
Indeks Keamanan Manusia Indonesia 1

PENGEMBANGAN	KONSEP	INDEKS	KEAMANAN	MANUSIA	
INDONESIA	2015	

	

A. Latar	Belakang	Keamanan	Manusia	

Sebagaimana	 layaknya	abstraksi	atau	konsepsi	mengenai	 fenomena	sosial	
lain,	 tidak	ada	kesepakatan	mengenai	 apa	yang	dimaksud	 sebagai	 “keamanan”.	
Konsep	 “keamanan	 nasional”	 atau	 “national	 security”	 sebagai	 sesuatu	 yang	
ambigu,	 yang	 jika	 digunakan	 tanpa	 spesifikasi	 tertentu,	 akan	 meninggalkan	
ruang	kebingungan.1	

Kelompok	 tradisionalis	 dalam	 kajian	 keamanan	 melihat	 konsep	
“keamanan”	 secara	 eksklusif	 dalam	 konteks	 militer	 dan	 negara‐sentris,	
menyamakan	“keamanan”	dengan	isu‐isu	militer	dan	penggunaan	kekuatan	(use	
of	 force).	 Salah	 satu	 definisi	 tradisional	 “keamanan”	 menyebutkan	 bahwa	
“security	is	a	relative	freedom	from	war,	coupled	with	a	relatively	high	expectation	
that	 defeat	will	not	 be	 a	 consequence	 of	 any	war	 that	 should	 occur”.2	Penganut	
aliran	tradisionalis	lain,	mendefinisikan	“kajian	keamanan”	sebagai	“the	study	of	
the	 threat,	 use	 and	 control	 of	military	 force.”3	Lebih	 lanjut	 “kajian	 keamanan”	
adalah	kajian	 terhadap	 “the	specific	policies	that	states	adopt	in	order	to	prepare	
for,	 prevent,	 or	 engage	 in	 war.”4	Disini	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 pandangan	
kelompok	 tradisionalis	 terhadap	 konsep	 “keamanan”	 adalah	 sangat	 negara‐
sentris	dan	militeristik.	

Pandangan	 kelompok	 keamanan	 tradisionalis	 mendapat	 sanggahan	 dari	
pemikir‐pemikir	 lain	 yang	 kemudian	disebut	 sebagai	 kelompok	 “wideners”	 dan	
“deepeners.”	 Kelompok	 yang	 mendukung	 upaya	widening‐deepening,	 meskipun	
terdapat	perbedaan	pendapat	dalam	kelompok	itu	sendiri,	memiliki	kesepakatan	
bahwa	konsep	“keamanan”	 tidak	seharusnya	eksklusif	hanya	mencakup	negara	
dan	 militer.	 	 Disinilah	 konsep	 keamanan	 memiliki	 dimensi	 keamanan	 negara	
(state‐security)	 serta	 pada	 sisi	 lain	 kewajiban	 negara	 untuk	 mewujudkan	
keamanan	manusia	 (human	security)	 sebagai	 bentuk	 dari	 peran	 dan	 tanggung	
jawab	negara	terhadap	rakyatnya.		

Konsep	 keamanan	 manusia	 mulai	 berkembang	 perdebatannya	 semenjak	
dipublikasikannya	 laporan	UNDP	mengenai	pembangunan	manusia	pada	 tahun	
1994.	 Perdebatan	 tentang	 konsep	 keamanan	 manusia	 berlangsung	 dalam	 tiga	
konteks	 yang	 melatarbelakangi	 munculnya	 perdebatan	 mengenai	 keamanan	
manusia.	 Pertama,	 keamanan	 manusia	 merupakan	 gagasan	 dan	 upaya	 untuk	
menyebarkan	memperkuat	nilai‐nilai	tentang	demokrasi	dan	hak	asasi	manusia.	
Kedua,	keamanan	manusia,	sebagai	suatu	konsep,	bukanlah	hal	baru.	Keamanan	
manusia	 yang	 secara	 luas	 mencakup	 isu‐isu	 non‐militer	 juga	 sudah	
dikembangkan	 di	 dalam	 konsep	 keamanan	 secara	 komprehensif.	 Ketiga,	

																																																								
1	A.	Wolfers,	“National	Security’	as	an	Ambiguous	Symbol”,	Political	Science	Quarterly,	vol.	67,	no.	
4,	1952,	hal.	483.	
2	I.	Bellany,“Towards	a	Theory	of	International	Security”,	Political	Studies,	vol.	29,	no.	1,	1981,	hal.	
102.	
3	Stephen	Walt,	“The	Renaissance	of	Security	Studies”,	International	Studies	Quarterly,	vol.	35,	no.	
2,	1991,	hal.	212.	
4	Ibid,	hal.	213.	
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perdebatan	yang	paling	tajam	adalah	perbedaan	dalam	definisi	dan	upaya	untuk	
mencapai	 keamanan	 manusia	 oleh	 masing‐masing	 pemerintah	 nasional	
berdasarkan	sudut	pandang,	pengalaman,	dan	prioritas	yang	berbeda.	

	

B. Gagasan	Dasar	Keamanan	Manusia	

Secara	 substansial,	 gagasan	keamanan	manusia,	 bukanlah	hal	baru	dalam	
disiplin	 dan	 kajian	 tentang	 keamanan.	 Ancaman	 yang	 tidak	 hanya	 datang	 dari	
negara	 lain	 dalam	 bentuk	 ancaman	 kekuatan	 militer	 sudah	 disadari	 oleh	
beberapa	analis	dan	para	pembuat	kebijakan	sejak	beberapa	dekade	yang	 lalu,	
misalnya	 konsep	 dilema	 ketidakamanan	 (insecurity	 dilemma)	 dan	 beberapa	
perhatian	 pada	 keamanan	 anak‐anak	 dan	wanita	 yang	 ditunjukkan	 oleh	 karya	
Caroline	Thomas,	beberapa	teoritisi	saling	ketergantungan	(dependency	theorist),	
dan	 para	 penganut	 pandangan	 kosmopolitanisme.	 Dalam	 konsep	 keamanan	
manusia	yang	menjadi	referent	object	tidak	lagi	negara	tetapi	individu/manusia.5	
Subtansi	 keamanan	 manusia	 juga	 dapat	 ditemukan	 dalam	 konsep	 keamanan	
yang	 dikemukakan	 oleh	 para	 proponen	 teori	 kritis	 yang	 mempersoalkan	
bangunan	 negara	 (state)	 sebagai	 tatanan	 patriarkal.	 Demikian	 pula	 halnya	
dengan	 ketahanan	 nasional	 yang	 digagas	 oleh	 Indonesia,	 keamanan	
komprehensif	 Jepang,	 dan	 lainnya	 yang	 melihat	 keamanan	 tidak	 hanya	
keamanan	negara	dan	keamanan	militer.	

Konsep	keamanan	manusia	muncul	ke	permukaan	dan	menjadi	perdebatan	
sekarang	ini	tentu	sangat	menarik	untuk	dijadikan	landasan	dalam	perencanaan	
dan	 implementasi	 pembangunan	 di	 Indonesia.	 Selain	 itu,	 perhatian	 terhadap	
keamanan	manusia	 juga	diperkuat	oleh	gelombang	globalisasi	yang	melahirkan	
arus	 balik	 karena	 beberapa	 efek	 negatifnya	 terhadap	 negara‐negara	 lemah,	
kelompok,	 dan	 individu	 tertentu.	 Yang	 paling	 dominan	 adalah	 bahwa	
menguatnya	gagasan	dan	upaya	dalam	kerangka	keamanan	manusia	merupakan	
reaksi	 terhadap	 masalah‐masalah	 kemanusiaan	 yang	 melanda	 dunia	 saat	 ini,	
mulai	 dari	 pengungsi	 akibat	 konflik	 dan	 kekerasan	 fisik,	 penjualan	 anak‐anak	
dan	wanita,	masalah	pangan,	terorisme,	perdagangan	senjata	ilegal,	pelanggaran	
hak	asasi	manusia,	dan	sebagainya.	

UNDP	menegaskan	 bahwa	 konsep	Keamanan	Manusia	 terdiri	 dari	 3	 asas	
penting	 yaitu:	 Freedom	 from	 fear,	 Freedom	 from	want,	 dan	 Freedom	 to	 live	 in	
dignity.	

	

Tabel	1.Prinsip	Keamanan	Manusia	

HS	Principle	 HS	Approach	

People‐centered	
●	Inclusive	and	Participatory

●	Considers	individuals	and	communities	in	defining	
their	needs	vulnerabilities	and	in	acting	as	active	

																																																								
5	Caroline	Thomas,	Global	Governance,	Development	and	Human	Security:	The	Challenge	of	Poverty	
and	Inequality,	Virginia:	Pluto	Press,	2000,	hal.	5	–	6.	
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agents	of	change	

●	Collectively	determines	which	insecurities	to	address	
and	identifies	the	available	resources	including	local	
assets	and	indigenous	coping	mechanisms	

Multi‐sectoral	

●	Addresses	multi‐sectorality	by	promoting	dialogue	
among	key	actors	from	different	sectors	fields	

●	Helps	to	ensure	coherrence	and	coordination	across	
traditionally	separate	sectors	fields	

●	Assesses	positive	and	negative	externalities	of	each	
response	on	the	overall	human	security	situation	of	
the	affected	community	(ies)	

Comprehensive	

●	Holistic	analysis:	the	seven	security	components	of	
human	security	

●	Addresses	the	wide	spectrum	of	threats,	
vulnerabilities,	and	capacities	

●	Analysis	of	actors	and	sectors	not	previously	
considered	relevant	to	the	success	of	a	policy	
programme	project	

●	Develops	multi‐sectoral	multi‐actor	responses	

Context‐specific	

●	Requires	in‐depth	analysis	of	the	targeted	situation	

●	Focuses	on	a	core	set	of	freedoms	and	rights	under	
threat	in	a	given	situation	

●	Identifies	the	concrete	needs	of	the	affected	
community	(ies)	and	enables	the	development	of	
more	appropriate	solutions	that	are	embedded	in	
local	realities,	capacities,	and	coping	mechanisms	

●	Take	into	account	local,	national,	regional,	and	global	
dimensions	and	their	impact	on	the	targeted	
situation	

Prevention‐oriented	

●	Identifies	risks,	threats	and	hazards,	and	addresses	
their	root	causes	

●	Focuses	on	preventative	responses	through	a	
protection	and	empowerment	framework	

Sumber:	Human	Security	Unit,	Human	Security	in	Theory	and	Practice,	Application	of	the	Human	
Security	Concept	and	the	United	Nations	Trust	Fund	 for	Human	Security,	 Office	 for	 the	
Coordination	of	Humanitarian	Affairs,	United	Nations,	2009,	hal.	12.	
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C. Keamanan	Manusia:	Perdebatan	Konseptual	

Perbedaan	pandangan	dan	pemahaman	tentang	konsep	keamanan	manusia	
ditunjukkan	dari	perdebatan	antara	tiga	perspektif	besar	yaitu	perspektif	UNDP,	
perspektif	Kanada,	dan	perspektif	Asia/Jepang.	Perbedaan	pandangan	 ini	 tentu	
tidak	lepas	dari	konteks	sosial	politik	dan	prioritas	yang	akan	dicapai.		

	

1. UNDP	

Secara	ringkas	UNDP	mendefinisikan	keamanan	manusia	sebagai:		

“first,	safety	from	such	chronic	threats	such	as	hunger,	disease,	and	
repression.	 And	 second,	 it	 means	 protection	 from	 sudden	 and	 hurtful	
disruptions	in	the	patterns	of	daily	life	‐‐‐	whether	in	homes,	in	jobs	or	in	
communities.	Such	threats	can	exist	at	all	 levels	of	national	 income	and	
development.”6	

UNDP	membagi	tipe	keamanan	manusia	dalam	tujuh	kategori,	yaitu:	
keamanan	ekonomi,	 keamanan	pangan,	 keamanan	kesehatan,	 keamanan	
lingkungan,	 keamanan	 personal,	 keamanan	 komunitas,	 dan	 keamanan	
politik.	

	

Tabel	2.	Tipe	Keamanan	dalam	Keamanan	Manusia	UNDP	

	
	

																																																								
6	UNDP,	Human	Development	Report	1994,	New	York:	United	Nations	Development	Programme,	
1994,	hal.	23.	

Type of Security Definition Threats

Economic Security
An assured basic income Poverty, unemployment, 

indebtedness, lack of income

Food Security
Physical and economic access 
to basic food

Hungers, Famines, and the lack 
of physical and economic 
access to basic food

Health Security

Protection from diseases and 
unhealthy lifestyles 

Inadequate healthcare, new and 
recurrent diseases including 
epidemics, and pandemics, poor 
nutrition, and unsafe lifestyles 

Environmental Security 
Healthy physical environment Environmental degradations, 

natural disasters, pollutions, and 
resource depletions

Personal Security

Security from physical violence From the state (torture), other 
states (wars), group of people 
(ethnic tension), individuals or 
gangs (crime), industrial, 
workplace, or traffic accidents

Community Security

Safe membership in the groups From the group (oppressive 
practices), between groups 
(ethnic violence), from dominant 
groups (e.g indigenous people 
vulnerability)

Political Security

Living in society that honors 
basic human rights

Political or state repression, 
including torture, 
disappearance, human rights 
violations, detentions and 
imprisonments
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Jadi	 secara	 umum,	 definisi	 keamanan	 manusia	 menurut	 UNDP	
mencakup	 “freedom	 from	 fear	 and	 freedom	 from	want.”	 Konsep	 human	
security	menurut	UNDP	 sebenarnya	merupakan	 sintesa	 dari	 perdebatan	
antara	pembangunan,	HAM	dan	perlucutan	senjata	serta	beberapa	karya	
atau	 laporan	beberapa	komisi	misalnya	Komisi	Brant,	Komisi	Bruntland,	
dan	 Komisi	 Pemerintahan	 Global	 (Global	 Governance)	 yang	 menggeser	
fokus	keamanan	dari	keamanan	nasional	atau	negara	ke	arah	keamanan	
manusia.	

Konsep	keamanan	manusia	UNDP	menandai	 pergeseran	hubungan	
internasional	 pasca	 Perang	 Dingin	 yaitu	 perubahan	 norma	 tentang	
hubungan	 antara	 kedaulatan	 negara	 dan	 hak	 asasi	 manusia	 yang	
kemudian	 melahirkan	 konsep	 “Tanggung	 Jawab	 Untuk	 Melindungi”	
(Responsibility	 to	 Protect).	 Gagasan	 UNDP	 dengan	 demikian	 secara	
langsung	mengaitkan	keamanan	manusia	 dengan	hak	 asasi	manusia	dan	
hukum	humaniter.	

Kritik	besar	terhadap	konsep	keamanan	manusia	versi	UNDP	adalah	
cakupannya	yang	terlalu	luas,	sehingga	muncul	berbagai	versi	keamanan	
manusia	seperti	pandangan	Kanada,	ataupun	Jepang.	

	

2. Pandangan	Kanada	

Pemerintah	 Kanada	 secara	 eksplisit	 mengritik	 bahwa	 konsep	
keamanan	 manusia	 UNDP	 terlalu	 luas	 dan	 hanya	 mengaitkan	 dengan	
dampak	 negatif	 pembangunan	 dan	 keterbelakangan.	 UNDP	 dianggap	
mengabaikan	 “human	 insecurity	 resulting	 from	 violent	 conflict”.	 Kritik	
senada	 juga	 dikemukakan	 oleh	 Norwegia.	 Menurut	 Kanada,	 human	
security	 adalah	 keamanan	 manusia	 yang	 doktrinnya	 didasarkan	 pada	
Piagam	 PBB,	 Deklarasi	 Universal	 tentang	 Hak	 Asasi	 Manusia,	 dan	
Konvensi	 Jenewa.	 Langkah‐langkah	 operasional	 untuk	 melindungi	
manusia	 dirumuskan	 dalam	 beberapa	 agenda	 tentang:	 pelarangan	
penyebaran	 ranjau,	 pembentukan	 International	 Criminal	 Court,	 HAM,	
hukum	 humaniter	 internasional,	 proliferasi	 senjata	 ringan	 dan	 kecil,	
tentara	anak‐anak,	dan	tenaga	kerja	anak‐anak.	

	

3. Pandangan	Jepang	dan	Asia	

Pandangan	Jepang	tentang	keamanan	manusia	sangat	mirip	dengan	
UNDP,	yang	bersifat	komprehensif	mencakup	semua	hal	yang	mengancam	
kehidupan	 dan	 kehormatan	 manusia,	 misalnya	 kerusakan	 lingkungan,	
pelanggaran	 HAM,	 kejahatan	 terorganisir	 internasional,	 masalah	
pengungsi,	peredaran	obat‐obat	terlarang,	penyebaran	penyekit	menular	
yang	 berbahaya,	 dan	 sebagainya.	 Jepang	menekankan	 bahwa	 keamanan	
manusia	 dalam	 konteks	 “freedom	 from	 fear	 and	 freedom	 from	 want”.	
Sebagian	besar	negara‐negara	Asia	segaris	dengan	pandangan	keamanan	
manusia	milik	UNDP	dan	Jepang.	Mereka	berpendapat,	terlalu	sederhana	
dan	 tidak	realistis,	melihat	keamanan	manusia	hanya	dari	ukuran	bebas	
dari	rasa	takut	akibat	konflik	dan	pelanggaran	HAM,	sementara	masalah‐
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masalah	 yang	 dihadapi	 lebih	 banyak	 berdimensi	 kekerasan	 struktural	
akibat	keterbelakangan	sosial	ekonomi.	

	

D. Alur	Konstruksi	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	2015	

Tahapan	 pengembangan	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	 2015	
dimulai	dari,	Pertama,		penerapan	kerangka	konseptual	berdasarkan	IKMI	2013,	
merumuskan	 secara	 spesifik	 isu	 yang	 relevan	 dengan	 IKMI	 2015	 mulai	 dari	
aspek,	 variabel,	 dan	 indikator	 indeks.	 dan	 kemudian	 disempurnakan	 dengan	
studi	 literatur	 dari	 dokumen,	 buku	 dan	 jurnal	 ilmiah	 yang	 telah	 ditetapkan	
sebelumnya.		

	

Bagan	1.	Tahapan	Konstruksi	Indeks	IKMI	2015	

	

	

Kedua,	 Pelaksanaan	 diskusi	 dan	 FGD	 dengan	 kemitraan	 dan	 instansi‐
instansi	terkait.	FGD	merupakan	metode	pengumpulan	data	dan	informasi	yang	
lebih	 dalam	 dan	 komprehensif	mengenai	 suatu	 permasalahan.	 Dengan	metode	
ini,	 peneliti	 dapat	 lebih	 leluasa	 untuk	 ekplorasi	 dan	 modifikasi	 nilai‐nilai	 dan	
orientasi	 yang	 relevan	 sehingga	 dapat	mengevaluasi	 konsep	 IKMI	 secara	 lebih	
menyeluruh.	 Dalam	 penelitian	 ilmiah,	 FGD	 bisa	 berperan	 sebagai	 metode	
pengumpulan	 data	 yang	 bersifat	 kualitatif	 terkait	 dengan	 aspek,	 variabel,	 dan	
indikator.	 FGD	 dalam	 IKMI	 2015	 dinilai	 dapat	 mengeksplorasi	 informasi	 dan	

STEP	1:	Kompilasi	dan	
komparasi	literatur	dan	
indeks‐indeks	sejenis	
untuk	menghasilkan	
dimensi	dan	variabel	
yang	secara	teoritis	dan	
konseptual	yang	kokoh	
(Output:	4	Dimensi,	9	
variabel,	dan	28	
Indikator	awal)

STEP	2: Diskusi	dan	
FGD	dengan	ahli	dan	
K/L	agar	dapat	
memetakan	dan	
menentukan	indikator	
dari	variabel	yang	
sesuai	dengan	kondisi	
Indonesia	(Output:	
Perampingan	
indikator	menjadi	20	
Indikator)

STEP	3: Penilaian	
kualitas	data	indikator	
pembentuk	variabel	
dengan	melihat	secara	
khusus	kejelasan	
definisi	indikator,	
diferensiasi		
performance dan	
process indikator,	
akurasi	data,	
keseragaman	dan	
ketersediaan	periodik	
data	(Output:	Sumber	
data	untuk	
indikator)

CONCEPT	
DRIVEN	
INDEKS	
KEAMANAN	
MANUSIA	
INDONESIA	
2015
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indikator	 yang	 sebelumnya	 belum	 bisa	 didapatkan	 melalui	 studi	 literatur	 dan	
indeks	sejenis.	Setelah	menyaring	informasi	dari	FGD,	peneliti	dapat	melakukan	
penataan	 ulang,	 dan	 penetapan	 performance	 dan	 process	 indikator.	 Selain	 itu,	
peneliti	 dapat	 merampingkan	 beberapa	 indikator	 sehingga	 lebih	 sederhana,	
namun	 lebih	 dapat	 menangkap	 konsep	 keamanan	 manusia	 Indonesia,	 dan	
meminimalisir	adanya	multi‐interpretasi.	

Ketiga,	 melaksanakan	 pengecekan	 ketersediaan	 data	 dan	 kualitas	 data	
untuk	 masing‐masing	 indikator	 yang	 dalam	 hal	 ini	 melibatkan	 Badan	 Pusat	
Statistik	(BPS)	sebagai	penyedia	data	nasional.					

Sejatinya	 Penyusunan	 IKMI	 2015	 tidak	 bisa	 lepas	 dari	 keterbatasan	
(limitasi).	 Keterbatasan	 tersebut	 antara	 lain:	 (1)	 Konsep	 IKMI	 tidak	 dapat	
mencakup	 nilai‐nilai	 dan	 konsep	 secara	 keseluruhan,	 karena	 pada	 intinya,	
konsep	 keamanan	manusia	 tersebut	 sangat	 luas,	 dan	 dapat	menyentuh	 aspek‐
aspek	 yang	 beragam	 dan	 sangat	 kompleks.	 Oleh	 karena	 itu,	 memilih	 suatu	
metode	berarti	akan	mengabaikan	metode	yang	lain;	(2)	ketersediaan	data,	dan	
kualitas	data	yang	masih	terbatas.		

