas Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kekakuan dalam pengembangan program akan dapat menimbulkan 
program pemerintah yang inkremental dan mengalami pengulang-ulangan sehingga tidak 
dapat diharapkan untuk menjadi sebuah model yang akan mencapai adanya perubahan bagi 
masyarakat. 
 

 

 