	

E. Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	

Perbedaan	pandangan	tentang	keamanan	manusia	berakar	dari	perbedaan	
filosofis	dan	praktis.	 Intinya,	ada	perbedaan	tajam	mengenai	apakah	keamanan	
manusia	 dilihat	 lebih	 dalam	 konteks	 akibat	 kekerasan	 fisik	 dalam	 konflik	
bersenjata	 dan	 pelanggaran	 HAM	 ataukah	 lebih	 dari	 itu	 yang	 mencakup	
kerentanan	 dari	 semua	 bentuk	 ancaman,	 termasuk	 dalam	 konteks	 sosial,	
ekonomi,	 politik,	 dan	 bencana	 alam.	 Tampaknya	 perdebatan	 ini	 tidak	 akan	
berakhir,	masing‐masing	mempunyai	dasar	argumen	yang	sangat	kuat.			

Ketika	 sebuah	 konsep	 atau	 gagasan	 harus	 ditransformasi	 ke	 dalam	 suatu	
kebijakan,	maka	aspek	politik	dan	operasional	harus	menjadi	variabel	penting	di	
dalamnya.	 Yang	menjadi	 ukuran	 adalah	 apa	 yang	 disebut	 the	degree	of	human	
agency	dan	control.	Kebijakan	keamanan	manusia	dengan	demikian	akan	dilihat	
dalam	konteks	proses	politik	yang	mengandung	aspek	human	agency	dan	control	
yaitu	 pencegahan	 aksi	 kekerasan	 yang	mungkin	 dilakukan	 oleh	 berbagai	 aktor	
terhadap	 manusia,	 mungkin	 negara,	 kelompok,	 individu,	 dan	 sebagainya.	
Masalah	ini	mengandung	dua	dimensi.	Pertama,	bahwa	pemerintah	mempunyai	
tanggung	 jawab	 politik	 terhadap	 keamanan	 individu	 secara	 luas.	 Kedua,	 perlu	
integrasi	 kebijakan	 keamanan	 yang	 harus	 dirancang	 secara	 integratif	 antar	
sektor.		

Penyusunan	 dan	 pengembangan	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	
merupakan	 sintesa	 dari	 beberapa	 pendekatan	 keamanan	 manusia,	 dengan	
mempertimbangkan	konteks	ke‐Indonesia‐an,	yang	terdiri	atas	4	dimensi,	yaitu:	
Keamanan	dari	Bencana,	Pemenuhan	Kesejahteraan	Sosial,	Perlindungan	
dan	Pemanfaatan	atas	Kebhinekaan,	dan	Keamanan	dari	Kekerasan.	

Dengan	 demikian,	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	 sedianya	 dapat	
digunakan	 untuk	 mengetahui	 tingkat	 keamanan	 manusia	 Indonesia;	 sebagai	
bagian	 dari	 dasar	 perencanaan,	 proyeksi	 atau	 implementasi	 program	
pembangunan	 di	 daerah;	menjadi	 sistem	 pencegah	 dini	 (early	warning	system)	
berdasarkan	 berbagai	 komponen;	menjadi	 sistem	 dukungan	 bagi	 pengambilan	
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keputusan;	 dan	 barometer	 bagi	 pemerintah	 untuk	 menciptakan	 keberlanjutan	
pelayanan	negara.	

	

1. Dimensi	Keamanan	dari	Bencana	(Kebencanaan)	

Aspek	 kebencanaan	 menjadi	 salah	 satu	 aspek	 penting	 dalam	 Indeks	
Keamanan	Manusia	Indonesia	karena	letak	geografis	Indonesia	yang	berada	
di	 “ring	of	fire”,	yang	menyebabkan	 Indonesia	 berpotensi	 besar	mengalami	
bencana.	 Kejadian	 bencana	 mengakibatkan	 berkurangnya	 kualitas	 hidup	
manusia,	 hilangnya	 nyawa,	 dan	 kerugian	 fisik	 maupun	 material.	 Dampak	
bencana	selain	 terhadap	 fisik	dan	nyawa	manusia,	 juga	akan	memengaruhi	
pada	 dimensi	 kehidupan	 yang	 lain	 seperti	 kesehatan,	 lingkungan,	 politik,	
komunitas,	 pangan,	 dan	 lainnya.	 Memasukkan	 dimensi	 kebencanaan	
merupakan	 bentuk	 kepedulian	 terhadap	 manusia	 sebagai	 obyek	 dari	
ancaman	 kebencanaan	 yang	 seringkali	 tidak	 dapat	 diprediksi,	 dan	 bentuk	
preventif	dari	potensi	ancaman	di	masa	yang	akan	datang.		

Dalam	 UU	 No.	 24	 tahun	 2007	 tentang	 Penanggulangan	 Bencana	
disebutkan	 bahwa	 wilayah	 Negara	 Kesatuan	 Republik	 Indonesia	 memiliki	
kondisi	geografis,	geologis,	hidrologis,	dan	demografis	yang	memungkinkan	
terjadinya	bencana,	baik	yang	disebabkan	oleh	faktor	alam,	faktor	non‐alam	
maupun	faktor	manusia	yang	menyebabkan	timbulnya	korban	jiwa	manusia,	
kerusakan	 lingkungan,	 kerugian	 harta	 benda,	 dan	 dampak	 psikologis	 yang	
dalam	keadaan	tertentu	dapat	menghambat	pembangunan	nasional.	RPJMN	
2015	–	2019	dalam	agenda	pembangunan	7	menyebutkan	salah	satu	 fokus	
pembangunan	adalah	pada	pelestarian	sumberdaya	alam,	lingkungan	hidup,	
dan	pengelolaan	bencana.	

Bencana	 tidak	 secara	 spesifik	 disebutkan	 sebagai	 aspek	 atau	dimensi	
dalam	 konsep	 Keamanan	 Manusia	 menurut	 UNDP,	 melainkan	 bagian	 dari	
Keamanan	 Lingkungan.	 Madoka	 Futamura	 et.	 al,	 juga	 merujuk	 pada	
keamanan	lingkungan	dalam	Keamanan	Manusia	UNDP	terkait	bencana	dan	
keamanan	 manusia.7	Akan	 tetapi,	 tidak	 semua	 studi	 terkait	 keamanan	
lingkungan	 memasukkan	 bencana	 terutama	 bencana	 alam	 sebagai	 bagian	
dari	keamanan	lingkungan.8	

Terdapat	beragam	definisi	dari	keamanan	lingkungan,	antara	lain:	

“Environmental	 threats	countries	are	 facing	are	a	combination	of	
the	degradation	of	local	ecosystems	and	that	of	the	global	system.	These	
comprise	threats	to	environmental	security.”9	

“Environmental	security	examines	threats	posed	by	environmental	
events	and	trends	to	individuals,	communities	or	nations.	It	may	focus	on	

																																																								
7	Madoka	Futamura,	Christopher	Hobson	and	Nicholas	Turner,	Natural	Disasters	and	Human	
Security,	http://unu.edu/publications/articles/natural‐disasters‐and‐human‐security.html,	
diakses	pada	20	Oktober	2015.	
8	Lihat:	Braden	R.	Allenby,	“Environmental	Security:	Concept	and	Implementation”,	International	
Political	Science	Review,	Vol.	21,	No.	1,	2000.	
9	Environmental	Security	Study,	http://www.millennium‐project.org/millennium/es‐2def.html,	
diakses	pada	20	Oktober	2015.	
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the	 impact	 of	 human	 conflict	 and	 international	 relations	 on	 the	
environment,	or	on	how	environmental	problems	cross	state	borders.”10	

United	 Nations	 Environment	 Programme	 (UNEP)	 menjelaskan	
keterkaitan	antara	lingkungan	dan	keamanan	bahwa	berbagai	permasalahan	
lingkungan	 —degradasi	 lingkungan,	 akses	 yang	 tidak	 adil	 terhadap	
sumberdaya	 alam,	 pergerakan	 lintas	 batas	negara	dari	 bahan	berbahaya—	
dapat	menyebabkan	konflik	dan	memicu	risiko	terhadap	keamanan	nasional	
dan	 kesehatan	 manusia.11	Kirchner	 menjelaskan	 bahwa	 hubungan	 antara	
lingkungan	 dan	 keamanan	 dapat	 dilihat	 dari	 dua	 kelompok,	 yaitu:	 (a)	
komunitas	kebijakan	lingkungan,	dalam	menyikapi	dampak	dari	perubahan	
lingkungan	 terhadap	 keamanan,	 dan	 (b)	 komunitas	 keamanan,	 melalui	
pendekatan	 keamanan	 nasional	 (keamanan	 non‐tradisional)	 yang	
berkembang	pasca	Perang	Dingin.12	

United	Nations	University	–	Institute	for	Sustainability	and	Peace	 (UNU‐
ISP)	 menjelaskan	 keterkaitan	 bencana	 dengan	 keamanan	 nasional,	 bahwa	
bencana	 alam	 menyebabkan	 banyak	 masalah	 yang	 sama	 seperti	 konflik,	
seperti:	 kematian,	 kerusakan	 besar,	 perpindahan,	 dan	 meningkatnya	
kerentanan	terhadap	kelompok	marginal.13	

Kebencanaan	 sendiri	 telah	 menjadi	 bagian	 dari	 beberapa	 kajian,	
seperti	 World	 Risk	 Index,	 Disaster	 Resilience	 Index,	 Disaster	 Risk	 Index,	
Disaster	 Recovery	 Index,	 Global	 Vulnerability	 Index,	 atau	 Indeks	 Rawan	
Bencana	 Indonesia	 yang	 dilakukan	 oleh	 BNPB,	 dengan	 fokus	 dan	 variabel	
yang	berbeda	tiap	kajian.		

Secara	konseptual,	dimensi	keamanan	dari	bencana	Indeks	Keamanan	
Manusia	 Indonesia	 mengadopsi	 dari	 Disaster	 Resilience	 Index,	 yaitu	 a	
composite	 result	 of	 the	 presumed	 relationship	 between	 community	
preparedness	measures	 and	 the	 derivation	 of	 a	 vulnerability	 score.	 Definisi	
dari	 dimensi	 keamanan	 dari	 bencana	 adalah	 keamanan	 manusia	 dari	
bencana	 di	 suatu	 daerah	 yang	 dilihat	 dari	 kesiapsiagaan	 menghadapi	
bencana	 dibanding	 risiko	 bencana	 yang	 dihadapi.	 Fokusnya	 adalah	 pada	
kesiapsiagaan	 dalam	 menghadapi	 bencana	 dan	 risiko	 bencana	 alam	 dan	
yang	terkait	dengan	alam.	

	

a. Variabel	Kesiapsiagaan	Bencana	

Kesiapsiagaan	merupakan	faktor	dalam	meminimalisir	risiko	dari	
ancaman	 bencana.	 Selain	 itu,	 variabel	 kesiapsiagaan	 menghadapi	

																																																								
10	Global	National	Security	and	Intelligence	Agencies	Handbook	Volume	1,	Washington:	
International	Business	Publications,	2015,	hal.	24.	
11	Environmental	Security,	
http://www.unep.org/roe/KeyActivities/EnvironmentalSecurity/tabid/54360/Default.aspx,	
diakses	pada	27	Oktober	2015.	
12	Andree	Kirchner,	Environmental	Security,	Fourth	UNEP	Global	Training	Programme	on	
Environmental	Law	and	Policy,	http://www.uvm.edu/~shali/Kirchner.pdf	,	diunduh	pada	10	
September	2015,	hal.	1.	
13	Human	Security	and	Natural	Disaster,	United	Nations	University	–	Institute	for	Sustainability	
and	Peace,	http://isp.unu.edu/research/human‐security/,	diakses	pada	20	Oktober	2015.	
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bencana	menggarisbawahi	pentingnya	aspek	pencegahan14	Pernyataan	
Bacon	dan	Hobson	yang	menyatakan	“...	ketidakamanan	manusia	paling	
terlihat	 setelah	 bencana	 terjadi,	 dan	 lebih	 baik	 dimitigasi	 melalui	
persiapan	 terlebih	 dahulu”,	 turut	 memperkuat	 argumentasi	
penggunaan	 kesiapsiagaan	 sebagai	 variabel	 dalam	 mengukur	
ketidakamanan	manusia	dari	ancaman	bencana.15		

Kesiapsiagaan	 bencana	 dalam	 RPJMN	 2015	 –	 2019,	 merupakan	
salah	satu	bentuk	kebijakan	dan	strategi	dalam	peningkatan	kapasitas	
pemerintah	dan	masyarakat	terkait	penanggulangan	dan	pengurangan	
risiko	 bencana,	 mencakup:	 pengembangan	 dan	 pemanfaatan	 IPTEK	
dan	 pendidikan	 untuk	 pencegahan	 dan	 kesiapsiagaan	 menghadapi	
bencana;	melaksanakan	simulasi	dan	gladi	kesiapsiagaan	menghadapi	
bencana	 secara	 berkala	 dan	 berkesinambungan	 di	 kawasan	 rawan	
bencana.16	

Menurut	 UU	 No.	 24	 tahun	 2007	 tentang	 Penanggulangan	
Bencana,	 kesiapsiagaan	 bencana	 adalah	 serangkaian	 kegiatan	 yang	
dilakukan	 untuk	 mengantisipasi	 bencana	 melalui	 pengorganisasian	
serta	 melalui	 langkah	 yang	 tepat	 guna	 dan	 berdaya	 guna.	
Kesiapsiagaan	dilakukan	melalui:	(a)	penyusunan	dan	uji	coba	rencana	
penanggulangan	 kedaruratan	 bencana;	 (b)	 pengorganisasian,	
pemasangan,	dan	pengujian	sistem	peringatan	dini;	(c)	penyediaan	dan	
penyiapan	 barang	 pasokan	 pemenuhan	 kebutuhan	 dasar;	 (d)	
pengorganisasian,	penyuluhan,	pelatihan,	dan	gladi	tentang	mekanisme	
tanggap	 darurat;	 (e)	 penyiapan	 lokasi	 evakuasi;	 (f)	 penyusunan	 data	
akurat,	 informasi,	 dan	 pemutakhiran	 prosedur	 tetap	 tanggap	 darurat	
bencana;	 dan	 (g)	 penyediaan	 dan	 penyiapan	 bahan,	 barang,	 dan	
peralatan	untuk	pemenuhan	pemulihan	prasarana	dan	sarana.	

Dalam	 penyusunan	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia,	
variabel	 kesiapsiagaan	 bencana	 merupakan	 ketersediaan	 sarana	 dan	
kegiatan	 terkait	 mitigasi	 bencana	 di	 suatu	 daerah.	 Dengan	 merujuk	
pada	 data	 BNPB,	 maka	 indikator	 dalam	 mengukur	 kesiapsiagaan	
bencana	adalah:	

1. Rasio	jumlah	desa	yang	ada	simulasi	bencana	terhadap	total	jumlah	
desa.	

2. Rasio	 jumlah	 desa	 yang	 ada	 petunjuk	 keselamatan	 bencana	
terhadap	total	jumlah	desa.	

3. Rasio	 jumlah	 desa	 yang	 ada	 fasilitas/upaya	 antisipasi/mitigasi	
bencana	alam	terhadap	total	jumlah	desa.	

																																																								
14	Human	Security	Unit,	Human	Security	In	Theory	And	Practice,	An	Overview	of	the	Human	
Security	Concept	and	the	United	Nations	Trust	Fund	for	Human	Security,	New	York:	United	
Nations,	2009,	hal.	7.	
15	Paul	Bacon	and	Christopher	Hobson,	“Incorporating	natural	disasters	into	the	human	security	
agenda”,	dalam	Christopher	Hobson,	Paul	Bacon	and	Robin	Cameron	(ed),	Human	Security	and	
Natural	Disasters,	New	York:	Routledge,	2014,	hal.	7.	
16	Lihat:	Kementerian	PPN/Bappenas,	Rencana	Pembangunan	Jangka	Menengah	Nasional	
(RPJMN)	2015‐2019	Buku	I,	Agenda	Pembangunan	Bidang,	2014,	hal.	6‐171	–	6‐173.	
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4. Rasio	jumlah	desa	yang	ada	dana	antisipasi/mitigasi	bencana	alam	
terhadap	total	jumlah	desa.	

	

b. Risiko	Bencana	

Definisi	 risiko	bencana	menurut	UU	No.	24	Tahun	2007	 tentang	
Penanggulangan	 Bencana,	 adalah	 potensi	 kerugian	 yang	 ditimbulkan	
akibat	 bencana	 pada	 suatu	 wilayah	 dan	 kurun	 waktu	 tertentu	 yang	
dapat	 berupa	 kematian,	 luka,	 sakit,	 jiwa	 terancam,	 hilangnya	 rasa	
aman,	 mengungsi,	 kerusakan	 atau	 kehilangan	 harta,	 dan	 gangguan	
kegiatan	masyarakat.	

Pendekatan	 dalam	 perhitungan	 risiko	 bencana	 berbeda	 dengan	
Indeks	 Rawan	 Bencana	 Indonesia	 (IRBI)	 yang	 disusun	 oleh	 BNPB,	
karena	 secara	 definisi	 menurut	 undang‐undang,	 resiko	 bencana	 dan	
rawan	bencana	merupakan	dua	hal	yang	berbeda.	Selain	itu,	indikator	
penyusun	 variabel	 risiko	 bencana	 tidak	 memasukkan	 indikator	 non‐
bencana	 alam	 sebagaimana	 dalam	 Indeks	 Rawan	 Bencana	 Indonesia	
(IRBI).	

Variabel	 risiko	 bencana	 dalam	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	
Indonesia,	 memasukkan	 unsur	 kejadian	 dan	 jumlah	 korban	 dari	
bencana	 alam	 di	 suatu	 daerah	 yang	 memiliki	 dampak	 terhadap	
manusia	 secara	 langsung.	 Dengan	 merujuk	 pada	 data	 BNPB,	 yang	
dimaksud	 dengan	 bencana	 alam	 mencakup	 banjir,	 banjir	 dan	 tanah	
longsor,	gempa	bumi,	gempa	bumi	dan	tsunami,	kebakaran	hutan	dan	
lahan,	letusan	gunung	api,	puting	beliung,	tanah	longsor,	dan	tsunami.	

	Untuk	indikator	dalam	mengukur	risiko	bencana	adalah:	

1. Jumlah	 kejadian	 dari	 segala	 jenis	 bencana	 alam	 di	 satu	
daerah/provinsi.	

2. Jumlah	 korban	mengungsi	 dari	 segala	 jenis	 bencana	 alam	di	 satu	
daerah/provinsi.	

3. Jumlah	 korban	 luka‐luka	 dari	 segala	 jenis	 bencana	 alam	 di	 satu	
daerah/provinsi.	

4. Jumlah	 korban	 hilang	 dari	 segala	 jenis	 bencana	 alam	 di	 satu	
daerah/provinsi.	

5. Jumlah	 korban	meninggal	 dari	 segala	 jenis	 bencana	 alam	 di	 satu	
daerah/provinsi	

	

Tabel	3.	Variabel	dan	Indikator	Keamanan	dari	Bencana	

Dimensi	 Variabel	 Indikator	

Keamanan	
dari	Bencana	

Kesiapsiagaan	
Bencana	

Rasio	jumlah	desa	yang	ada	simulasi	
bencana	terhadap	total	jumlah	desa	
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Rasio	jumlah	desa	yang	ada	petunjuk	
keselamatan	bencana	terhadap	total	
jumlah	desa	

Rasio	jumlah	desa	yang	ada	
fasilitas/upaya	antisipasi/mitigasi	
bencana	alam	terhadap	total	jumlah	
desa	
Rasio	jumlah	desa	yang	ada	dana	
antisipasi/mitigasi	bencana	alam	
terhadap	total	jumlah	desa	

Risiko	Bencana	

Jumlah	kejadian	dari	segala	jenis	
bencana	alam	di	satu	daerah/provinsi	

Jumlah	korban	mengungsi	dari	segala	
jenis	bencana	alam	di	satu	
daerah/provinsi	

Jumlah	korban	luka‐luka	dari	segala	
jenis	bencana	alam	di	satu	
daerah/provinsi	

Jumlah	korban	hilang	dari	segala	jenis	
bencana	alam	di	satu	daerah/provinsi	

Jumlah	korban	meninggal	dari	segala	
jenis	bencana	alam	di	satu	
daerah/provinsi	

	

	

2. Dimensi	Pemenuhan	Kesejahteraan	Sosial	(Kesejahteraan	Sosial)	

Dengan	rata‐rata	pertumbuhan	Pendapatan	Domestik	Bruto	Per	Kapita	
dan	Pendapatan	Nasional	Per	Kapita	2008	–	2013	dikisaran	4%17,	serta	rasio	
kesenjangan	 nasional	 selama	 2008	 –	 2013	 yang	 menunjukkan	 tren	
peningkatan,18 	menandakan	 bahwa	 Indonesia	 masih	 memiliki	 masalah	
dalam	 kesejahteraan	 penduduknya,	 meskipun	 angka	 kemiskinan	 relatif	
menunjukkan	tren	penurunan.19	

Pengukuran	terhadap	kesejahteraan	masyarakat	secara	eksplisit	dapat	
dilihat	 dari	 berbagai	 indikator	 makro	 dan	 mikro	 ekonomi	 namun	
kesejahteraan	sosial	dalam	konsep	keamanan	manusia	tidak	hanya	berkutat	
pada	 masalah	 kemiskinan	 dan	 ketimpangan	 —walaupun	 beberapa	 studi	

																																																								
17	Diolah	dari	data	BPS,	Produk	Domestik	Bruto	Per	Kapita,	Produk	Nasional	Bruto	Per	Kapita	dan	
Pendapatan	Nasional	Per	Kapita,	http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1241,	diunduh	
pada	20	Oktober	2015.	
18	BPS,	Gini	Ratio,	http://www.bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_23_6.xls,	diunduh	pada	20	
Oktober	2015.	
19	Indonesia	Investment,	Kemiskinan	di	Indonesia,	http://www.indonesia‐
investments.com/id/keuangan/angka‐ekonomi‐makro/kemiskinan/item301,	diakses	pada	20	
Oktober	2015.	
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seperti	 yang	 dilakukan	 oleh	 JICA 20 	memfokuskan	 pada	 pengurangan	
kemiskinan—	 tetapi	 lebih	 menyasar	 pada	 perbaikan	 dari	 sisi	 kebutuhan	
dasar	 (basic	 needs)	 yang	 dapat	 meningkatkan	 kapasitas	 dan	 keamanan	
manusia	dari	aspek	kesejahteraan.	

Menurut	Edi	Suharto,	dalam	konteks	Indonesia	perlu	dibedakan	antara	
masalah	sosial	dan	masalah	kesejahteraan	sosial,	hal	ini	dikarenakan	dalam	
ranah	 pembangunan	 akan	 merujuk	 pada	 dua	 konsep	 yang	 berbeda	 yaitu	
pembangunan	 sosial	 dan	 pembangunan	 kesejahteraan	 sosial.21	Sedangkan	
dimensi	 kesejahteraan	 sosial	 dalam	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	
merujuk	pada	beberapa	aspek	dalam	konsep	Keamanan	Manusia	versi	UNDP	
meliputi	 keamanan	 ekonomi,	 keamanan	 kesehatan,	 dan	
keamanan/ketahanan	pangan.	 Ketiga	 aspek	 tersebut	 sangat	 erat	 kaitannya	
dengan	peningkatan	kualitas	hidup	dan	kapasitas	 individual,	dalam	rangka	
mencapai	kesejahteraan	sosial.	

Beberapa	 perdebatan	 dalam	 kajian	 keamanan	 manusia	 seperti	 yang	
dicetuskan	oleh	Caroline	Thomas,	menyebutkan	bahwa	keamanan	manusia	
dari	aspek	ekonomi	lebih	jauh	menjangkau	martabat	manusia,	tidak	sebatas	
hanya	pada	kebutuhan	dasar	hidup	manusia.22	Sementara	 studi	 lain	 secara	
spesifik	 menyebutkan	 kesejahteraan	 sosial	 (social	welfare),	 sebagai	 salah	
satu	komponen	dari	keamanan	manusia.23	

	

Bagan	2.	Masalah	Kesejahteraan	Sosial	

	
																																																								
20	Lihat:	Institute	for	International	Cooperation,	Poverty	Reduction	and	Human	Security,	Japan	
International	Cooperation	Agency,	2006.	
21	Edi	Suharto,	Masalah	Kesejahteraan	Sosial	dan	Pekerjaan	Sosial	di	Indonesia:	Kecenderungan	
dan	Isu,	http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_15.htm,	diakses	pada	20	Oktober	
2015.	
22	Mark	Bevir	(ed.),	Encyclopedia	of	Governance,	SAGE	Publications,	2006,	hal.	430.	
23	J.	F.	Jones,	“Human	Security	and	Social	Development”,	Denver	Journal	of	International	Law	and	
Policy,	vol.	33,	hal.	92.	
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Sumber:	Edi	Suharto,	Masalah	Kesejahteraan	Sosial	Dan	Pekerjaan	Sosial	Di	Indonesia:	
Kecenderungan	dan	Isu,	http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_15.htm,	
diakses	pada	20	Oktober	2015.	

Pendekatan	 keamanan	 manusia	 yang	 berorientasi	 preventif	 dalam	
menanggulangi	 dampak	 dari	 ancaman	 dan	 ketidakamanan	 dengan	
melakukan	 proteksi	 dan	 pemberdayaan,	 bermakna	 penanganan	 keamanan	
manusia	bersifat	dua	arah,	 top‐down	dan	bottom‐up.	 Pendekatan	 top‐down,	
bermakna	 bahwa	 negara	 memiliki	 tanggung	 jawab	 dalam	 melindungi	
penduduknya	 secara	 sistematis,	 komprehensif,	 dan	 preventif.	 Sementara	
pemberdayaan	menekankan	pendekatan	bottom‐up	untuk	mengembangkan	
kapabilitas	 individu.	 Dalam	 hal	 proteksi,	 ketidakmampuan	 negara	 dalam	
memberikan	prioritas	dalam	keamanan	manusia	merupakan	indikasi	negara	
lemah,	 dan	 ketidakmampuan	 untuk	 menyediakan	 kebutuhan	 dasar	 bagi	
penduduk	dapat	mengurangi	kredibilitas	pemerintah.24	

Dari	aspek	legal,	pemerintah	telah	menerbitkan	berbagai	aturan	untuk	
menjamin	 perlindungan	 terhadap	 kesejahteraan	 masyarakat,	 antara	 lain:	
Undang‐Undang	 Nomor	 13	 Tahun	 2011	 tentang	 Fakir	 Miskin	 (UU	 Fakir	
Miskin),	 Undang‐Undang	 Nomor	 11	 tahun	 2009	 tentang	 Kesejahteraan	
Sosial	 (UU	 Kesejahteraan	 Sosial),	 Undang‐Undang	 Nomor	 40	 Tahun	 2004	
tentang	 Sistem	 Jaminan	 Sosial	 Nasional	 (UU	 SJSN),	 dan	 peraturan	 lainnya.	
Dalam	 RPJMN	 2015	 –	 2019	 juga	 telah	 secara	 detil	 menjelaskan	
permasalahan	 serta	 strategi	 pemerintah	 dalam	 program	 pengentasan	
kemiskinan	 dan	 pemerataan	 kesejahteraan	 dari	 berbagai	 aspek	 lintas	
bidang,	tidak	hanya	pada	bidang	kesejahteraan	sosial.25	

Definisi	kesejahteraan	sosial	yang	termaktub	dalam	pasal	1,	ayat	1,	UU	
No.	 11	 tahun	 2009	 menyebutkan	 “Kesejahteraan	 Sosial	 adalah	 kondisi	
terpenuhinya	 kebutuhan	material,	 spiritual,	 dan	 sosial	 warga	 negara	 agar	
dapat	 hidup	 layak	 dan	 mampu	 mengembangkan	 diri,	 sehingga	 dapat	
melaksanakan	fungsi	sosialnya.”	

Pengembangan	dari	definisi	tersebut	dalam	Indeks	Keamanan	Manusia	
Indonesia,	 diterjemahkan	 menjadi	 dimensi	 pemenuhan	 kebutuhan	
kesejahteraan	 sosial	 sebagai	 pemenuhan	 kebutuhan	 manusia	 dilihat	 dari	
aspek	 kebutuhan	 biologis	 dan	 fisiologis,	 serta	 aktualisasi	 diri,	 yang	
berdampak	 pada	 peningkatan	 kesejahteraan	 manusia.	 Penggunaan	 dua	
variabel	 dalam	 indeks	 ini	 untuk	 menjamin	 kebutuhan	 dasar	 manusia	 dan	
kebutuhan	akan	aktualisasi	diri	sebagai	bagian	dari	keamanan	manusia	dari	
aspek	kesejahteraan	sosial.	

Dalam	 penentuan	 variabel	 dan	 indikator,	 kesejahteraan	 sosial	 sangat	
terbuka	 akan	 perdebatan	 argumentasi	 pemilihan	 landasan	 konseptual.	
Perbedaan	paradigma,	pendekatan	dan	tujuan	dalam	suatu	studi,	 termasuk	
batasan	penelitian,	akan	turut	menentukan	cakupan	obyek	kajian.	

																																																								
24	Shahrbanou	Tadjbakhsh,	Human	Security:	Concepts	and	Implications	with	an	Application	to	
Post‐Intervention	Challenges	in	Afghanistan,	Centre	d'études	et	de	recherches	internationales,	
Sciences	Po,	September	2005,	hal.	74.	
25	Lihat:	Kementerian	PPN/Bappenas,	RENCANA	PEMBANGUNAN	JANGKA	MENENGAH	NASIONAL	
(RPJMN)	2015‐2019	Buku	II,	Agenda	Pembangunan	Bidang,	2014,	hal.1‐64	–	1‐76.	
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Secara	konseptual,	keterkaitan	kesejahteraan	sosial	dengan	kebutuhan	
manusia	merujuk	pada	Hierarki	Model	Kebutuhan	Manusia	milik	Maslow.26	
Model	 tersebut	 mengalami	 perkembangan	 dari	 5	 tahapan	 menjadi	 8	
tahapan,	namun	secara	umum	model	5	tahapan	digunakan	secara	luas	dalam	
berbagai	 bidang	 ilmu,	 yang	 terdiri	 dari	 Biological	and	Physiological	needs,	
Safety	 needs,	 Love	 and	 belongingness	 needs,	 Esteem	 needs,	 dan	 Self‐
Actualization	needs.	

	

Bagan	3.	Model	Hierarki	Kebutuhan	Manusia	

	
Sumber:	 Maslow’s	 Hierarchy	 of	 Needs	 Theory,	 http://ardine‐training.co.uk/wp‐
content/uploads/2013/02/Hierarchy‐of‐Needs.pdf,	diunduh	pada	22	Oktober	2015.	

Selain	merujuk	konsep,	pemilihan	variabel	dan	 indikator	 juga	melalui	
komparasi	beberapa	indeks	yang	serupa	antara	lain:	Better	Life	Index	OECD,	
Social	 Indicators	And	Welfare	Monitoring,	 the	Measure	of	Economic	Welfare	
(MEW);	 the	 Index	of	Economic	Well‐Being	 (IEWB),	 the	Human	Development	
Index	(HDI),	the	 Index	of	Social	Health	(ISH),	the	Quality	of	Life	 Index	(QOL),	
dan	the	Index	of	Social	Progress	(ISP).	

Beberapa	 variabel	 dan	 indikator	 dalam	 dimensi	 kesejahteraan	 sosial	
akan	mirip	 bahkan	 sama	 dengan	 studi	 indeks	 serupa	 sebelumnya,	 seperti	
pada	Better	Life	Index	 yang	menggunakan	variabel	 faktor‐faktor	kunci	yang	

																																																								
26	Lihat:	Sue	L.	T	McGregor,	Well‐being,	Wellnes	and	Basic	Human	Needs	in	Home	Economics,	
McGregor	Monograph	Series	No.	201003,	2010,	hal	5‐6;	Sardar	M.	N.	Islam,	Matthew	Clarke,	The	
Relationship	between	Well‐being,	Utility	and	Capacities:	A	New	Approach	to	Social	Welfare	
Measurement	based	on	Maslow’s	Hierarchy	of	Needs,	Centre	for	Strategic	Economic	Studies,	
Victoria	University,	2001,	hal.	13	–	16.	
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disebut	 sebagai	 material	 living	 conditions	 (perumahan,	 pendapatan,	
pekerjaan)	 dan	 quality	 of	 life	 (komunitas,	 pendidikan,	 lingkungan,	
pemerintahan,	kesehatan,	kepuasan	hidup,	keselamatan	dan	keseimbangan	
dalam	kerja),	dan/atau	Indeks	Pembangunan	Manusia.		

a. Variabel	 Pemenuhan	 terhadap	 Kebutuhan	 Biologis	 dan	
Fisiologis	

Dalam	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia,	 dilakukan	
modifikasi	 dari	 ragam	 jenis	 kebutuhan	 dasar	 manusia	 yang	
disebutkan	 Maslow	 (air,	 udara,	 dan	 makanan,	 pakaian,	 tempat	
berlindung,	 dan	 angka	 kelahiran	 yang	 cukup).	 Penjabaran	 dari	
kebutuhan	 dasar	manusia	 tersebut	 berupa	 indikator‐indikator	 yang	
akan	 digunakan	 dalam	 variabel	 ini,	 mencakup	 terpenuhinya	 aspek	
biologis	 dan	 fisiologis	 manusia	 yang	 elementer	 untuk	 mewujudkan	
kesejahteraan,	 mencakup	 ketersediaan	 energi,	 air	 bersih,	 pangan,	
kesehatan	serta	tempat	tinggal	yang	layak.		

Indikator‐indikator	yang	digunakan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Rasio	 rumah	 tangga	 yang	 memiliki	 akses	 terhadap	 bahan	
bakar/energi	utama	bersih	untuk	memasak,	terhadap	total	rumah	
tangga	 di	 suatu	 daerah.	 Akses	 terhadap	 energi	 merupakan	 salah	
satu	 indikator	 dalam	 variabel	 kebutuhan	 biologis	 dan	 fisiologis,	
dengan	pertimbangan	bahwa	pada	dasarnya	manusia	 tidak	dapat	
hidup	tanpa	energi.	Proksi	yang	digunakan	untuk	mengukur	energi	
adalah	 indikator	 energi	 yang	 berkaitan	 dengan	 kebutuhan	
memasak	secara	bersih	(clean	cooking),	seperti	listrik,	LPG	dan	gas	
kota.27	

2. Rasio	 rumah	 tangga	 yang	 memiliki	 akses	 terhadap	 terhadap	
sumber	 air	 bersih	 terhadap	 total	 rumah	 tangga	 di	 suatu	 daerah.	
Indikator	ini	bersifat	milestone,	dimana	skala:	(5)	Memiliki	semua;	
(4)	Ledeng	meteran,	(3)	Sumur	terlindung;	(2)	Sumur	Bor/Pompa;	
dan	(1)	Mata	air.	

3. Rasio	 rumah	 tangga	 yang	 memiliki	 akses	 terhadap	 terhadap	
ketersediaan,	keterjangkauan,	dan	pemanfaatan	pangan.	Indikator	
ini	merujuk	pada	indeks	ketahanan	pangan	yang	disusun	oleh	BPS,	
yang	 	 disusun	 dari	 tiga	 dimensi	 yaitu	 ketersediaan	 pangan,	
keterjangkauan/akses	pangan,	dan	pemanfaatan	pangan.	

4. Indikator	 kesehatan	 diukur	 berdasarkan	 Angka	 Harapan	 Hidup.	
yang	 merupakan	 bagian	 dari	 Indeks	 Pembangunan	 Manusia.	
Pertimbangan	 memasukkan	 indikator	 kesehatan	 dalam	 bentuk	
angka	 harapan	 hidup	 karena	 berkaitan	 dengan	 kebutuhan	 untuk	
bertahan	 hidup.	 Tanpa	 kesehatan	 yang	 memadai,	 maka	 akan	
berdampak	 langsung	 dalam	 keamanan	 manusia,	 baik	 dari	 sisi	
kesejahteraan,	 yaitu	 ketidakmampuan	 untuk	 beraktivitas,	
melakukan	aktualisasi	diri,	atau	berkurangnya	populasi	manusia.	

																																																								
27	Morgan	Bazilian	et.	al,	Measuring	Energy	Access:	Supporting	A	Global	Target,	Columbia	
University,	New	York,	2010,	hal.	16.	
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5. Persentase	 rumah	 tangga	 menurut	 keadaan/kondisi	 atap,	 lantai	
dan	 dinding	 bangunan	 tempat	 tinggal	 dan	 tipe	 daerah,	 yang	 baik	
atau	rusak.	Indikator	perumahan	dan	pemukiman	menggambarkan	
kelayakan	rumah	sebagai	tempat	tinggal	dan	berlindung	manusia.		

	

	

b. Variabel	 Pemenuhan	 terhadap	 Kebutuhan	 Sosial	 dan	
Pengembangan	Diri	

Pada	 variabel	 sebelumnya	 dijelaskan	 bahwa	 kebutuhan	
biologis	 dan	 fisiologis	 merupakan	 kebutuhan	 dasar	 manusia.	 Pada	
variabel	 ini,	 dalam	model	milik	 Maslow,	menempati	 tahapan	 paling	
atas,	 yaitu	 aktualisasi	 diri.	 Tidak	 semua	 tahapan	 dalam	model	milik	
Maslow	menjadi	variabel	dalam	dimensi	kesejahteraan	sosial,	karena	
tidak	 semua	 berkaitan	 langsung	 dengan	 kesejahteraan,	 atau	 telah	
tercakup	 dalam	 dimensi	 lain	 dalam	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	
Indonesia.	

Definisi	 variabel	 pemenuhan	 kebutuhan	 sosial	 dan	
pengembangan	 diri	 manusia	 yaitu	 terpenuhinya	 kebutuhan	
aktualisasi	 diri	 manusia	 dan	 pengembangan	 kapasitas	 induvidu	
dalam	 rangka	 peningkatan	 kesejahteraan,	 yang	 mencakup	 asosiasi,	
pendidikan	serta	lapangan	pekerjaan	di	suatu	daerah.	

Indikator‐indikator	yang	digunakan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Lembaga	non‐profit	merupakan	proksi	dari	indikator	asosiasi,	dan	
dalam	pengukurannya	digunakan	rasio	keaktifan	kegiatan	lembaga	
non‐profit.	

2. Untuk	 indikator	 pendidikan,	 maka	 digunakan	 data	 Indeks	
Pembangunan	 Manusia	 hasil	 perhitungan	 BPS	 sesuai	 metode	
terbaru.	

3. Angka	 pengangguran	 merupakan	 proksi	 yang	 digunakan	 dalam	
melihat	 serapan	 lapangan	 pekerjaan	 terhadap	 tenaga	 kerja.	 Data	
yang	 digunakan	 adalah	 Tingkat	 Pengangguran	 Terbuka	 (TPT)	
berdasarkan	 data	 BPS,	 yaitu	 persentase	 jumlah	 pengangguran	
terhadap	jumlah	angkatan	kerja.	

	

Tabel	4.	Variabel	dan	Indikator	Pemenuhan	Kesejahteraan	Sosial	

Dimensi	 Variabel	 Indikator	

Pemenuhan	
Kesejahteraan	

Sosial	

Pemenuhan	
terhadap	

Kebutuhan	Biologis	
dan	Fisiologis	

Rasio	rumah	tangga	yang	memiliki	
akses	terhadap	bahan	bakar/energi	
utama	bersih	untuk	memasak,	
terhadap	total	rumah	tangga	di	suatu	
daerah.	
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Rasio	rumah	tangga	yang	memiliki	
akses	terhadap	terhadap	sumber	air	
bersih	terhadap	total	rumah	tangga	di	
suatu	daerah.	
Rasio	rumah	tangga	yang	memiliki	
akses	terhadap	terhadap	ketersediaan,	
keterjangkauan,	dan	pemanfaatan	
pangan.	
Angka	Harapan	Hidup	

Persentase	rumah	tangga	menurut	
keadaan/kondisi	atap,	lantai	dan	
dinding	bangunan	tempat	tinggal	dan	
tipe	daerah,	yang	baik	atau	rusak	

Pemenuhan	
terhadap	

Kebutuhan	Sosial	
dan	Pengembangan	

Diri	

Rasio	keaktifan	kegiatan	lembaga	non‐
profit	

Pendidikan	

Tingkat	Pengangguran	Terbuka	
	

	

3. Dimensi	 Perlindungan	 dan	 Pemanfaatan	 atas	 Kebhinnekaan	
(Kebhinnekaan)	

Gagasan	dasar	dari	dimensi	 ini	adalah	bahwa	dalam	masyarakat	yang	
majemuk/plural	 seperti	 Indonesia	 maka	 setiap	 individu/warga	 negara	
Indonesia	 harus	 mendapatkan	 perlindungan	 dan	 manfaat	 dari	 keragaman	
sosial	budaya.	Tidak	jarang	dalam	masyarakat	yang	plural	yang	dikombinasi	
dengan	 faktor	 negara,	 kelompok	 minoritas	 dan	 atau	 kelompok	 rentan	
menjadi	 korban	 marginalisasi,	 diskriminasi	 dalam	 aspek	 keyakinan/	
beragama,	 hak‐hak	 politik	 dan	 berpendapat,	 serta	 atas	 atribut‐atribut	 lain	
misalnya	gender,	etnisitas,	dan	identitas	primordial	lainnya.	Aspek	ini	sangat	
signifikan	bagi	Indonesia	karena	ini	merupakan	dasar	interaksi	masyarakat	
Indonesia	 dan	 merupakan	 tantangan	 secara	 terus‐menerus	 dalam	
merumuskan	dan	mengimplementasikan	berbagai	 kebijakan	pembangunan	
di	berbagai	sektor.		

Dimensi	 perlindungan	 dan	 pemanfaatan	 atas	 kebhinnekaan	 juga	
berhubungan	dengan	aspek	keamanan	komunitas	dalam	konsep	keamanan	
manusia	 versi	 UNDP	 yang	 menjelaskan	 bahwa	 keamanan	 individu	 juga	
bergantung	 kepada	 relasi	 sosialnya	 sebagai	 anggota	 dalam	 komunitas	
masyarakat.28	Aspek	terkait	lainnya	dapat	mencakup	keamanan	politik,	yaitu	
keamanan	 individu	 terhadap	salah	satu	hak	asasi	manusianya	untuk	bebas	
berpolitik	dan	menyatakan	pemikirannya.29	

Harus	 digarisbawahi	 bahwa	 aspek	 kebhinnekaan/keragaman	 adalah	
karakter	dasar	masyarakat	Indonesia	yang	menjadi	dasar	eksistensi	negara.	
Dalam	Undang‐Undang	Dasar	1945	(Pasal	28E	ayat	1‐3	dan	Pasal	28I	ayat	1‐

																																																								
28	UNDP,	op.cit,	hal.	31‐32.		
29	Ibid,	hal.	32‐33.	
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2)	 juga	telah	ditegaskan	bahwa	setiap	warga	Negara	Indonesia	berhak	atas	
kebebasan	 untuk	 menganut	 suatu	 agama,	 menyatakan	 pemikirannya,	
menentukan	 sikap	 politik	 serta	 berhak	 untuk	 bebas	 dari	 perlakuan	 yang	
diskriminatif	atas	dasar	apapun.	Pada	konteks	keamanan	manusia	Indonesia	
perlu	 untuk	 memastikan	 kondisi	 terjaminnya	 hak‐hak	 individu	 tersebut	
serta	bebas	dari	berbagai	perlakuan	diskriminatif.		

Dalam	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia,	 perlindungan	 dan	
pemanfaatan	 atas	 kebhinnekaan	 didefinisikan	 sebagai	 perlindungan	 dan	
pemanfaatan	 terhadap	 keberagaman	 di	 dalam	masyarakat	 Indonesia	 yang	
terkait	dengan	agama,	politik/	pemikiran,	dan	kelompok	rentan.	Dimensi	ini	
akan	 berbasis	 pada	 aspek	 Kebebasan	 Sipil	 dalam	 Indeks	 Demokrasi	
Indonesia	 (IDI),	 namun	 terdapat	 perbedaan	 dari	 sisi	 variabel	 dimana	
variabel	 kebebasan	 untuk	 berkumpul	 dan	 berserikat,	 dan	 kebebasan	
berpendapat	 merupakan	 satu	 variabel	 tersendiri	 dalam	 Indeks	 Keamanan	
Manusia	Indonesia,	yaitu	kebebasan	politik	dan	pemikiran.	

Berdasarkan	hal‐hal	tersebut	diatas,	variabel	yang	dipilih	adalah:	

	

a. Variabel	Kebebasan	Politik	dan	Pemikiran	

Yang	 dimaksud	 dengan	 kebebasan	 dalam	 politik	 dan	
pemikiran	 adalah	 kebebasan	 untuk	 berserikat	 dan	 berkumpul	
mengeluarkan	 pendapat	 secara	 lisan	 dan	 tulisan	 dan	 sebagainya	
ditetapkan	 dengan	 undang‐undang	 dan	menyampaikan	 pendapat	 di	
muka	umum.	

Kebebasan	 untuk	 berkumpul	 dan	 berserikat	 merupakan	
kebebasan	 dalam	 terlibat	 dalam	 	 aktivitas	 kemasyarakatan,	 dan	
mendirikan	 atau	 membentuk	 organisasi.	 Sedangkan	 kebebasan	
berpendapat	 merupakan	 kebebasan	mengeluarkan	 pendapat	 secara	
lisan	dan	 tulisan	dan	 sebagainya	ditetapkan	dengan	undang‐undang	
dan	menyampaikan	pendapat	di	muka	umum.	

Indikator	yang	digunakan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	 kekerasan	 oleh	
aparat	pemerintah	yang	menghambat	kebebasan	berpendapat.	

2. Jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	 kekerasan	 oleh	
masyarakat	yang	menghambat	kebebasan	berpendapat.	

3. Jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	 kekerasan	 oleh	
aparat	 pemerintah	 yang	menghambat	 kebebasan	 berkumpul	 dan	
berserikat.	

4. Jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	 kekerasan	 oleh	
masyarakat	 yang	 menghambat	 kebebasan	 berkumpul	 dan	
berserikat.	

	

b. Variabel	Kebebasan		Berkeyakinan	
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Kebebasan	 agama	 dan	 berkeyakinan	 merupakan	 kebebasan	
individu/masyarakat	untuk	menjalankan	agama	dan	keyakinan	yang	
dianutnya.	

Indikator	yang	digunakan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Jumlah	 aturan	 tertulis	 yang	 membatasi	 kebebasan	 atau	
mengharuskan	masyarakat	dalam	menjalankan	agamanya.	

2. Jumlah	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	 Pemerintah	 yang	
membatasi	 kebebasan	 atau	 mengharuskan	 masyarakat	 untuk	
menjalankan	ajaran	agamanya.	

3. Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	penggunaan	kekerasan	dari	satu	
kelompok	masyarakat	terhadap	kelompok	masyarakat	lain	terkait	
dengan	ajaran	agama.		

	

c. Variabel	Kebebasan	dari	Diskriminasi	

Kebebasan	 dari	 diskriminasi	 yaitu	 kebebasan	 dari	 perlakuan	
yang	membedakan	 individu	warga	negara	dalam	hak	dan	kewajiban	
yang	 dimiliki	 dimana	 perbedaan	 tersebut	 didasarkan	 pada	 alasan	
etnis,	gender,	dan	kemampuan	fisik	yang	berbeda	(difabilitas).	

Indikator	yang	digunakan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Jumlah	 aturan	 tertulis	 yang	diskriminatif	 dalam	hal	 gender,	 etnis	
atau	kelompok	rentan	lainnya.	

2. Jumlah	tindakan	atau	pernyataan	pejabat	pemerintah	daerah	yang	
diskriminatif	 dalam	 hal	 gender,	 etnis	 atau	 kelompok	 rentan	
lainnya.	

3. Jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	 kekerasan	 oleh	
masyarakat	 karena	 alasan	 gender,	 etnis	 atau	 kelompok	 rentan	
lainnya.		

	

Tabel	5.	Variabel	dan	Indikator	Pemanfaatan	atas	Kebhinnekaan	

Dimensi	 Variabel	 Indikator	

Perlindungan	
dan	

Pemanfaatan	
atas	

Kebhinnekaan

Kebebasan	Politik	
dan	Pemikiran	

Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	aparat	
pemerintah	yang	menghambat	
kebebasan	berkumpul	dan	berserikat	
Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	masyarakat	
yang	menghambat	kebebasan	
berkumpul	dan	berserikat	
Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	aparat	
pemerintah	yang	menghambat	
kebebasan	berpendapat	
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Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	masyarakat	
yang	menghambat	kebebasan	
berpendapat	

Kebebasan	
Berkeyakinan	

Jumlah	aturan	tertulis	yang	membatasi	
kebebasan	atau	mengharuskan	
masyarakat	dalam	menjalankan	
agamanya	
Jumlah	tindakan	atau	pernyataan	
pejabat	pemerintah	yang	membatasi	
kebebasan	atau	mengharuskan	
masyarakat	untuk	menjalankan	ajaran	
agamanya	
Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	dari	satu	
kelompok	masyarakat	terhadap	
kelompok	masyarakat	lain	terkait	
dengan	ajaran	agama	

Kebebasan	dari	
Diskriminasi	

Jumlah	aturan	tertulis	yang	
diskriminatif	dalam	hal	gender,	etnis,	
atau	kelompok	rentan	lainnya	

Jumlah	tindakan	atau	pernyataan	
pejabat	pemerintah	daerah	yang	
diskriminatif	dalam	hal	gender,	etnis,	
atau	kelompok	rentan	lainnya	
Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	masyarakat	
karena	alasan	gender,	etnis,	atau	
kelompok	rentan	lainnya	

	

	

4. Dimensi	Keamanan	dari	Kekerasan	(Kekerasan)	

Dengan	karakteristik	bangsa	Indonesia	yang	majemuk	setiap	interaksi	
di	dalam	masyarakat	memiliki	potensi	untuk	terjadi	 friksi	dan	konflik,	baik	
sesama	 anggota	 kelompok	 masyarakat,	 maupun	 antarkelompok.	 Dalam	
beberapa	tahun	terakhir,	kekerasan	kelompok	di	Indonesia	yang	disebabkan	
oleh	 kebencian,	 ketakutan	 dengan	 kombinasi	 persaingan	 sosial,	 ekonomi,	
dan	 politik	 menciptakan	 potensi	 konflik	 sosial	 baru	 yang	 makin	
mengkhawatirkan	 keselamatan	 individu,	 masyarakat,	 dan	 persatuan	
Indonesia.	Berbagai	kejadian	konflik	komunal	dan	struktural	yang	terjadi	di	
Indonesia,	 merupakan	 ancaman	 bagi	 manusia,	 kelompok	 masyarakat,	
maupun	kehidupan	berbangsa	dan	bernegara.	

Di	 sisi	 lain,	 angka	 kriminalitas	 di	 Indonesia	 menunjukkan	 tren	
peningkatan	 tiap	 tahun.	 Hal	 ini	 ditunjukkan	 peningkatan	 dari	 sisi	 jumlah	
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tindak	 pidana,30	dan	 selang	 waktu	 terjadinya	 tindak	 pidana	 (Crime	Clock),	
yang	menunjukkan	 tren	waktu	kejadian	kriminalitas	yang	semakin	cepat.31	
Hal	 tersebut	 bermakna	 tingginya	 kerentanan	 dan	 ancaman	 terhadap	
keamanan	manusia,	 terlepas	 dari	 meningkatnya	 potensi	 untuk	 melakukan	
tindakan	 kejahatan,	 atau	 kelemahan	 sistem	 serta	 aparatur	 negara	 dalam	
melakukan	pencegahan	tindak	kejahatan.	

Kekerasan,	 baik	 langsung	 maupun	 tidak,	 merupakan	 aspek	
fundamental	 yang	 memberikan	 ancaman	 nyata	 dan	 memiliki	 dampak	
terhadap	 fisik	 dan	 nyawa	 manusia,	 baik	 individual	 maupun	 kelompok.	
Definisi	kekerasan	menurut	VPA	adalah	"the	intentional	use	of	physical	force	
or	power,	 threatened	or	actual,	against	oneself,	another	person,	or	against	a	
group	or	community,	that	either	results	in	or	has	a	high	likelihood	of	resulting	
in	injury,	death,	psychological	harm,	maldevelopment,	or	deprivation."32	

Namun	 dalam	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia,	 dimensi	
kekerasan	merujuk	 pada	 kekerasan	 langsung,	 yaitu	penggunaan	kekerasan	
secara	 langsung	 pada	manusia	 yang	menyebabkan	 korban	 baik	 luka,	 cacat	
maupun	 hilangnya	 nyawa.	Penggunaan	 konsep	 kekerasan	 langsung	 dalam	
dimensi	 kekerasan	 terkait	 keamanan	 manusia	 didasarkan	 pada	 argumen	
Schnabel,	 bahwa	 kekerasan	 langsung	 (direct	 violence)	 adalah	 katalis	
terhadap	ketidakamanan	manusia.33	

Definisi	 kekerasan	 langsung	 adalah	 avoidable	 impairment	 of	
fundamental	 human	 needs	 or	 life	which	makes	 it	 impossible	 or	 difficult	 for	
people	to	meet	their	needs	or	achieve	their	full	potential.	Threat	to	use	force	is	
also	recognised	as	violence..	Direct	violence	can	take	many	forms.	In	its	classic	
form,	it	involves	the	use	of	physical	force,	like	killing	or	torture,	rape	and	sexual	
assault,	and	beatings.34	

Dalam	 “Segitiga	 Kekerasan”	 milik	 Galtung	 juga	 dijelaskan	 bahwa	
perbedaan	 kekerasan	 langsung	 dengan	 kekerasan	 tidak	 langsung	 (kultural	
dan	 struktural)	 salah	 satunya	 adalah	 aspek	 terlihat	 dan	 tidak	 terlihat	
(Gambar	 1).	 Galtung	 menyatakan,	 “The	 visible	 effects	of	direct	 violence	are	
known:	 the	 killed,	 the	 wounded,	 the	 displaced,	 the	 material	 damage,	 all	
increasingly	 hitting	 the	 civilians.	But	 the	 invisible	 effects	may	 be	 even	more	
vicious:	direct	violence	reinforces	structural	and	cultural	violence”.35	

																																																								
30	BPS,	Jumlah	Tindak	Pidana	Menurut	Kepolisian	Daerah,	2000	–	2014,	
http://bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_34_1.xls,	diunduh	pada	27	Oktober	2015.	
31	BPS,	Selang	Waktu	Terjadinya	Tindak	Pidana	(Crime	Clock)	menurut	Kepolisian	Daerah	2000‐
2014,		http://bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_34_2.xls,	diunduh	pada	27	Oktober	2015.	
32	Violence	Prevention	Alliance,	Definition	and	Typology	of	Violence,	
http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/,	diakses	pada	27	Oktober	
2015.	
33	Albrecht	Schnabel,	The	human	security	approach	to	direct	and	structural	violence,	Security	and	
Conflict,	SIPRI,	2007,	hal.	90.	
34	Rajkumar	Bobichand,	Understanding	Violence	Triangle	and	Structural,	
http://kanglaonline.com/2012/07/understanding‐violence‐triangle‐and‐structural‐violence‐by‐
rajkumar‐bobichand/Violence,	diakses	pada	24	Oktober	2015	
35	Johan	Galtung,	Violence,	War,	and	Their	Impact:	On	Visible	and	Invisible	Effects	of	Violence,	
Polylog:	Forum	for	Intercultural	Philosophy	5,	2004.	
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Selain	menggunakan	teori	kekerasan	Galtung,	kekerasan	langsung	atau	
personal/fisik	 juga	 mengacu	 pada	 beberapa	 dimensi	 keamanan	 dalam	
keamanan	manusia	versi	UNDP	seperti	keamanan	personal	yang	bertujuan	
untuk	 melindungi	 manusia	 dari	 kekerasan	 fisik,	 baik	 berasal	 dari	 negara	
atau	 dari	 ancaman	 eksternal,	 baik	 individu	 atau	 aktor	 sub‐negara,	 dari	
kekerasan	 dalam	 rumah	 tangga,	 hingga	 predator;36	keamanan	 komunitas,	
yaitu	 keamanan	 terhadap	 penindasan	 dari	 kelompok	 lain;	 dan	 keamanan	
politik,	 yaitu	 keamanan	 dari	 represi	 negara,	 pelanggaran	 HAM,	 dan	 lain	
sebagainya.	37	

	

Gambar	1.	Segitiga	Kekerasan	Galtung	

	
	

Variabel	 dalam	 dimensi	 kekerasan	 dibedakan	 berdasarkan	 jenis	
kekerasan	 yang	 memodifikasi	 klasifikasi	 milik	 UNSFIR,38yaitu	 dengan	
menambahkan	 variabel	 kriminalitas	 termasuk	 didalamnya	 indikator	
perdagangan	 orang,	 dan	 tidak	 melihat	 kekerasan	 separatis	 dan	 kekerasan	
terkait	hubungan	industrial.	

		

a. Variabel	Kriminalitas	

																																																								
36	James	Ohwofasa	Akpeninor,	Modern	Concepts	of	Security,	AuthorHouse,	2013,	hal.	73.	
37	Ibid.	
38	UNSFIR	membagi	kekerasan	sosial	dalam	empat	kategori	besar,	yaitu:	kekerasan	komunal,	
kekerasan	separatis,	kekerasan	negara‐masyarakat,	dan	kekerasan	terkait	hubungan	industri.	
Mohammad	Zulfan	Tadjoeddi,	Anatomi	Kekerasan	Sosial	Dalam	Kontekstransisi:	Kasus	Indonesia	
1990‐2001,	Working	Paper	0201‐I,	United	Nations	Support	Facility	for	Indonesian	Recovery,	
Jakarta,	2002,	hal.	2.	
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Angka	 kriminalitas	 akan	 memengaruhi	 persepsi	 dan	 rasa	
aman	 seseorang.	 Angka	 kriminalitas	 yang	 tinggi	 juga	 akan	
berpengaruh	 pada	 aktivitas	 masyarakat,	 iklim	 usaha	 dan	
pembangunan	ekonomi.	Penggunaan	angka	kriminalitas	 juga	selaras	
dengan	indikator	dalam	mengukur	keamanan	manusia.39	

Indikator	 kriminalitas	 dibatasi	 berdasarkan	 jumlah	 kejadian	
kejahatan	 tertentu	 yang	 disertai	 kekerasan	 mengacu	 pada	 KUHP,	
yaitu	 (1)	 pencurian	 dengan	 kekerasan;	 (2)	 penganiayaan;	 (3)	
perkosaan/	 kejahatan	 terhadap	 kesusilaan;	 (4)	 perdagangan	
orang/manusia,	dan	(5)	pembunuhan.	

Indikator	pada	variabel	kriminalitas		adalah	sebagai	berikut:	

1. Jumlah	 kejadian	 tindak	 pencurian	 dengan	 kekerasan	 yang	 terjadi	
di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir.	

2. Jumlah	 kejadian	 tindak	 penganiayaan	 yang	 terjadi	 di	 desa/	
kelurahan	selama	setahun	terakhir.	

3. Jumlah	kejadian	 tindak	perkosaan/kejahatan	 terhadap	kesusilaan	
yang	terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir.	

4. Jumlah	 kejadian	 tindak	 perdagangan	 orang	 (human	 trafficking)	
yang	terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir.	

5. Jumlah	 kejadian	 tindak	 pembunuhan	 yang	 terjadi	 di	 desa/	
kelurahan	selama	setahun	terakhir.	

	

b. Variabel	Kekerasan	Komunal	

Definisi	 kekerasan	 komunal	 (communal	 violence),	 menurut	
UNSFIR,	 adalah	 kekerasan	 sosial	 yang	 terjadi	 antara	 dua	 kelompok	
masyarakat/komunal	 atau	 bisa	 berupa	 satu	 kelompok	 diserang	 oleh	
kelompok	 lain.	 Pengelompokan	 komunal	 tersebut	 bisa	 berdasarkan	
etnis,	agama,	kelas	sosial,	afiliasi	politik	atau	hanya	sekedar	perbedaan	
kampung,	dan	lain‐lain.40	

Kekerasan	 komunal	 dalam	 peraturan	 perundang‐undangan	
erat	dengan	istilah	konflik	sosial	yang	telah	dijabarkan	dalam	UU	No.	
7	 tahun	 2012	 tentang	 Penanganan	 Konflik	 Sosial,	 didefinisikan	
sebagai	 “perseteruan	 dan/atau	 benturan	 fisik	 dengan	 kekerasan	
antara	dua	kelompok	masyarakat	atau	 lebih	yang	berlangsung	dalam	
waktu	 tertentu	 dan	 berdampak	 luas	 yang	 mengakibatkan	
ketidakamanan	dan	disintegrasi	sosial	sehingga	mengganggu	stabilitas	
nasional	 dan	 menghambat	 pembangunan	 nasional.”	 Penyusunan	
Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	 juga	 merupakan	 perwujudan	
dari	 amanat	 pasal	 11,	 UU	 No.	 7	 tahun	 2012	 terkait	 membangun	
sistem	 peringatan	 dini	 dalam	 bentuk	 penelitian	 dan	 pemetaan	
wilayah	potensi	konflik.	

																																																								
39	Human	Security:	Indicators	for	Measurement,	http://www.gdrc.org/sustdev/husec/z‐
indicators.html,	diakses	pada	7	Desember	2014.		
40	Mohammad	Zulfan	Tadjoeddi,	op.cit,	hal.	27.	
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Dari	 studi	 yang	 dilakukan	 Mohammad	 Zulfan	 Tadjoeddin	
mengenai	kekerasan	sosial	tersebut	di	Indonesia	pada	periode	1990	–	
2001,	 kekerasan	 komunal	 merupakan	 jenis	 kekerasan	 sosial	 yang	
terparah,	jika	diukur	dengan	jumlah	korban	tewas.41	Kekerasan	sosial	
juga	merupakan	kekerasan	paling	dominan	terjadi	di	sebagian	besar	
daerah,	 kecuali	 di	 Aceh	 dan	 Papua	 yang	 didominasi	 oleh	 kekerasan	
separatis.42	Beberapa	tahun	terakhir,	konflik	komunal	masih	menjadi	
isu	 mengemuka	 baik	 karena	 dilatarbelakangi	 isu	 agama,	 politik,	
maupun	 lainnya.	 Kekerasan	 terkait	 isu	 komunal	merupakan	 insiden	
kekerasan	 yang	 paling	 banyak	 berdampak	 pada	 korban	 manusia	
maupun	kerugian	harta‐benda.43	

Indikator	 yang	 digunakan	 dalam	 mengukur	 kekerasan	
komunal	adalah	sebagai	berikut:	

1. Keberadaan	korban	 luka‐luka	akibat	perkelahian	antar	kelompok	
masyarakat,	antardesa,	antarsuku,	dan	antaragama		

2. Keberadaan	korban	meninggal	akibat	perkelahian	antar	kelompok	
masyarakat,	antardesa,	antarsuku,	dan	antaragama	

	

c. Variabel	Kekerasan	Negara‐Masyarakat	

Kekerasan	 Negara‐Masyarakat	 adalah	 kekerasan	 antara	
negara	 (state)	 dan	 masyarakat	 yang	 mengekspresikan	 protes	 dan	
ketidakpuasan	 mereka	 kepada	 institusi	 negara	 tanpa	 motif	
separatisme.44	Indeks	 keamanan	manusia	 Indonesia	mencakup	pada	
indikator	kekerasan	negara‐masyarakat	karena	bentuk	kekerasan	ini	
merupakan	salah	satu	bentuk	kekerasan	sosial	yang	sering	terjadi.	

Dalam	 mengukur	 kekerasan	 negara‐masyarakat,	 maka	
indikator	yang	digunakan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Keberadaan	 korban	 meninggal	 akibat	 benturan	 dengan	 aparat	
keamanan	 dan	 aparat	 pemerintah	 yang	 disebabkan	 oleh	 motif	
harta,	 kekuasaan,	 ideologi/kepercayaan,	 ketidakpuasan	 atas	
kebijakan/pelayanan.	

2. Keberadaan	 korban	 luka‐luka	 akibat	 benturan	 dengan	 aparat	
keamanan	 dan	 aparat	 pemerintah	 yang	 disebabkan	 oleh	 motif	
harta,	 kekuasaan,	 ideologi/kepercayaan,	 ketidakpuasan	 atas	
kebijakan/	pelayanan.	

	

Tabel	6.	Variabel	dan	Indikator	Keamanan	dari	Kekerasan	

Dimensi	 Variabel	 Indikator	

																																																								
41	Ibid,	hal.	31.	
42	Ibid,	hal.	35.	
43	Ihsan	Ali‐Fauzi,	Rudy	Harisyah	Alam,	Samsu	Rizal	Panggabean,	Pola‐pola	Konflik	Keagamaan	di	
Indonesia	(1990‐2008),	Jakarta:	Yayasan	Wakaf	Paramadina,	2009,	hal.	iv.	
44	Mohammad	Zulfan	Tadjoeddi,	op.	cit,	hal.	27.	
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Keamanan	
dari	

Kekerasan	

Kriminalitas	

Jumlah	kejadian	tindak	pencurian	
dengan	kekerasan	yang	terjadi	di	
desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir

Jumlah	kejadian	tindak	penganiayaan	
yang	terjadi	di	desa/kelurahan	selama	
setahun	terakhir	

Jumlah	kejadian	tindak	
perkosaan/kejahatan	terhadap	
kesusilaan	yang	terjadi	di	
desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir

Jumlah	kejadian	tindak	perdagangan	
orang	(trafficking)	yang	terjadi	di	
desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir

Jumlah	kejadian	tindak	pembunuhan	
yang	terjadi	di	desa/kelurahan	selama	
setahun	terakhir	

Kekerasan	
Komunal	

Keberadaan	korban	luka‐luka	akibat	
perkelahian	antarkelompok	masyarakat,	
antardesa,	antarsuku,	dan	antaragama	
Keberadaan	korban	meninggal	akibat	
perkelahian	antar	antarkelompok	
masyarakat,	antardesa,	antarsuku,	dan	
antaragama	

Kekerasan	Negara	‐	
Masyarakat		

Keberadaan	korban	luka‐luka	akibat	
benturan	dengan	aparat	keamanan	dan	
aparat	pemerintah	yang	disebabkan	
oleh	motif	harta,	kekuasaan,	
ideologi/kepercayaan,	ketidakpuasan	
atas	kebijakan/pelayanan	
Keberadaan	korban	meninggal	akibat	
benturan	dengan	aparat	keamanan	dan	
aparat	pemerintah	yang	disebabkan	
oleh	motif	harta,	kekuasaan,	
ideologi/kepercayaan,	ketidakpuasan	
atas	kebijakan/pelayanan	

	

	

F. Metode	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	

Konsep	 Keamanan	 Manusia	 yang	 lebih	 melebar	 dan	 mendalam	 telah	
menghasilkan	konsep	keamanan	yang	menitikberatkan	pada	manusia,	sehingga	
dapat	menyentuh	aspek‐aspek	yang	lebih	beragam	dan	lebih	kompleks.	Melihat	
semakin	 luas	dan	dalamnya	konsep	keamanan	manusia	 ini,	maka	problematika	
yang	muncul	selanjutnya	adalah	menentukan	cakupan‐cakupan	yang	diperlukan	
dalam	 menyusun	 IKMI	 agar	 sedapat	 mungkin	 mampu	 mencerminkan	 kondisi	
masyarakat	yang	sebenarnya.		
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Oleh	 karena	 luasnya	 cakupan	 konsep	 Keamanan	 Manusia,	 maka	 perlu	
adanya	 limitasi	 dalam	 penyusunan	 IKMI	 2015.	 Dengan	 menentukan	 dimensi,	
variabel,	serta	indikator	tertentu,	maka	berarti	akan	mengesampingkan	konsep‐
konsep	 yang	 lain.	 Permasalahan	 ini	 tentu	 akan	 memancing	 berbagai	 macam	
diskusi	filosofis	 	yang	cukup	kental	dengan	perdebatan.	Untuk	itu	perlu	adanya	
ketegasan	definisi	konsep	dari	 level	dimensi	sampai	dengan	 indikator	sehingga	
IKMI	dapat	disusun	dengan	lebih	percaya	diri,	tanpa	ada	multi‐interpretasi,	dan	
dapat	menjadi	panduan	dalam	penyusunan	kebijakan	bagi	berbagai	instansi.	

Agar	 dapat	 mengembangkan	 IKMI	 lebih	 representatif,	 maka	 dalam	
penyusunannya	perlu	menggunakan	pertimbangan	antara	lain:	(1)	Universalitas	
dari	 nilai‐nilai	 demokrasi,	 hak	 asasi	 manusia,	 tata	 kelola	 yang	 baik	 dapat	
diarusutamakan,	 (2)	 Nilai‐nilai	 lokal	 kultural	 dan	 endigeneosity	 pada	 satu	 sisi	
tetap	terlindungi	sebagai	pluralitas	budaya,	(3)	Manusia	indonesia	menjadi	fokus	
dari	proses	peningkatan	 taraf	hidup	melalui	program‐program	pemerintah,	 (4)	
Menghargai	 inisiatif	 warga	 yang	multikultural	 untuk	mengekspresikan	 dirinya	
sebagai	bagian	dari	berjalannya	sistem	pemerintahan	yang	demokratis,	dan	(5)	
Mencari	 pandangan	 yang	 komprehensif	 (holistik),	 agar	 indeks	 keamanan	 ini	
dapat	merepresentasikan	kondisi	dan	kebutuhan	Indonesia.	

Setelah	melalui	berbagai	macam	proses	kompilasi	dan	komparasi	literatur,	
diskusi	 dan	 FGD,	 maka	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	 disusun	
berdasarkan	4	dimensi,	10	variabel,	dan	36	indikator.	

	

Indeks	 ini	 bertumpu	 pada	 permasalahan	 inti,	 yaitu	 tingkat	 keamanan	
manusia	 di	 Indonesia	 dilihat	 dari	 empat	 aspek	 besar	 yang	 terdiri	 dari	 aspek	
bencana,	 kesejahteraan	 sosial,	 kebhinnekaan,	 dan	 kekerasan;	 serta	 hubungan	
antaraspek	tersebut	terhadap	kondisi	hidup	manusia	Indonesia	tersebut	di	suatu	
provinsi.	 Indeks	 ini	 juga	 diharapkan	 memberi	 dampak	 positif	 terhadap	
intervensi	 kebijakan	 dan	 perencanaan	 pembangunan	 yang	 lebih	 menjamin	
keamanan	 manusia	 Indonesia.	 Seperti	 yang	 telah	 disebutkan	 sebelumnya,	
pandangan	 maupun	 konsep	 terkait	 keamanan	 manusia	 bersifat	 pluralistik,	
begitu	 juga	 pandangan	 terkait	 ke‐Indonesia‐an.	 Jika	 dikaitkan	 dengan	
pertimbangan‐pertimbangan	 dalam	 konsep	 di	 bagian	 atas,	 maka	 metodologi	

1 Indeks

4 Dimensi

10 Variabel

36 Indikator
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yang	digunakan	dalam	penyusunan	indeks	ini	harus	pula	bisa	mengadaptasi	dan	
sedapat	mungkin	merefleksikan	realitas	yang	ada	(real‐world	practice).	Dengan	
kata	lain,	indeks	ini	secara	eksplisit	menganut	paradigma	penelitian	yang	disebut	
oleh	 John	 W.	 Creswell	 sebagai	 pragmatism,	 yang	 dibedakan	 dari	 paradigma	
postpositivism,	constructivism	dan	transformative.45	

Merujuk	 pada	 Creswell,	 maka	 dengan	 demikian	 metodologi	 yang	 tepat	
untuk	 mengukur	 indeks	 keamanan	 manusia	 adalah	 mixed	 methods,	 dimana	
secara	 spesifik	 dan	 operasional	 	 menggunakan	 pendekatan	 kuantitatif	 dan	
kualitatif	 secara	 sekuensial	 dalam	 desain	 konstruksi	 perhitungan	 indeksnya.	
Dengan	 desain	mixed	methods	ini	 akan	 didapatkan	 pemahaman	 yang	 utuh	 dan	
menyeluruh	 berdasarkan	 semua	 data	 yang	 ada	 terkait	 keamanan	 manusia	
Indonesia,	 baik	 kualitatif	 maupun	 kuantitatif,	 dibandingkan	 dengan	 data	
kuantitatif	saja	atau	data	kualitatif	saja.46	Perhitungan	indeks	ini	dimulai	dengan	
kompilasi	 sekaligus	 penilaian	 kualitas	 data	 (data	 quality	 assessment)	 dari	
serangkaian	data	survei	yang	telah	dilakukan	oleh	lembaga	atau	institusi	negara	
atau	 yang	 dapat	 dipercaya	 —	 untuk	 menggeneralisasi	 hasil‐hasil	 pada	 suatu	
populasi	 di	 Indonesia	 dan	 kaitannya	 dengan	 indikator,	 variabel	 dan	 dimensi	
pembentuk	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia,	 dan	 kemudian,	 pada	 tahap	
kedua,	 fokus	 pada	 pendekatan	 kualitatif,	 secara	 khusus	 menggunakan	 open‐
ended	intervews	 untuk	mengumpulkan	 pandangan‐pandangan	 secara	 rinci	 dari	
para	 partisipan	 atau	 narasumber	 atau	 para	 pemangku	 kepentingan,	 untuk	
membantu	menjelaskan	dengan	baik	survei	kuantitatif	pendahuluan.		

Lebih	 spesifik	 terkait	 prosedur	 pertama,	 pendekatan	 kuantitatif,	 dan	
senada	dengan	penjelasan	di	atas,	maka	secara	khusus,	pembobotan	dari	indeks	
ini	 lebih	 berdasarkan	 pada	 participatory	methods	 daripada	 statistical	models.	
Mengingat	participatory	methods	yang	juga	mempertimbangkan	pandangan	para	
pemangku	 kepentingan,	 pakar,	 warga	 dan	 politisi	 sebagai	 pembobotan,	 dapat	
membantu	dalam	penyusunan	kebijakan	nasional	yang	lebih	baik.47	

Diantara	 beberapa	 participatory	 methods	 dalam	 teknik	 pembobotan	
indikator,	 variabel,	 maupun	 indikator,	 indeks	 ini	 tidak	 dapat	 disusun	 dalam	
suatu	hierarki	 yang	 terstruktur,	 karena	 indeks	 yang	mengukur	 seberapa	 aman	

																																																								
45	John	W.	Cresswell,	Research	Design:	Qualitative,	Quantitative,	and	Mixed	Methods	Approaches,	
Washington	DC:	Sage	Publications,	2014,	hal.	78‐98.	Bandingkan	dengan	John	W.	Cresswell,	
Qualitative	Inquiry	and	Research	Design:	Choosing	among	Five	Approaches,	London:	Sage	
Publications,	2007,	hal.	19‐23,	dimana	dalam	buku	sebelumnya	itu,	John	W.	Cresswell,	menyebut	
4	paradigma	penelitian	yaitu:	post‐positivism,	constructivism,	advocacy/participatory,	dan	
pragmatism.	Dengan	kata	lain,	disini	paradigma	transformative	pada	tulisan	sebelumnya	disebut	
sebagai	paradigma	advocacy/participatory.	Bandingkan	juga	dengan	Yvonna	S.	Lincoln,	Susan	A.	
Lynham,	dan	Egon	G.	Guba,	"Paradigmatic	Controversies,	Contradictions,	and	Emerging	
Confluences,	Revisited,"	dalam	The	Sage	Handbook	of	Qualitative	Research,	ed.	Norman	K.	Denzin	
dan	Yvonna	S.	Lincoln,	London:	Sage	Publications,	2011,	hal.	97‐128;	Norman	K.	Denzin,	
Qualitative	Inquiry	under	Fire:	Toward	a	New	Paradigm	Dialogue,	California:	Left	Coast	Press,	
2009.	
46	Lihat:	Abbas	Tashakkori	dan	Charles	Teddlie,	eds.,	Sage	Handbook	of	Mixed	Methods	in	Social	
and	Behavorial	Research,	Los	Angeles:	Sage	Publications,	2003;	Betina	Hollstein,	"Mixed	Methods	
Social	Network	Research:	An	Introduction,"	dalam	Mixed	Methods	Social	Network	Research:	
Designs	and	Applications,	ed.	Silvia	Domínguez	dan	Betina	Hollstein,	New	York:	Cambridge	
University	Press,	2014,	hal.	4‐5.	
47	OECD,	Handbook	on	Constructing	Composite	Indicators:	Methodology	and	Userguide,	OECD,	
2008,	hal.	31‐32.	
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manusia	 Indonesia	 ini	 meniscayakan	 interaksi	 dan	 ketergantungan	 antar	
dimensi,	 variabel,	 indikator	 maupun	 sub‐indikator	 pembentuknya.	 Disini	 pula,	
diukur	 bagaimana	 umpan	 balik	 antara	 suatu	 kriteria	 terhadap	 daerah	 dan	
sebaliknya	dalam	 Indeks	Keamanan	Manusia	 Indonesia.	 Semisal,	 tidaklah	 sama	
bagi	wilayah	kepulauan	yang	memiliki	pertumbuhan	dan	pemerataan	ekonomi	
yang	 baik	 dengan	 penduduk	 relatif	 sedikit	 dengan	 penduduk	 wilayah	 daratan	
dengan	 penduduk	 yang	 padat.	 Begitu	 pula,	 prioritas‐prioritas	 pilihan	 terkait	
intervensi	 pembangunan	 dalam	 konteks	 ini	 bagi	 masyarakat	 daerah	 pesisir	
menjadi	 sangat	 berbeda	 dengan	masyarakat	 di	 daerah	 pegunungan,	meskipun	
secara	 prinsip	 mereka	 semua	 menginginkan	 tingkat	 keamanan	 yang	 sama,	
meskipun	bentuknya	bisa	 jadi	 berbeda.	Dengan	kata	 lain,	 indeks	 keamanan	 ini	
tidak	 bisa	 didasarkan	 pada	 pendekatan	 Analytic	 Hierarchy	 Process	 (AHP).48	
Pendekatan	 Conjoint	 Analysis	 (CA)49	yang	 secara	 esensi	 merupakan	 kebalikan	
dari	 AHP	 yaitu	 melakukan	 disaggregasi	 terhadap	 preferensi‐preferensi	 juga	
tidak	 tepat	 dipakai	 dalam	 penyusunan	 indeks	 ini.	 Indeks	 ini	 tidak	 tepat	 pula	
apabila	 didasarkan	 pada	 pertimbangan	 alokasi	 anggaran,	 seperti	 yang	 dipakai	
dalam	Budget	Allocation	Process	(BAP)	—mengingat	keamanan	manusia	bersifat	
esensial	dan	tidak	bisa	direduksi	ke	dalam	alokasi	anggaran.	Dengan	demikian,	
maka	metodologi	yang	paling	sesuai	untuk	indeks	ini	adalah	metodologi	dengan	
kerangka	 network	 atau	 jejaring,	 seperti	 yang	 Thomas	 Saaty	 tawarkan	 dan	
perkenalkan	sebagai	Analytical	Network	Process	(ANP).50	

	

Gambar	2.	Jejaring	Analytical	Network	Process	(ANP)	

																																																								
48	Thomas	Saaty,	"Basic	Theory	of	the	Analytic	Hierarchy	Process:	How	to	Make	a	Decision,"	Rev.	
R.	Acad.	Cienc.	Exact.	Fis.	Nat.	(Esp)	93,	no.	4,	1999;	Thomas	Saaty,	"Decision	Making	with	the	
Analytic	Hierarchy	Process,"	International	Journal	Services	Sciences,	vol	1,	no.	1,	2008;	Thomas	
Saaty	dan	Luis	G	Vargas,	Models,	Methods,	Concepts	and	Applications	of	the	Analytic	Hierarchy	
Process,	London:	Springer,	2012.	
49	OECD,	op.	cit.	hal.	98‐99.	
50	Lihat:	Thomas	L.	Saaty	dan	Luis	G.	Vargas,	Decision	Making	with	the	Analytic	Network	Process:	
Economic,	Political,	Social	and	Technological	Applications	with	Benefits,	Opportunities,	Costs	and	
Risks,	New	York:	Springer,	2006.;	Thomas	Saaty,	Fundamentals	of	the	Analytic	Network	Process,	
paper	presented	at	the	ISAHP,	Kobe,	Japan,	August	12‐14,	1999;	Rozann	W	Saaty,	Decision	
Making	in	Complex	Environments,	Pittsburgh:	Super	Decisions,	2003.	
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Secara	 operasional,	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	 merupakan	
sebuah	 sistem	 jejaring	 (network)	 yang	 tersusun	 dari	 4	 subsistem	 yang	 disebut	
dimensi,	 dimana	 subsistem	 ini	 terbentuk	 dari	 komponen‐komponen	 yang	
disebut	variabel,	dan	komponen	ini	sendiri	terbangun	dari	elemen‐elemen	yang	
disebut	 indikator.	 Dalam	 jejaring	 ANP	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia,	
antarelemen,	 komponen,	 atau	 subsistem	 itu	 dapat	 membentuk	 koneksi	 satu	
sama	 lain,	 yang	 disebut	outer	dependence,	maupun	dengan	 elemen,	 komponen,	
atau	subsistem	itu	sendiri,	yang	disebut	inner	dependence	loop.	Sedangkan	secara	
tipologi,	 Thomas	 Saaty,	 mengklasifikasi	 elemen,	 komponen,	 atau	 subsistem	
dalam	network	menjadi	 tiga	berdasarkan	 fungsinya,	 yaitu:	 source,	 intermediate	
dan	sink.51	Untuk	lebih	jelasnya,	dapat	dilihat	dalam	gambar	2.	

Elemen,	komponen	atau	subsistem	disebut	source	apabila	hanya	bersifat	
mempengaruhi	 dan	 tidak	 dipengaruhi	 oleh	 elemen,	 komponen	 atau	 subsistem	
lain,	atau	dengan	kata	lain	tidak	ada	arah	panah	menuju	elemen,	komponen	atau	
subsistem	 tersebut,	 seperti	 β1	dalam	 gambar	 di	 atas.	 	 Elemen,	 komponen	 atau	
subsistem	 disebut	 sink	 apabila	 hanya	 bersifat	 dipengaruhi	 oleh	 elemen,	
komponen	atau	subsistem	lain,	atau	dengan	kata	lain	tidak	ada	arah	panah	dari	
elemen,	 komponen	atau	 subsistem	 tersebut,	 seperti	β5	dalam	gambar	di	 atas	–	
dimana	 kondisi	 ini	 disebut	 pula	 sebagai	 absorbing	 state.	 Selanjutnya,	 elemen,	
komponen	atau	 subsistem	disebut	 intermediate	apabila	bersifat	mempengaruhi	
dan	dipengaruhi	oleh	elemen,	komponen	atau	subsistem	 lain,	seperti	β2,	β3	dan	
β4	 dalam	 gambar	 di	 atas.	 Untuk	 fungsi	 intermediate	 dapat	 dibedakan	 lagi	
kondisinya	 menjadi	 dua,	 yaitu:	 1)	 recurrent	 state	 –	 kondisi	 di	 mana	 elemen,	
komponen	 atau	 subsistem	 tersebut	 mendapatkan	 pengaruh	 tidak	 hanya	 dari	
source	atau	dari	satu	elemen,	komponen	atau	subsistem),	seperti	 	β3	dan	β4;	dan	
2)	 transient	state	–	kondisi	dimana	elemen,	komponen	atau	 subsistem	 tersebut	

																																																								
51	Thomas	L.	Saaty	dan	Luis	G.	Vargas,	op.	cit.	hal.	9‐10.	



Indeks Keamanan Manusia Indonesia 31

mendapatkan	pengaruh	hanya	dari	source	atau	dari	satu	elemen,	komponen	atau	
subsistem,	 seperti	 β2.	Dalam	 gambar	 di	 atas,	 dapat	 diketahui	outer	dependence	
antarelemen,	 komponen	 atau	 variabel,	 dan	 juga	 inner	 dependence	 loop	 yang	
dimiliki	oleh	β2,	β4	dan	β5.	

	

G. Teknik	Pengumpulan	Data	

Penyusunan	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	 (IKMI),	 sebagaimana	
penyusunan	 indeks‐indeks	 lainnya,	 tentunya	 sangat	 bergantung	 pada	
ketersediaan	data	dan	kualitasnya.	IKMI	akan	menggunakan	data‐data	sekunder	
yang	 tersedia,	 seperti:	 Data	 Potensi	 Desa	 (PODES)	 dari	 Badan	 Pusat	 Statistik	
(BPS);	 Data	 Informasi	 Bencana	 Indonesia	 (DIBI)	 dari	 Badan	 Nasional	
Penanggulangan	 Bencana	 (BNPT);	 Survei	 Sosial	 Ekonomi	 Nasional	 (SUSENAS)	
dari	 BPS;	 Indeks	 Pembangunan	 Manusia	 (IPM)	 dari	 BPS;	 Indeks	 Demokrasi	
Indonesia	(IDI)	dari	Bappenas;	Indeks	Perumahan	Rakyat	(IPR)	dari	BPS;	Indeks	
Ketahanan	Pangan	dari	BPS;	Tingkat	Pengangguran	Terbuka	dari	BPS.	

Dengan	 menggunakan	 pendekatan	 analisa	 ANP,	 Expert	 Judgement	 atau	
pertimbangan	 ahli	 juga	 harus	menjadi	 bagian	 dalam	 teknis	 pengumpulan	 data	
ini.	 Hal	 ini	 diperlukan	 untuk	 memahami	 permasalahan	 yang	 ada	 secara	
mendalam	 agar	 kerangka	 model	 yang	 dikembangkan	 sebisa	 mungkin	
mencerminkan	 keadaan	 yang	 sebenarnya.	 Para	 pakar	 yang	 akan	 dilibatkan	
tentunya	 harus	 melalui	 pertimbangan	 personal	 identification	 yang	 menguasai	
isu‐isu	 dimensi,	 variabel,	 dan	 indikator	 IKMI.	 Pembobotan	 oleh	 para	 ahli	
terhadap	 indikator	 adalah	metode	 outranking	yang	menawarkan	 cara	 fleksibel	
dan	 sederhana	 kepada	 pembuat	 keputusan	 untuk	 menganalisa	 isu‐isu	
multikriteria	yang	diangkat	dalam	IKMI.	

Setelah	 melalui	 berbagai	 tahapan	 konstruksi	 IKMI	 2015,	 Tim	 Ahli	 juga	
mempertimbangkan	untuk	menggunakan	Forum	Group	Discussion	(FGD).	Metode	
pengumpulan	 data	 ini	 dinilai	 sangat	 dibutuhkan	 sebagai	 bagian	 dalam	 teknis	
pengumpulan	data	primer	IKMI.	Selain	 itu,	pentingnya	diadakan	FGD	di	daerah	
juga	didasarkan	pada	hasil	FGD	Tim	Ahli	dan	Bappenas	di	Bandung	 tanggal	21	
November	2015.	

FGD	 ke	 daerah	 tertentu	 sangat	 berperan	 sebagai	 metode	 pengumpulan	
data	 yang	 bersifat	 kualitatif,	 dapat	 menangkap	 lebih	 baik	 kondisi	 terkini	
keamanan	 manusia	 di	 daerah	 secara	 langsung	 melalui	 sumber‐sumber	 yang	
kredibel	 dan	 terpercaya,	 dan	 bisa	 mengeksplorasi	 informasi‐informasi	 yang	
sebelumnya	 tidak	 dapat	 dipenuhi	 oleh	 data	 sekunder	 lainnya.	 Dengan	
menggunakan	 informasi	 dan	masukan	 yang	diperoleh	dari	 FGD,	 tim	ahli	 dapat	
lebih	mengeksplorasi	dan	memodifikasi	elemen	yang	relevan	dengan	nilai‐nilai	
lokal	di	setiap	daerah.	

	

H. Asesmen	Kualitas	Data	

Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	 (IKMI)	 ini	 ditujukan	 untuk	
memberikan	gambaran	mengenai	realitas	terkait	keamanan	bagi	setiap	manusia	
yang	berada	di	Indonesia.	Indeks	ini	tidak	akan	pernah	terwujud	tanpa	didukung	
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oleh	kualitas	data	yang	baik	pula.	Oleh	sebab	itu	pula,	pengukuran	kualitas	data	
sekaligus	penilaian	bagaimana	data	itu	dikumpulkan	menjadi	penting.		

Salah	satu	problematika	dalam	penyusunan	IKMI	adalah	mengenai	kualitas	
data	 yang	 tersedia.	 Indeks	 ini	 memanfaatkan	 data	 sekunder	 yang	 ada	 dari	
berbagai	 instansi	 tanpa	 harus	 membuat	 data	 baru.	 Dengan	 demikian,	
ketersediaan	 data	 merupakan	 tantangan	 tersendiri	 dalam	 penyusunan	 indeks	
ini.	Semakin	baik	data	yang	ada	dan	diperoleh,	maka	indeks	ini	akan	lebih	dapat	
menggambarkan	kondisi	keamanan	manusia	Indonesia	yang	lebih	representatif.	

Para	 pakar	 tidak	memiliki	 satu	 konsensus	mengenai	 parameter	 bersama,	
baik	 jumlah	 maupun	 kualifikasinya	 serta	 definisinya,	 tentang	 data	 yang	
berkualitas	 baik.	 Guilherme	 Morbey	 menyatakan	 bahwa	 setidaknya	 ada	 45	
ukuran	 tentang	 kualitas	 data,52	namun	 Morbey	 juga	 menawarkan	 “(7+2)	Data	
Quality	Assessment”,	 yaitu:	 (1)	 Completeness	per	 row	 (horizontal	completeness);	
(2)	 Syntatical	 correctness	 (conformity);	 (3)	 Absence	 of	 contradictions	
(consistency);	 (4)	 Accuracy	 incl.	 currency;	 (5)	 Absence	 of	 repetitions	 (free	 of	
duplicates);	 (6)	Business	referential	 integrity	(integrity);	 (7)	Completeness	(cross	
check	 sums,	 vertical	 completeness);	 (8)	 Availability	 of	 documentation;	 dan	 (9)	
Normative	consistency.	

Sedangkan	 David	 Loshin,	 menyebutkan	 10	 parameter	 kualitas	 data	 yang	
berbeda	 dengan	 Morbey,	 yaitu:	 (1)	 Accuracy;	 (2)	 Lineage;	 (3)	 Structural	
consistency;	 (4)	 Semantic	 consistency;	 (5)	 Completeness;	 (6)	 Consistency;	 (7)	
Currency;	(8)	Timeliness;	(9)	Reasonableness;	dan	(10)	Identifiability.	53		

Disamping	 pandangan	 dari	 dua	 pakar	 atau	 praktisi	 terkait	 Data	Quality	
Assessment	di	 atas,	 Uni	 Eropa	 menentukan	 secara	 khusus	 European	Statistical	
System	(ESS)	yang	digunakan	dalam	Eurostat	(Badan	Statistik	Uni	Eropa),	untuk	
mendefinisikan	 data	 berkualitas	 tinggi	 apabila	memenuhi	 prasyarat‐prasyarat:	
(1)	Relevance;	(2)	Accuracy;	(3)	Timeliness	and	punctuality;	(4)	Comparability;	(5)	
Coherence;	dan(6)	Accessibility	and	clarity.	54	

H.	 Veregin	 menawarkan	 parameter	 kualitas	 data	 yang	 lebih	 sederhana,	
yaitu:	 (1)	 Accuracy,	 yang	 terdiri	 dari	 tiga	 jenis	 (spatial	 accuracy,	 temporal	
accuracy	dan	 thematic	accuracy);	 (2)	 Precision	 atau	 Resolution,	 dimana	 dalam	
parameter	 ini	 terbagi	menjadi	 tiga	 jenis	 (spatial	resolution,	temporal	resolution,	
dan	 thematic	 resolution);	 (3)	 Consistency;	 dan	 (4)	 Completeness.55	Elizabeth	
Vannan	 menjelaskan	 lima	 parameter	 kualitas	 data	 yang	 tidak	 jauh	 berbeda	
dengan	pendapat	Veregin,	 yaitu:	 (1)	Accurate;	 (2)	Complete;	 (3)	Consistent;	 (4)	
Timely;	dan	(5)	Flexible.56	

																																																								
52	G.	Morbey,	Data	Quality	for	Decision	Makers:	A	dialog	between	a	board	member	and	a	DQ	expert,	
Erkath,	Germany:	Springer	Gabler,	2013.	
53	D.	Loshin,	The	Practitioner's	Guide	to	Data	Quality	Improvement,	New	York:	Elsevier,	2011.	
54	M.	Ehling,	&	Körner,	T.	(eds.),	Handbook	on	Data	Quality	Assessment	Methods	and	Tools,	
Wiesbaden:	European	Commission,	Eurostat,	2007.	
55	H.	Veregin,	“Data	Quality	Parameters”,	dalam	Longley,	P.	A.,	Goodchild,	M.	F.,	Maguire,	D.	J.	&	
Rhind,	D.	W.	(eds.),	Geographical	Information	Systems:	Principles,	Techniques,	Management	and	
Applications.	Edinburgh:	Abridged	Edition,	2012.	
56	E.	Vannan,	“Quality	Data	‐	An	Improbable	Dream?	A	process	for	reviewing	and	improving	data	
quality	makes	for	reliable	‐	and	usable	–	results”,	Educause	Quarterly,	2001,	hal.	56‐58,.	
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Untuk	 kepentingan	penyusunan	 Indeks	Keamanan	Manusia	 Indonesia	 ini,	
parameter	kualitas	data	yang	digunakan	mengadopsi	pendapat	Vannan	dengan	
sedikit	 modifikasi.	 Data	 dengan	 kualitas	 yang	 baik	 sangat	 ditentukan	 secara	
utama	 oleh	 kejelasan	 definisi	 suatu	 dimensi,	 variabel,	 indikator	 pembentuk	
indeks	 atau	 perhitungan	 kuantitatif.	 Kejelasan	 definisi	 atau	 konsep	 menjadi	
suatu	 prasyarat	 —agar	 konsisten	 menggunakan	 pendekatan	 konseptual	
(conceptually‐driven)—	 yang	 menjadi	 patokan	 bagi	 parameter	 kualitas	 data	
lainnya,	yaitu	keakuratan	(accuracy),	kelengkapan	(completeness),	keseragaman	
atau	konsistensi	unit	analisis	(uniformity),	dan	ketersediaan	berdasarkan	waktu	
pengumpulan	 data	 (timeliness).	 Empat	 parameter	 yang	 didasarkan	 pada	
deskriptif	data	yang	ada	memiliki	nilai	setara,	sehingga	nilai	kualitas	data	dapat	
diformulasikan	sebagai	berikut:	

	

̅
̅ ̅ ̅ ̅

4
	

Dimana:		

Q	 :	Data	Quality	

̅ 	 :	Average	of	Definitions	Clarity	

̅ 	 :	Average	of	Accuracy	

̅ 	 :	Average	of	Completeness	

̅ 	 :	Average	of	Uniformity	

̅ 	 :	Average	of	Timeliness	

Penentuan	 atas	 kualifikasi	 data	 yang	 telah	 diverifikasi	 bersama	 oleh	
Kemitraan,	 BPS	 dan	 Bappenas,	 dan	 digunakan	 untuk	 penyusunan	 Indeks	
Keamanan	Manusia	Indonesia,	adalah	sebagai	berikut:	

	

Tabel	7.	Kualifikasi	Data	

Accuracy	

1.	Sumber	IDI,	PODES	‐	BPS,	SUSENAS	‐	BPS,	IPM	‐	BPS,	
Statistik	Pertanian	BPS,	Statistik	Perumahan	dan	
Pemukiman	BPS	dan	DIBI	=	1;		

2.	Sumber	data	lainnya	=	0.5;		

3.	Survey	=	0.	

	

Completeness	

1.	Sumber	IDI,	PODES	‐	BPS,	SUSENAS	‐	BPS,	IPM	‐	BPS,	
Statistik	Pertanian	BPS,	Statistik	Perumahan	dan	
Pemukiman	BPS	dan	DIBI	=	1;		

2.	Data	selain	IDI,	PODES	‐	BPS,	SUSENAS	‐	BPS,	IPM	‐	BPS,	
Statistik	Pertanian	BPS,	Statistik	Perumahan	dan	
Pemukiman	BPS	dan	DIBI	=	0.5;		

3.	Data	dari		proses	survey	=	0.	
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Uniformity	

1.	Data	yang	dapat	dipakai	mengukur	keamanan	pada	tingkat	
Provinsi	dan	Individu	=	1;		

2.	Data	yang	dapat	dipakai	mengukur	keamanan	pada	tingkat	
Provinsi	atau	Individu	=	0.5	

3.	Data	lainnya	atau	proses	survey	=	0	

Timeliness	

1.	Ketersediaan	data	saat	dibutuhkan	tiap	tahun	seperti	DIBI,	
SUSENAS	‐	BPS,	IPM	‐	BPS,	Statistik	Pertanian	BPS,	
Statistik	Perumahan	dan	Pemukiman	BPS	dan	IDI	=	1;	

2.	Ketersediaan	data	saat	dibutuhkan	tidak	setiap	tahun,	
seperti	PODES	‐	BPS	=	0.5;	

3.	Ketersediaan	data	berdasarkan	proses	survey	dan/	atau	
pengumpulan	data	lainnya	yang	tidak	reguler	ada	setiap	
tahun	=	0.	

Definitions	

Clarity	

1.	Definisi	jelas	=	1;	

2.	Definisi	butuh	klarifikasi	lebih	lanjut	dari	para	pakar	=	0.5;	

3.	Definisi	tidak	jelas	atau	kabur	=	0.	

	

Berdasarkan	hasil	perhitungan	di	atas,	dapat	diketahui	bahwa	nilai	kualitas	data	
yang	telah	terverifikasi	dari	 indeks	 ini	hingga	tanggal	5	Desember	2015	adalah	
sebesar	0.948.	Nilai	 ini	termasuk	kategori	sangat	tinggi,	dengan	ketidaktepatan	
sangat	 rendah	 yaitu	 sebesar	 0.0521.	 Untuk	 lebih	 detil,	 nilai	 kualitas	 data	
pembentuk	IKMI	2015	tersusun	dalam	tabel	3.	

	

Tabel	8.	Kualitas	Data	dalam	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	

	
Clarity	 Accuracy Complete‐

ness	
Uniformity	 Timeli‐

ness	
DQA	

IKMI	 1.000	 1.000	 0.979	 0.979	 0.781	 0.948	

Kebencanaan	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.750	 0.950	

Kesejahteraan	
Sosial	 1.000	 1.000	 1.000	 0.917	 0.917	 0.967	
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Kebhinnekaan	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Kekerasan	 1.000	 1.000	 0.917	 1.000	 0.458	 0.875	

	

Untuk	 mendapatkan	 gambaran	 yang	 lebih	 utuh,	 maka	 dibawah	 ini	 rincian	
kualitas	data	dari	tiap	dimensi,	beserta	variabel	dan	indikator	pembentuknya.	

	

1. Keamanan	dari	Bencana	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	bahwa	nilai	kualitas	data	Dimensi	Keamanan	dari	Bencana	 ini	adalah	
sebesar	0.95.	Nilai	ini	terbentuk	oleh:	

 

Tabel	9.	Kualitas	data	Keamanan	dari	Bencana 

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Keamanan	
dari	Bencana	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.750	 0.950	

Kesiapsiagaan	
Bencana	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Risiko	
Bencana	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

	

Selanjutnya,	lebih	detil	dapat	diketahui	nilai	kualitas	data	dari	tiap	variabel	
pembentuk	dimensi	adalah	sebagai	berikut:	

	

a. Kesiapsiagaan	Bencana	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	datanya	adalah	sebagai	berikut:	

	

Tabel	10.	Kualitas	data	Kesiapsiagaan	Bencana	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Kesiapsiagaan	
Bencana	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	
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Simulasi	
Bencana	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Petunjuk	
Keselamatan	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Fasilitas/	
Upaya	
Antisipasi/	
Mitigasi	
Bencana	Alam	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Dana	
Antisipasi/	
Mitigasi	
Bencana	Alam	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

	

Berdasarkan	 tabel	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 kualitas	 data	
variabel	ini	bernilai	0.9.	Nilai	ini	termasuk	kategori	sangat	tinggi	namun	dengan	
tingkat	 timeliness’	 yang	 kurang	 sempurna	 sebesar	 0.5.	 Kedua	 indikator	
pembentuk	variabel	 ini	 juga	memiliki	nilai	yang	sama	yakni	sebesar	0.9.	Kedua	
indikator	tersebut	juga	bermasalah	pada	 ‘timeliness’	karena	beberapa	data	yang	
digunakan	berasal	dari	PODES	yang	tidak	dirilis	oleh	BPS	setiap	tahunnya.				

	

b. Risiko	Bencana	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	datanya	adalah	sebagai	berikut:	

Tabel	11.	Kualitas	Data	Risiko	Bencana	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Risiko	Bencana	 1.000	 1.000 1.000 1.000 1.000	 1.000

Jumlah	korban	
meninggal	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	korban	
hilang	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	korban	
luka‐luka	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	korban	
mengungsi	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	
kejadian	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

	

Berdasarkan	 tabel	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 kualitas	 data	
variabel	ini	bernilai	sempurna	(1.0).	Kelima	indikator	pembentuknya	(indikator	
jumlah	korban	meninggal,	 korban	hilang,	 korban	 luka‐luka,	 korban	mengungsi,	
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dan	 jumlah	 kejadian)	 juga	 bernilai	 sempurna	 yakni	 1.0,	 karena	 data	 kelima	
indikator	 pembangun	 variabel	 ini	 berasal	 dari	 Data	 dan	 Informasi	 Bencana	
Indonesia	(DIBI)	yang	cukup	akurat,	dan	tetap	diperbaharui	setiap	tahun.	

	

2. Pemenuhan	Kesejahteraan	Sosial	

Dengan	formula	perhitungan	nilai	kualitas	data	yang	sama	seperti	di	atas,	
maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 nilai	 Dimensi	 Kesejahteraan	 Sosial	 ini	 adalah	
sebesar	0.967.	Nilai	ini	terbentuk	oleh:	

	

Tabel	12.	Kualitas	Data	Kesejahteraan	Sosial	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete
‐ness	 Uniformity	

Timeli‐
ness	 DQA	

Kesejahteraan	
Sosial	

1.000	 1.000	 1.000	 0.917	 0.917	 0.967	

Biologis	dan	
Fisiologis	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Sosial	dan	
Pengembangan	
Diri	

1.000	 1.000	 1.000	 0.833	 0.833	 0.933	

	

Selanjutnya,	lebih	detil	dapat	diketahui	nilai	kualitas	data	dari	tiap	variabel	
pembentuk	dimensi	adalah	sebagai	berikut:	

	

a. Pemenuhan	terhadap	Kebutuhan	Biologis	dan	Fisiologis	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	datanya	adalah	sebagai	berikut:	

	

Tabel	13.	Kualitas	Data	Pemenuhan	Kebutuhan	Biologis	dan	Fisiologis	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Kebutuhan	
Biologis	dan	
Fisiologis	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Rasio	Akses	
Energi	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Rasio	Akses	
Air	Bersih	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Rasio	
Pemanfaatan,	
Akses,	dan	
Ketersediaan	
Pangan	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	
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Angka	
Harapan	
Hidup	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Persentase	
Kondisi	
Tempat	
Tinggal	
Layak	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

	

Tabel	 di	 atas	 menunjukkan	 bahwa	 nilai	 kualitas	 data	 variabel	 ini	 termasuk	
sempurna.	 Data‐data	 yang	 digunakan	 dalam	 variabel	 ini	 adalah	 Susenas	 BPS,	
Indeks	 Ketahanan	 Pangan/Sensus	 Pertanian	 BPS,	 Statistik	 Perumahan	 dan	
Pemukiman	BPS,	dan	Indeks	Pembangunan	Manusia	BPS.		

	

b. Pemenuhan	terhadap	Kebutuhan	Sosial	dan	Pengembangan	Diri	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	data	adalah	sebagai	berikut:	
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Tabel	14.	Kualitas	Data	Pemenuhan	Kebutuhan	Sosial	dan	Pengembangan	
Diri	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Kebutuhan	
Sosial	dan	
Pengembangan	
Diri	

1.000	 1.000	 1.000	 0.833	 0.833	 0.933	

Rasio	Keaktifan	
Lembaga	Non	
Profit	

1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.500	 0.800	

Pendidikan	 1.000	 1.000 1.000 1.000 1.000	 1.000

Tingkat	
Pengangguran	
Terbuka	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

	

Tabel	di	atas	menunjukkan	bahwa	Variabel	Kebutuhan	Pengembangan	Diri	
dan	sosial	ini	kualitas	datanya	sangat	baik,	yaitu	sebesar	0.933.	Dari	data	diatas	
juga	dapat	diketahui	terdapat	satu	indikator	yang	datanya	tidak	sempurna,	yaitu	
indikator	 Rasio	 Keaktifan	 Lembaga	 Non‐Profit.	 Indikator	 ini	 bermasalah	 pada	
aspek	‘uniformity’	dengan	nilai	0.5	dan	‘timeliness’	dengan	nilai	0.5.	Kekurangan	
ini	diakibatkan	oleh	data	yang	tersedia	hanya	pada	tingkat	provinsi,	 tidak	pada	
individu	dan	tidak	tersedia	setiap	tahun.	

	

3. Perlindungan	dan	Pemanfaatan	atas	Kebhinnekaan	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	 kualitas	 data	 Dimensi	 Perlindungan	 dan	 Pemanfaatan	 atas	
Kebhinnekaan	bernilai	sempurna.	Nilai	ini	terbentuk	oleh:	

	

Tabel	15.	Kualitas	Data	Perlindungan	dan	Pemanfaatan	atas	Kebhinnekaan	

Data	 Clarity	 Accuracy	 Complete‐
ness	 Uniformity	 Timeli‐

ness	 DQA	

Kebhinnekaan	 1.000	 1.000 1.000 1.000 1.000	 1.000

Kebebasan	
Politik	dan	
Pemikiran	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Kebebasan	
Berkeyakinan	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Kebebasan	
dari	
Diskriminasi	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	
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Selanjutnya,	lebih	detil	dapat	diketahui	nilai	kualitas	data	dari	tiap	variabel	
pembentuk	dimensi	di	atas,	yaitu	sebagai	berikut:	

	

a. Kebebasan	Politik	dan	Pemikiran	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	data	variabel	Politik	dan	Pemikiran	sebagai	berikut:	

	

Tabel	16.	Kualitas	Data	Kebebasan	Politik	dan	Pemikiran	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Kebebasan	
Politik	dan	
Pemikiran	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Kekerasan	
oleh	Aparat	
Pemerintah	
yang	
menghambat	
kebebasan	
berkumpul	
berserikat	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Kekerasan	
oleh	
Masyarakat	
yang	
menghambat	
kebebasan	
berkumpul	
berserikat	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Kekerasan	
oleh	Aparat	
pemerintah	
yang	
menghambat	
kebebasan	
berpendapat	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Kekerasan	
oleh	
Masyarakat	
yang	
menghambat	
kebebasan	
berpendapat	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

 

Berdasarkan	 tabel	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 kualitas	 data	
variabel	 ini	 bernilai	 sempurna	 (1.0).	 Keempat	 indikator	 pembentuknya	 juga	
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bernilai	sempurna	(1.0)	karena	sumber	data	kempat	indikator	di	atas	tersedia	di	
Indeks	Demokrasi	Indonesia	(IDI).	

	

b. Kebebasan	Berkeyakinan	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	data	variabel	Agama	dan	Keyakinan	sebagai	berikut:	

	

Tabel	17.	Kualitas	Data	Kebebasan	Berkeyakinan	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Kebebasan	
Berkeyakinan	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	aturan	
tertulis	yang	
membatasi	
kebebasan	
menjalankan	
agama	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	
tindakan/	
pernyataan	
pejabat	
pemerintah	
yang	
membatasi	
kebebasan	
beragama	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	
ancaman	
kekerasan	
dan	
penggunaan	
kekerasan	
dari	satu	
kelompok	
masyarakat	
terhadap	
kelompok	
lain	terkait	
ajaran	agama	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

 

Berdasarkan	 tabel	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 kualitas	 data	
variabel	 ini	 bernilai	 sempurna	 (1.0).	 Ketiga	 indikator	 pembentuknya	 juga	
bernilai	sempurna	(1.0)	karena	sumber	data	ketiga	indikator	di	atas	tersedia	di	
Indeks	Demokrasi	Indonesia	(IDI).	
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c. Kebebasan	dari	Diskriminasi	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	data	variabel	Kebebasan	dari	Diskriminasi	sebagai	berikut:	

	

Tabel	18.	Kualitas	Data	Kebebasan	dari	Diskriminasi	

Data	 Clarity	 Accuracy Complete‐
ness	

Uniformity Timeli‐
ness	

DQA

Kebebasan	
dari	
diskriminasi	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	
Aturan	
Tertulis	yang	
Diskriminatif	
dalam	Hal	
Gender,	
Etnis,	atau	
Kelompok	
Rentan	
Lainnya	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	
Tindakan	
atau	
Pernyataan	
Pejabat	
Pemerintah	
Daerah	yang	
Diskriminatif	
dalam	Hal	
Gender,	
Etnis,	atau	
Kelompok	
Rentan	
lainnya	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	

Jumlah	
Ancaman	
Kekerasan	
atau	
Penggunaan	
Kekerasan	
oleh	
Masyarakat	
karena	
Alasan	
Gender,	
Etnis,	atau	
Kelompok	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	
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Rentan	
Lainnya	

 

Berdasarkan	 tabel	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 kualitas	 data	
variabel	 ini	 bernilai	 sempurna	 (1.0).	 Ketiga	 indikator	 pembentuknya	 juga	
bernilai	sempurna	(1.0)	karena	sumber	data	ketiga	indikator	di	atas	tersedia	di	
Indeks	Demokrasi	Indonesia	(IDI).	

	

4. Keamanan	dari	Kekerasan	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	data	Dimensi	Keamanan	dari	Kekerasan	bernilai	0.8750.	Nilai	
ini	terbentuk	oleh:	

	

Tabel	19.	Kualitas	Data	Kebebasan	dari	Kekerasan	

Data	 Clarity	 Accuracy	 Complete‐
ness	

Uniformity	 Timeli‐
ness	

DQA	

Keamanan	
dari	
Kekerasan	

1.000	 1.000	 0.917	 1.000	 0.458	 0.875	

Kriminalitas	 1.000	 1.000 1.000 1.000 0.500	 0.900

Konflik	
Komunal	

1.000	 1.000	 0.750	 1.000	 0.375	 0.825	

Kekerasan	
Negara‐
Masyarakat	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

 

Selanjutnya,	lebih	detil	dapat	diketahui	nilai	kualitas	data	dari	tiap	variabel	
pembentuk	dimensi	di	atas,	yaitu	sebagai	berikut:	

	

a. Kriminalitas	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	datanya	adalah	sebagai	berikut:	

	

Tabel	20.	Kualitas	Data	Kriminalitas	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Kriminalitas	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Jumlah	
kejadian	
tindak	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	
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pencurian	
dengan	
kekerasan	
yang	terjadi	
di	desa/	
kelurahan	
selama	
setahun	
terakhir	
Jumlah	
kejadian	
tindak	
penganiayaan	
yang	terjadi	
di	desa/	
kelurahan	
selama	
setahun	
terakhir	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Jumlah	
kejadian	
tindak	
perkosaan/	
kejahatan	
terhadap	
kesusilaan	
yang	terjadi	
di	desa/	
kelurahan	
selama	
setahun	
terakhir	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Jumlah	
kejadian	
tindak	
perdagangan	
orang	(human	
trafficking)	
yang	terjadi	
di	desa/	
kelurahan	
selama	
setahun	
terakhir	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Jumlah	
kejadian	
tindak	
pembunuhan	
yang	terjadi	
di	desa/	
kelurahan	
selama	
setahun	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	
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terakhir	

	

Tabel	 di	 atas	 menunjukkan	 bahwa	 kualitas	 data	 Variabel	 Kriminalitas	
sangat	baik	yaitu	sebesar	0.9.	Nilai	kualitas	data	kelima	indikator	pembentuknya	
juga	memiliki	nilai	yang	sama	yaitu	0.90.	Kelima	indikator	tersebut	bermasalah	
pada	aspek	‘timeliness’	karena	data	tidak	tersedia	tiap	tahun	di	PODES.	

	

b. Konflik	Komunal	

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	datanya	adalah	sebagai	berikut:	

 

Tabel	21.	Kualitas	Data	Kekerasan	Komunal 

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Konflik	
Komunal	 1.000	 1.000	 0.750	 1.000	 0.375	 0.825	

Keberadaan	
korban	luka‐
luka	akibat	
perkelahian	
antar	
Kelompok	
Masyarakat,	
Antar	Desa,	
Antar	Suku,	
dan	Antar	
Agama	

1.000	 1.000	 0.750	 1.000	 0.375	 0.825	

Keberadaan	
korban	
meninggal	
akibat	
perkelahian	
antar	
Kelompok	
Masyarakat,	
Antar	Desa,	
Antar	Suku,	
dan	Antar	
Agama	

1.000	 1.000	 0.750	 1.000	 0.375	 0.825	

 

Berdasarkan	 tabel	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 kualitas	 data	
variabel	ini	bernilai	sangat	baik	yaitu	0.825.	Kedua	indikator	pembantuk	variabel	
ini	juga	memiliki	nilai	yang	sama,	yaitu	0.825.	Namun	demikian,	kedua	indikator	
tersebut	 bermasalah	 pada	 aspek	 ‘completeness’	 dan	 ‘timeliness’,	 karena	 data	
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mengenai	 keberadaan	 korban	meninggal	 akibat	 perkelahian	 antaragama	 tidak	
tersedia	di	PODES	2014,	serta	PODES	tidak	menyediakan	data	tiap	tahun.	

	

c. Kekerasan	Negara‐Masyarakat		

Dengan	 formula	 perhitungan	 yang	 sama	 seperti	 di	 atas,	 maka	 dapat	
diketahui	kualitas	datanya	adalah	sebagai	berikut:	

	

Tabel	22.	Kualitas	Data	Kekerasan	Negara‐Masyarakat	

Data	 Clarity	 Accuracy	
Complete‐

ness	 Uniformity	
Timeli‐
ness	 DQA	

Kekerasan	
Negara‐
Masyarakat	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Keberadaan	
korban	luka‐
luka	akibat	
benturan	
dengan	
aparat	
keamanan	
dan	aparat	
pemerintah	
yang	
disebabkan	
oleh	motif	
harta,	
kekuasaan,	
ideologi/kepe
rcayaan,	
ketidakpuasa
n	atas	
kebijakan/pel
ayanan	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	

Keberadaan	
korban	
meninggal	
akibat	
benturan	
dengan	
aparat	
keamanan	
dan	aparat	
pemerintah	
yang	
disebabkan	
oleh	motif	
harta,	
kekuasaan,	

1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.900	
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ideologi/kepe
rcayaan,	
ketidakpuasa
n	atas	
kebijakan/pel
ayanan	

	

Berdasarkan	 tabel	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 kualitas	 data	
variabel	ini	bernilai	0.9.	Nilai	ini	termasuk	kategori	sangat	tinggi	dengan	tingkat	
‘timeliness’	 yang	 kurang	 sempurna	 sebesar	 0.5.	 Kedua	 indikator	 pembentuk	
variabel	 ini	 juga	 memiliki	 nilai	 yang	 sama	 yakni	 sebesar	 0.9,	 dan	 memiliki	
permasalahan	‘timeliness’,	karena	PODES	tidak	merilis	data	tiap	tahun.		

	

I. Perhitungan	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia		

1. Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	

Indeks	Dimensi	Keamanan	Manusia	di	Indonesia:	

∑
∑

	

	

Dimana:	
	

(δi)Indonesia	 :	Indeks	dimensi	ke	i	Indonesia	
Wir	 :	Bobot	ANP	dimensi	ke	i,	di	region	r	
Wi	 :	Bobot	ANP	dimensi	ke	i	
δir	 :	Capaian	indeks	dimensi	ke	i,	di	region	r	
i	 :	1.	Keamanan	dari	Bencana,	2.	Pemenuhan	Kesejahteraan	

Sosial,	 3.	 Perlindungan	 dan	 Pemanfaatan	 atas	
Kebhinnekaan,	4.	Keamanan	dari	Kekerasan	

	

Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	
	

1
∑

∑

4
	

Dimana:	
	

εIndonesia	 :	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	

Wi	 :	Bobot	ANP	dimensi	ke	i	
Wε	 :	Bobot	ANP	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	
δi	 :	Indeks	dimensi	ke	i	
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i	 :	1.	Keamanan	dari	Bencana,	2.	Pemenuhan	Kesejahteraan	
Sosial,	 3.	 Perlindungan	 dan	 Pemanfaatan	 atas	
Kebhinnekaan,	4.	Keamanan	dari	Kekerasan	

	
	
2. Dimensi	Keamanan	dari	Bencana	

	

log

	
	

	
Dimana:	

	
	 :	Keamanan	dari	Bencana	

P	 :	Preparedness	(Kesiapsiagaan	Bencana)	
R	 	 :	Risk	(Risiko	Bencana)	
Wp	 	 :	Bobot	Kesiapsiagaan	
WR	 	 :	Bobot	Risiko	
Pr	 :	Kesiapsiagaan	di	provinsi	r	
Rr	 	 :	Risiko	di	provinsi	r	

	
	
a. Variabel	Kesiapsiagaan	Bencana	

	

∑ 	
	 	 	

	

Dimana:	
	

γ1	Indonesia	 :	Variabel	kesiapsiagaan	bencana	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r	
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	 Capaian	 indeks	 indikator	kesiapsiagaan	bencana	ke	 i,	 di	

region	r		
i	 :	 1.	 Simulasi	 bencana,	 2.	 Petunjuk	 keselamatan,	 3.	

Fasilitas/	 upaya	 antisipasi/mitigasi	 bencana	 alam,	 4.	
Dana	antisipasi/mitigasi	bencana	alam	

	
	

i. Rasio	jumlah	desa	yang	ada	simulasi	bencana	terhadap	total	
jumlah	desa	
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Dimana:	
	

β1	 :	 Indikator	 rasio	 jumlah	 desa	 yang	 ada	 simulasi	 bencana	
alam	

VS	 :	Jumlah	desa	yang	ada	simulasi	bencana	alam	
V0	 	 :	Jumlah	desa	yang	tidak	ada	simulasi	bencana	alam	

	
	

ii. Rasio	jumlah	desa	yang	ada	petunjuk	keselamatan	bencana	
terhadap	total	jumlah	desa	
	

	 	

	
Dimana:	

β2	 :	 Indikator	 rasio	 jumlah	 desa	 yang	 ada	 petunjuk	
keselamatan	bencana	

VW	 :	Jumlah	desa	yang	ada	petunjuk	keselamatan	
V0	 	 :	Jumlah	desa	yang	tidak	ada	petunjuk	keselamatan	

	

	

iii. Rasio	jumlah	desa	yang	ada	fasilitas/upaya	
antisipasi/mitigasi	bencana	alam	terhadap	total	jumlah	desa	
	

	 	

	
Dimana:	
	

β3	 :	 Indikator	 rasio	 jumlah	 desa	 yang	 ada	 fasilitas/upaya	
antisipasi/mitigasi	bencana	alam	

VF	 :	 Jumlah	desa	yang	ada	 fasilitas/upaya	antisipasi/mitigasi	
bencana	alam	

V0	 :	 Jumlah	 desa	 yang	 tidak	 ada	 fasilitas/upaya	 antisipasi/	
mitigasi	bencana	alam	

	
	

iv. Rasio	jumlah	desa	yang	ada	dana	antisipasi/mitigasi	bencana	
alam	terhadap	total	jumlah	desa	
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Dimana:	
	

β4	 :	Indikator	jumlah	desa	yang	ada	dana	antisipasi	bencana	
alam	

VB	 :	Jumlah	desa	yang	mendapatkan	bantuan	dana	antisipasi/	
mitigasi	 bencana	 alam	dari	 pemerintah	 kabupaten	dan/	
atau	pemerintah	provinsi	

V0	 :	 Jumlah	 desa	 yang	 tidak	 mendapatkan	 bantuan	 dana	
antisipasi/mitigasi	 bencana	 alam	 dari	 pemerintah	
kabupaten	dan/atau	pemerintah	provinsi	

	
	

b. Variabel	Risiko	Bencana	
	

∑
	 	 		

	

Dimana:	
	

γ2	Indonesia	 :	Variabel	risiko	bencana	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	Capaian	indeks	indikator	risiko	bencana	ke	i,	di	region	r		
i	 :	1.	Jumlah	kejadian,	2.	Jumlah	korban	mengungsi,	3.	

Jumlah	korban	luka‐luka,	4.	Jumlah	korban	hilang,	5.	
Jumlah	korban	meninggal	

	
	

i. Jumlah	kejadian	dari	segala	jenis	bencana	alam	di	satu	
daerah/provinsi	
	

	
log 	 log
log 	 log

	

	

Dimana:	
	

β5	 :	 Indikator	 jumlah	 kejadian	 bencana	 yang	 terjadi	 di	 desa	
/kelurahan	

Ir	 :	Jumlah	kejadian	bencana	terjadi	di	provinsi	r	
Imin	 :	 Jumlah	 kejadian	 bencana	 terendah	 yang	 terjadi	 di	

Indonesia	
Imax	 :	 Jumlah	 Kejadian	 bencana	 tertinggi	 yang	 terjadi	 di	

Indonesia		
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ii. Jumlah	korban	mengungsi	dari	segala	jenis	bencana	alam	di	

satu	daerah/provinsi	

	

	
log
log

	

	
Dimana:		

	
β6	 :	Indikator	jumlah	korban	pengungsi	
Ir	 :	Jumlah	korban	pengungsi	di	provinsi	r	(Jika	Ir	=	0,	maka	Ir	

ditambah	1)	
Imax	 :	 Jumlah	 korban	 pengungsi	 terbanyak	 yang	 terjadi	 di	

Indonesia		

	

	

iii. Jumlah	korban	luka‐luka	dari	segala	jenis	bencana	alam	di	
satu	daerah/provinsi	
	

	
log
log

	

	
Dimana:		

	
β7	 :	Indikator	Jumlah	korban	luka‐luka	
Ir	 :	Jumlah	korban	luka‐luka	di	provinsi	r	(Jika	Ir=	0,	maka	Ir	

ditambah	1)	
Imax	 :	Jumlah	korban	luka‐luka		terbanyak	yang	terjadi	di	

Indonesia	

	
	

iv. Jumlah	korban	hilang	dari	segala	jenis	bencana	alam	di	satu	
daerah/provinsi	

	

	
log
log

	

	
Dimana:		

	
β8	 :	Indikator	jumlah	korban	hilang	
Ir	 :	 Jumlah	 korban	 hilang	 di	 provinsi	 r	 (Jika	 Ir=	 0,	 maka	 Ir	

ditambah	1)	
Imax	 :	Jumlah	korban	hilang	terbanyak	yang	terjadi	di	Indonesia	
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v. Jumlah	korban	meninggal	dari	segala	jenis	bencana	alam	di	
satu	daerah/provinsi	

	

	
log
log

	

	
Dimana:		

	
β9	 :	Indikator	jumlah	korban	meninggal	
Ir	 :	Jumlah	korban	meninggal	di	provinsi	r	(Jika	Ir=	0,	maka	Ir	

ditambah	1)	
Imax	 :	Jumlah	korban	meninggal	terbanyak	yang	terjadi	di	

Indonesia	

	
	
3. Dimensi	Pemenuhan	Kesejahteraan	Sosial	

1
∑

	
	

	
Dimana:	
	

	 :	Kesejahteraan	sosial	di	Indonesia	
Wir	 :	Bobot	ANP	variabel	ke	i,	di	region	r	
Pi	 :	Bobot	ANP	variabel	ke	i	
γir	 :	 Capaian	 indeks	 variabel	 kesejahteraan	 sosial	 ke	 i,	 di	

region	r	
i	 :	 1.	 Kebutuhan	 biologis	 dan	 fisiologis,	 2.	 Pemenuhan	

Kebutuhan	sosial	dan	pengembangan	diri	

	
	

a. Variabel	Pemenuhan	terhadap	Kebutuhan	Biologis	dan	Fisiologis	
	

1
∑

	
	

	
Dimana:	

	
γ3	Indonesia	 :	Variabel	pemenuhan	terhadap	kebutuhan	biologis	dan	

fisiologis	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	 Capaian	 indeks	 indikator	 pemenuhan	 terhadap	

kebutuhan	biologis	dan	fisiologis	ke	i,	di	region	r	
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i	 :	1.	Rasio	akses	energi,	2.	Rasio	akses	air	bersih,	3.	Rasio	
akses	ketersediaan,	keterjangkauan	dan	pemanfaatan	
pangan,	4.	Angka	harapan	hidup,	5.	Rasio	kondisi	tempat	
tinggal	layak	

	
	

i. Rasio	akses	rumah	tangga	yang	memiliki	akses	terhadap	
bahan	bakar/energi	utama	bersih	untuk	memasak,	terhadap	
total	rumah	tangga	di	suatu	daerah.	
	

	 	

	

Dimana:	
	

β10	 :	 Indikator	rasio	akses	rumah	tangga	yang	memiliki	akses	
terhadap	bahan	bakar/energi	utama	bersih	

He	 :	 Jumlah	 rumah	 tangga	 yang	 memiliki	 akses	 terhadap	
listrik,	LPG,	dan	gas	kota	

H0	 :	Jumlah	rumah	tangga	yang	tidak	memiliki	akses	terhadap	
listrik,	LPG,	dan	gas	kota	

	

	
ii. Rasio	akses	rumah	tangga	terhadap	sumber	air	bersih	

terhadap	total	rumah	tangga	di	suatu	daerah.	
	

	 	

	
Dimana:	

	
β11	 :	Indikator	rasio	akses	rumah	tangga	terhadap	sumber	air	

bersih	
Hw	 :	 Jumlah	 rumah	 tangga	 yang	memiliki	 akses	 terhadap	 air	

bersih	
H0	 :	Jumlah	rumah	tangga	yang	tidak	memiliki	akses	terhadap	

air	bersih	

	
	

iii. Rasio	akses	rumah	tangga	terhadap	ketersediaan,	
keterjangkauan,	dan	pemanfaatan	pangan	
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Dimana:	
	

β12	 :	 Indikator	 rasio	 akses	 rumah	 tangga	 terhadap	 keterse‐
diaan,	keterjangkauan,	dan	pemanfaatan	pangan		

Hw	 :	 Jumlah	 rumah	 tangga	 yang	 memiliki	 akses	 terhadap	
ketersediaan,	keterjangkauan,	dan	pemanfaatan	pangan	

H0	 :	Jumlah	rumah	tangga	yang	tidak	memiliki	akses	terhadap	
ketersediaan,	keterjangkauan,	dan	pemanfaatan	pangan	

	
	

iv. Angka	Harapan	Hidup	
	

	

	

Dimana:	
	

β13	 :	Indikator	Angka	Harapan	Hidup	
Lt	 :	Angka	Harapan	Hidup	Tahun	2015	
Lmax	 :	Angka	Harapan	Hidup	Maksimum	=	85	tahun	
Lmin	 :	Angka	Harapan	Hidup	Minimum	=	25	tahun		

	
	

v. Persentase	rumah	tangga	menurut	keadaan/kondisi	atap,	
lantai	dan	dinding	bangunan	tempat	tinggal	dan	tipe	daerah,	
yang	baik	atau	rusak	

	

		100%	

	

Dimana:	
	

β14	 :	 Indikator	 persentase	 rumah	 tangga	 menurut	 keadaan	
/kondisi	 atap,	 lantai	 dan	 dinding	 bangunan	 tempat	
tinggal	dan	tipe	daerah,	yang	layak.	

Hw	 :	 Jumlah	 rumah	 tangga	 yang	 memiliki	 keadaan/kondisi	
atap,	lantai	dan	dinding	bangunan	tempat	tinggal	layak.	

H0	 :	 Jumlah	 rumah	 tangga	 yang	 tidak	 memiliki	 keadaan/	
kondisi	atap,	lantai	dan	dinding	bangunan	tempat	tinggal	
layak.	
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b. Variabel	Pemenuhan	terhadap	Kebutuhan	Sosial	dan	
Pengembangan	Diri	

1
∑

	
	

	

Dimana:	
	

γ4	Indonesia	 :	Variabel	pemenuhan	terhadap	kebutuhan	sosial	dan	
pengembangan	diri	

Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	 Capaian	 indeks	 indikator	 pemenuhan	 terhadap	

kebutuhan	sosial	dan	pengembangan	diri	ke	i,	di	region	r	
i	 :	1.	Rasio	Keaktifan	Lembaga	Non	Profit,	2.	Angka	Harapan	

Lama	Sekolah,	3.	Angka	Pengangguran	

	
	
	
i. Rasio	keaktifan	kegiatan	lembaga	non‐profit	
	

log
log

	

	

Dimana:	
	

β15	 :	Indikator	rasio	keaktifan	lembaga	non‐profit	
Ar	 :	Jumlah	kegiatan	lembaga	non‐profit	di	provinsi	r	
Or	 :	Jumlah	lembaga	non‐profit	di	provinsi	r	

	
	

ii. Pendidikan	
	

	
1
2
		

	
	

	
	
	

	

	

Dimana:	

β16	 :	Indikator	Pendidikan	
My	 :	Angka	rata‐rata	lama	sekolah	
Mymin	 :	Angka	rata‐rata	lama	sekolah	terendah	
Mymax	 :	Angka	rata‐rata	lama	sekolah	tertinggi	
Ey	 :	Angka	harapan	lama	sekolah	
Eymin	 :	Angka	harapan	lama	sekolah	terendah	
Eymax	 :	Angka	harapan	lama	sekolah	tertinggi	
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iii. Tingkat	Pengangguran	Terbuka	
	

	 	100%	

Dimana:	
β17	 	 :	Indikator	Tingkat	Pengangguran	Terbuka	
Ue	 	 :	Jumlah	Pengangguran	
Lf	 	 :	Jumlah	Angkatan	Kerja	

	
	

4. Dimensi	Perlindungan	dan	Pemanfaatan	atas	Kebhinnekaan	
	

1
∑

	
	

	

Dimana:	
	

	 :	 Perlindungan	 dan	 Pemanfaatan	 atas	 Kebhinnekaan	 di	
Indonesia	

Wir	 :	Bobot	ANP	variabel	ke	i,	di	region	r	
Pi	 :	Bobot	ANP	variabel	ke	i	
γir	 :	 Capaian	 indeks	 variabel	 Perlindungan	 dan	Pemanfaatan	

atas	Kebhinnekaan	ke	i,	di	region	r	
i	 :	 1.	 Kebebasan	 Politik	 dan	 Pemikiran,	 2.	 Kebebasan	

Keyakinan,	3.	Kebebasan	dari	diskriminasi	

	
	
a. Variabel	Kebebasan	Politik	dan	Pemikiran	

	
1

∑

	
	

	

Dimana:	
	

γ5	Indonesia	 :	Variabel	kebebasan	politik	dan	pemikiran	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	 Capaian	 indeks	 indikator	 kebebasan	 politik	 dan	

pemikiran	ke	i,	di	region	r	
i	 :	1.	Ancaman	kekerasan	 atau	penggunaan	kekerasan	oleh	

aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	 kebebasan	
berkumpul	dan	berserikat,	2.	Jumlah	ancaman	kekerasan	
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atau	 penggunaan	 kekerasan	 oleh	 masyarakat	 yang	
menghambat	 kebebasan	 berkumpul	 dan	 berserikat,	 3.	
Jumlah	 ancaman	kekerasan	 atau	penggunaan	kekerasan	
oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	 kebebasan	
berpendapat,	 4.	 Jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	
penggunaan	 kekerasan	 oleh	 masyarakat	 yang	
menghambat	kebebasan	berpendapat.	

	
	

i. Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	penggunaan	kekerasan	oleh	
aparat	pemerintah	yang	menghambat	kebebasan	berkumpul	
dan	berserikat	
	

	1 	

	

Dimana:	
	

β18	 :	 Indikator	 jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	
kebebasan	berkumpul	dan	berserikat	

Ir	 :	 Jumlah	 ancaman	kekerasan	 atau	penggunaan	kekerasan	
oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	 kebebasan	
berkumpul	dan	berserikat	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	
kebebasan	berkumpul	dan	berserikat		

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	
kebebasan	berkumpul	dan	berserikat	

	
	

ii. Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	penggunaan	kekerasan	oleh	
masyarakat	yang	menghambat	kebebasan	berkumpul	dan	
berserikat	
	

1 	

	

Dimana:	
	

β19	 :	 Indikator	 jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 masyarakat	 yang	 menghambat	
kebebasan	berkumpul	dan	berserikat	
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Ir	 :	 Jumlah	 ancaman	kekerasan	 atau	penggunaan	kekerasan	
oleh	 masyarakat	 yang	 menghambat	 kebebasan	
berkumpul	dan	berserikat	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 masyarakat	 yang	 menghambat	
kebebasan	berkumpul	dan	berserikat	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 masyarakat	 yang	 menghambat	
kebebasan	berkumpul	dan	berserikat	

	
	

iii. Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	penggunaan	kekerasan	oleh	
aparat	pemerintah	yang	menghambat	kebebasan	
berpendapat	
	

1 	

	

Dimana:	
	

β20	 :	 Indikator	 jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	
kebebasan	berpendapat	

Ir	 :	 Jumlah	 ancaman	kekerasan	 atau	penggunaan	kekerasan	
oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	 kebebasan	
berpendapat	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	
kebebasan	berpendapat	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 aparat	 pemerintah	 yang	 menghambat	
kebebasan	berpendapat	

	
	

iv. Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	penggunaan	kekerasan	oleh	
masyarakat	yang	menghambat	kebebasan	berpendapat	
	

1 	

	

Dimana:	
	

β21	 :	 Indikator	 jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 masyarakat	 yang	 menghambat	
kebebasan	berpendapat	
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Ir	 :	 Jumlah	 ancaman	kekerasan	 atau	penggunaan	kekerasan	
oleh	 masyarakat	 yang	 menghambat	 kebebasan	
berpendapat	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 masyarakat	 yang	 menghambat	
kebebasan	berpendapat	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 oleh	 masyarakat	 yang	 menghambat	
kebebasan	berpendapat	

	
	
b. Variabel	Kebebasan	Berkeyakinan	

	
1

∑

	
	

	

Dimana:	
	

γ6	Indonesia	 :	Variabel	kebebasan	berkeyakinan	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	Capaian	indeks	indikator	kebebasan	berkeyakinan	ke	i,	di	

region	r	
i	 :	1.	Jumlah	aturan	tertulis	yang	membatasi	kebebasan	atau	

mengharuskan	 masyarakat	 dalam	 menjalankan	 ajaran	
agamanya,	 2.	 Jumlah	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	
pemerintah	 yang	 membatasi	 kebebasan	 atau	
mengharuskan	 masyarakat	 untuk	 menjalankan	 ajaran	
agamanya,	 3.	 Jumlah	 jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	
penggunaan	 kekerasan	 dari	 satu	 kelompok	 masyarakat	
terhadap	 kelompok	 masyarakat	 lain	 terkait	 dengan	
ajaran	agama	

	
	

i. Jumlah	aturan	tertulis	yang	membatasi	kebebasan	atau	
mengharuskan	masyarakat	dalam	menjalankan	agamanya	
	

1 	

	

Dimana:	
	

β22	 :	 Indikator	 jumlah	 aturan	 tertulis	 yang	 membatasi	
kebebasan	 atau	 mengharuskan	 masyarakat	 dalam	
menjalankan	agamanya	
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Ir	 :	 Jumlah	 aturan	 tertulis	 yang	membatasi	 kebebasan	 atau	
mengharuskan	 masyarakat	 dalam	 menjalankan	
agamanya	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 aturan	 tertulis	 yang	 membatasi	
kebebasan	 atau	 mengharuskan	 masyarakat	 dalam	
menjalankan	agamanya	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 aturan	 tertulis	 yang	 membatasi	
kebebasan	 atau	 mengharuskan	 masyarakat	 dalam	
menjalankan	agamanya	

	
	

ii. Jumlah	tindakan	atau	pernyataan	pejabat	pemerintah	yang	
membatasi	kebebasan	atau	mengharuskan	masyarakat	untuk	
menjalankan	ajaran	agamanya	
	

1 	

	

Dimana:	
	

β23	 :	 Indikator	 jumlah	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	
pemerintah	 yang	 membatasi	 kebebasan	 atau	
mengharuskan	 masyarakat	 untuk	 menjalankan	 ajaran	
agamanya	

Ir	 :	 Jumlah	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	 pemerintah	
yang	 membatasi	 kebebasan	 atau	 mengharuskan	
masyarakat	 untuk	 menjalankan	 ajaran	 agamanya	 di	
provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	
pemerintah	 yang	 membatasi	 kebebasan	 atau	
mengharuskan	 masyarakat	 untuk	 menjalankan	 ajaran	
agamanya	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	
pemerintah	 yang	 membatasi	 kebebasan	 atau	
mengharuskan	 masyarakat	 untuk	 menjalankan	 ajaran	
agamanya	

	
	

iii. Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	penggunaan	kekerasan	dari	
satu	kelompok	masyarakat	terhadap	kelompok	masyarakat	
lain	terkait	dengan	ajaran	agama	
	

1 	

	

Dimana:	
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β24	 :	 Indikator	 jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	

kekerasan	 dari	 satu	 kelompok	 masyarakat	 terhadap	
kelompok	masyarakat	lain	terkait	dengan	ajaran	agama	

Ir	 :	 Jumlah	 ancaman	kekerasan	 atau	penggunaan	kekerasan	
dari	 satu	 kelompok	 masyarakat	 terhadap	 kelompok	
masyarakat	lain	terkait	dengan	ajaran	agama	di	provinsi	
r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 dari	 satu	 kelompok	 masyarakat	 terhadap	
kelompok	masyarakat	lain	terkait	dengan	ajaran	agama	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	 dari	 satu	 kelompok	 masyarakat	 terhadap	
kelompok	masyarakat	lain	terkait	dengan	ajaran	agama	

	
	
c. Variabel	Kebebasan	dari	Diskriminasi	

	
1

∑

	
	

	

Dimana:	
	

γ7	Indonesia	 :	Variabel	kebebasan	dari	diskriminasi	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	Capaian	indeks	indikator	kebebasan	dari	diskriminasi	ke	

i,	di	region	r	
i	 :	 1.	 Jumlah	 aturan	 tertulis	 yang	 diskriminatif	 dalam	 hal	

gender,	 etnis,	 dan	 kelompok	 rentan	 lainnya,	 2.	 Jumlah	
tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	 pemerintah	 yang	
diskriminatif	 dalam	 hal	 gender,	 etnis,	 dan	 kelompok	
rentan	 lainnya,	 3.	 Jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	
penggunaan	 kekerasan	 oleh	 masyarakat	 karena	 alasan	
gender,	etnis,	dan	kelompok	rentan	lainnya	

	
	

i. Jumlah	aturan	tertulis	yang	diskriminatif	dalam	hal	gender,	
etnis,	atau	kelompok	rentan	lainnya	
	

1 	

	

Dimana:	
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β25	 :	Indikator	jumlah	aturan	tertulis	yang	diskriminatif	dalam	
hal	gender,	etnis,	atau	kelompok	rentan	lainnya	

Ir	 :	 Jumlah	 aturan	 tertulis	 yang	 diskriminatif	 dalam	 hal	
gender,	etnis,	atau	kelompok	rentan	lainnya	di	provinsi	r	

Imin	 :	Jumlah	terendah	aturan	tertulis	yang	diskriminatif	dalam	
hal	gender,	etnis,	atau	kelompok	rentan	lainnya	

Imax	 :	Jumlah	tertinggi	aturan	tertulis	yang	diskriminatif	dalam	
hal	gender,	etnis,	atau	kelompok	rentan	lainnya	

	
	

ii. Jumlah	tindakan	atau	pernyataan	pejabat	pemerintah	daerah	
yang	diskriminatif	dalam	hal	gender,	etnis,	atau	kelompok	
rentan	lainnya	
	

1 	

	

Dimana:	
	

β26	 :	 Indikator	 jumlah	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	
pemerintah	daerah	yang	diskriminatif	dalam	hal	gender,	
etnis,	atau	kelompok	rentan	lainnya	

Ir	 :	 Jumlah	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	 pemerintah	
daerah	 yang	 diskriminatif	 dalam	 hal	 gender,	 etnis,	 atau	
kelompok	rentan	lainnya	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	
pemerintah	daerah	yang	diskriminatif	dalam	hal	gender,	
etnis,	atau	kelompok	rentan	lainnya	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 tindakan	 atau	 pernyataan	 pejabat	
pemerintah	daerah	yang	diskriminatif	dalam	hal	gender,	
etnis,	atau	kelompok	rentan	lainnya	

	
	

iii. Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	penggunaan	kekerasan	oleh	
masyarakat	karena	alasan	gender,	etnis,	atau	kelompok	
rentan	lainnya	
	

1 	

	

Dimana:	
	

β27	 :	 Indikator	 jumlah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	oleh	masyarakat	 karena	 alasan	 gender,	 etnis,	
atau	kelompok	rentan	lainnya	



Indeks Keamanan Manusia Indonesia 63

Ir	 :	 Jumlah	 ancaman	kekerasan	 atau	penggunaan	kekerasan	
oleh	 masyarakat	 karena	 alasan	 gender,	 etnis,	 atau	
kelompok	rentan	lainnya	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	oleh	masyarakat	 karena	 alasan	 gender,	 etnis,	
atau	kelompok	rentan	lainnya	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 ancaman	 kekerasan	 atau	 penggunaan	
kekerasan	oleh	masyarakat	 karena	 alasan	 gender,	 etnis,	
atau	kelompok	rentan	lainnya	

	

	
5. Dimensi	Keamanan	dari	Kekerasan	

	
1

∑

	
	

	

Dimana:	
	

	 :	Keamanan	dari	Kekerasan	
Wir	 :	Bobot	ANP	variabel	ke	i,	di	region	r	
Pi	 :	Bobot	ANP	variabel	ke	i	
γir	 :	Capaian	indeks	variabel	Keamanan	dari	Kekerasan	ke	i,	di	

region	r	
i	 :	 1.	 Kriminalitas,	 2.	 Kekerasan	 Komunal,	 3.	 Kekerasan	

Negara	–	Masyarakat.	

	
	
a. Variabel	Kriminalitas	

	
1

∑

	
	

Dimana:	
	

γ8	Indonesia	 :	Variabel	Kriminalitas	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	Capaian	indeks	indikator	kriminalitas	ke	i,	di	region	r	
i	 :	 1.	 Jumlah	 kejadian	 pencurian	 dengan	 kekerasan;	 2.	

Jumlah	kejadian	penganiayaan;	3.	Jumlah	kejadian	tindak	
perkosaan/kejahatan	 terhadap	 kesusilaan;	 4.	 Jumlah	
kejadian	 perdagangan	 orang,	 5.	 Jumlah	 kejadian	
pembunuhan	
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i. Jumlah	kejadian	tindak	pencurian	dengan	kekerasan	yang	
terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	
	

1 	
log 	 log
log 	 log

	

	

Dimana:	
	

β28	 :	 Indikator	 jumlah	 kejadian	 tindak	 pencurian	 dengan	
kekerasan	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	 selama	
setahun	terakhir	

Ir	 :	Jumlah	kejadian	tindak	pencurian	dengan	kekerasan	yang	
terjadi	 di	 desa/kelurahan	 selama	 setahun	 terakhir	 di	
provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 kejadian	 tindak	 pencurian	 dengan	
kekerasan	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	 selama	
setahun	terakhir	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 kejadian	 tindak	 pencurian	 dengan	
kekerasan	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	 selama	
setahun	terakhir	

	

	
ii. Jumlah	kejadian	tindak	penganiayaan	yang	terjadi	di	

desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	
	

1 	
log 	 log
log 	 log

	

	

Dimana:	
	

β29	 :	 Indikator	 jumlah	 kejadian	 tindak	 penganiayaan	 yang	
terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	

Ir	 :	 Jumlah	 kejadian	 tindak	 penganiayaan	 yang	 terjadi	 di	
desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 kejadian	 tindak	 penganiayaan	 yang	
terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 kejadian	 tindak	 penganiayaan	 yang	
terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	
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iii. Jumlah	kejadian	tindak	perkosaan/kejahatan	terhadap	

kesusilaan	yang	terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	
terakhir	
	

1 	
log 	 log
log 	 log

	

	

Dimana:	
	

β30	 :	 Indikator	 jumlah	 kejadian	 tindak	 perkosaan/kejahatan	
terhadap	 kesusilaan	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	
selama	setahun	terakhir	

Ir	 :	 Jumlah	 kejadian	 tindak	 perkosaan/kejahatan	 terhadap	
kesusilaan	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	 selama	
setahun	terakhir	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 kejadian	 tindak	 perkosaan/kejahatan	
terhadap	 kesusilaan	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	
selama	setahun	terakhir	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 kejadian	 tindak	 perkosaan/kejahatan	
terhadap	 kesusilaan	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	
selama	setahun	terakhir	

	

	
iv. Jumlah	kejadian	tindak	perdagangan	orang	(human	

trafficking)	yang	terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	
terakhir	
	

	1
log
log

	

	

Dimana:	
	

β31	 :	 Indikator	 jumlah	 kejadian	 tindak	 perdagangan	 orang	
(human	 trafficking)	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	
selama	setahun	terakhir	

Ir	 :	 Jumlah	 kejadian	 tindak	 perdagangan	 orang	 (human	
trafficking)	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	 selama	
setahun	 terakhir	 di	 provinsi	 r	 (Jika	 Ir	 =	 0,	 maka	 Ir	
ditambah	1)	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 kejadian	 tindak	 perdagangan	 orang	
(human	 trafficking)	 yang	 terjadi	 di	 desa/kelurahan	
selama	setahun	terakhir	
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v. Jumlah	kejadian	tindak	pembunuhan	yang	terjadi	di	
desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	

	

1 	
log 	 log
log 	 log

	

	
Dimana:	
	

β32	 :	 Indikator	 jumlah	 kejadian	 tindak	 pembunuhan	 yang	
terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	

Ir	 :	 Jumlah	 kejadian	 tindak	 pembunuhan	 yang	 terjadi	 di	
desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Jumlah	 terendah	 kejadian	 tindak	 pembunuhan	 yang	
terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 kejadian	 tindak	 pembunuhan	 yang	
terjadi	di	desa/kelurahan	selama	setahun	terakhir	

	
	

b. Variabel	Kekerasan	Komunal	
	

1
∑

	
	

	

Dimana:	
	

γ9	Indonesia	 :	Variabel	Kekerasan	Komunal	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
βir	 :	 Capaian	 indeks	 indikator	 kekerasan	 komunal	 ke	 i,	 di	

region	r	
i	 :	 1.	 Keberadaan	 korban	 luka‐luka	 akibat	 perkelahian	

antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	 antarsuku,	 dan	
antaragama,	 2.	 Keberadaan	 korban	 meninggal	 akibat	
perkelahian	 antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	
antarsuku,	dan	antaragama	

	
	

i. Keberadaan	korban	luka‐luka	akibat	perkelahian	
antarkelompok	masyarakat,	antardesa,	antarsuku,	dan	
antaragama	
	

1 	
log 	 log
log 	 log
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Dimana:	
	

β33	 :	 Indikator	 keberadaan	 korban	 luka‐luka	 akibat	
perkelahian	 antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	
antarsuku,	dan	antaragama	

Ir	 :	 Keberadaan	 korban	 luka‐luka	 akibat	 perkelahian	
antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	 antarsuku,	 dan	
antaragama	di	provinsi	r	

Imin	 :	 Keberadaan	 terendah	 korban	 luka‐luka	 akibat	
perkelahian	 antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	
antarsuku,	dan	antaragama	

Imax	 :	 Keberadaan	 tertinggi	 korban	 luka‐luka	 akibat	
perkelahian	 antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	
antarsuku,	dan	antaragama	

	
	

ii. Keberadaan	korban	meninggal	akibat	perkelahian	
antarkelompok	masyarakat,	antardesa,	antarsuku,	dan	
antaragama	
	

	1 	
log
log

	

Dimana:	
	
β34	 :	 Indikator	 keberadaan	 korban	 meninggal	 akibat	

perkelahian	 antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	
antarsuku,	dan	antaragama	

Ir	 :	 Keberadaan	 korban	 meninggal	 akibat	 perkelahian	
antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	 antarsuku,	 dan	
antaragama	di	provinsi	r	(Jika	Ir	=	0,	maka	Ir	ditambah	1)	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 keberadaan	 korban	 meninggal	 akibat	
perkelahian	 antarkelompok	 masyarakat,	 antardesa,	
antarsuku,	dan	antaragama	

	
	
c. Variabel	Kekerasan	Negara‐Masyarakat		

	
1

∑

	
	

	

Dimana:	
	

γ10	Indonesia	 :	Variabel	Kekerasan	Negara‐Masyarakat	
Wir	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i,	di	region	r		
Wi	 :	Bobot	ANP	indikator	ke	i		
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βir	 :	 Capaian	 indeks	 indikator	 kekerasan	 negara‐masyarakat	
ke	i,	di	region	r	

i	 :	1.	Keberadaan	korban	luka‐luka	akibat	benturan	dengan	
aparat	 keamanan	 dan	 aparat	 pemerintah	 yang	
disebabkan	 oleh	 motif	 harta,	 kekuasaan,	 ideologi/	
kepercayaan,	 ketidakpuasan	 atas	 kebijakan/pelayanan,	
2.	Keberadaan	korban	meninggal	akibat	benturan	dengan	
aparat	 keamanan	 dan	 aparat	 pemerintah	 yang	
disebabkan	 oleh	 motif	 harta,	 kekuasaan,	 ideologi/	
kepercayaan,	ketidakpuasan	atas	kebijakan/pelayanan	

	
	

i. Keberadaan	korban	luka‐luka	akibat	benturan	dengan	aparat	
keamanan	dan	aparat	pemerintah	yang	disebabkan	oleh	motif	
harta,	kekuasaan,	ideologi/kepercayaan,	ketidakpuasan	atas	
kebijakan/pelayanan	
	

	1 	
log
log

	

	

β35	 :	 Indikator	 keberadaan	 korban	 luka‐luka	 akibat	 benturan	
dengan	 aparat	 keamanan	 dan	 aparat	 pemerintah	 yang	
disebabkan	 oleh	 motif	 harta,	 kekuasaan,	 ideologi/	
kepercayaan,	ketidakpuasan	atas	kebijakan/	pelayanan	

Ir	 :	 Keberadaan	 korban	 luka‐luka	 akibat	 benturan	 dengan	
aparat	 keamanan	 dan	 aparat	 pemerintah	 yang	
disebabkan	 oleh	 motif	 harta,	 kekuasaan,	 ideologi/	
kepercayaan,	 ketidakpuasan	 atas	 kebijakan/	 pelayanan	
di	provinsi	r	(Jika	Ir	=	0,	maka	Ir	ditambah	1)	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 keberadaan	 korban	 luka‐luka	 akibat	
benturan	 dengan	 aparat	 keamanan	 dan	 aparat	
pemerintah	 yang	 disebabkan	 oleh	 motif	 harta,	
kekuasaan,	 ideologi/	 kepercayaan,	 ketidakpuasan	 atas	
kebijakan/	pelayanan	

	
	
	

ii. Keberadaan	korban	meninggal	akibat	benturan	dengan	
aparat	keamanan	dan	aparat	pemerintah	yang	disebabkan	
oleh	motif	harta,	kekuasaan,	ideologi/kepercayaan,	
ketidakpuasan	atas	kebijakan/pelayanan	
	
	

	1 	
log
log
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β36	 :	Indikator	keberadaan	korban	meninggal	akibat	benturan	
dengan	 aparat	 keamanan	 dan	 aparat	 pemerintah	 yang	
disebabkan	 oleh	 motif	 harta,	 kekuasaan,	 ideologi/	
kepercayaan,	ketidakpuasan	atas	kebijakan/	pelayanan	

Ir	 :	 Keberadaan	 korban	 meninggal	 akibat	 benturan	 dengan	
aparat	 keamanan	 dan	 aparat	 pemerintah	 yang	
disebabkan	 oleh	 motif	 harta,	 kekuasaan,	 ideologi/	
kepercayaan,	 ketidakpuasan	 atas	 kebijakan/	 pelayanan	
di	provinsi	r	(Jika	Ir	=	0,	maka	Ir	ditambah	1)	

Imax	 :	 Jumlah	 tertinggi	 keberadaan	 korban	 meninggal	 akibat	
benturan	 dengan	 aparat	 keamanan	 dan	 aparat	
pemerintah	 yang	 disebabkan	 oleh	 motif	 harta,	
kekuasaan,	 ideologi/	 kepercayaan,	 ketidakpuasan	 atas	
kebijakan/	pelayanan	

	

	

J. Catatan	FGD	Bandung	

FGD	di	Bandung	dilaksanakan	pada	tanggal	21	November	2915,	bertempat	
di	 restoran	 Centropunto,	 Jl.	 Trunojoyo	 No.	 58,	 Bandung.	 FGD	 ini	 dihadiri	 oleh	
semua	 anggota	 Tim	Ahli,	 dua	 perwakilan	 dari	 Bappenas,	 dan	 narasumber,	 Pak	
Muradi,	PhD.		Narasumber	merupakan	dosen	Program	Studi	Ilmu	Pemerintahan	
FISIP	 UNPAD,	 dengan	 kepakaran	 di	 bidang	 politik	 pemerintahan,	 pertahanan	
dan	keamanan.	

Dasar	 pemilihan	 narasumber	 yang	 utama	 adalah	 berdasarkan	 kepakaran	
narasumber,	dan	latarbelakang	narasumber	sebagai	peneliti	di	bidang	sosial	dan	
pemerintahan.	 Masukan	 untuk	 penguatan	 IKMI	 2015	 serta	 informasi	 yang	
diperoleh	dari	narasumber	dinilai	sangat	berguna	untuk	meneropong	kondisi	riil	
terkini	di	daerah,	terutama	Bandung	dan	Jawa	Barat.	Catatan	utama	terkait	FGD	
ini	 adalah	 kondisi	 realita	 di	 tingkat	 mikro,	 bisa	 lebih	 rumit	 dari	 realita	 yang	
terpapar	di	data	sekunder.		

Masukan	 dari	 narasumber	 terkait	 penguatan	 IKMI	 2015	 adalah	 perlu	
adanya	 elemen	 yang	 mengukur	 kinerja	 kepala	 daerah	 dari	 tingkat	 kabupaten	
kota	 sampai	 dengan	 provinsi.	 Hal	 ini	 terkait	 dengan	 tipikal	 sosial	 masyarakat	
yang	 menjadikan	 kepala	 daerah	 sebagai	 role	 model.	 Jika	 pemimpinnya	 bisa	
berubah	menjadi	 lebih	baik,	maka	masyarakatnya	pun	dinilai	dapat	mengikuti.	
Untuk	 pengukuran	 indeks,	 narasumber	 menyarankan	 untuk	 membuat	 cluster	
daerah,	 dan	 tidak	 ada	 ukuran	 umum	 yang	 berlaku	 secara	 nasional,	 karena	
banyak	daerah	yang	tidak	dapat	dibandingkan	secara	langsung.	Ukurannya	tidak	
berdasarkan	unit	provinsi	namun	lebih	fokus	pada	tingkat	kabupaten	dan	kota.	
Hal	 ini	 dikarenakan	 di	 dalam	 satu	 provinsi	 terdapat	 perbedaan	 yang	 begitu	
besar.	 Oleh	 sebab	 itu,	 narasumber	 menilai	 tidak	 adil	 jika	 perbandingannya	
tingkat	provinsi.		

Selain	 menyarankan	 penggunaan	 data	 yang	 bekerja	 sama	 dengan	
pemerintah	 kabupaten/kota,	 narasumber	 juga	menyarankan	 untuk	melibatkan	
masing‐masing	 kampus	 yang	 berada	 di	 setiap	 daerah	 untuk	 ikut	 terlibat	
membuat	khusus	indeks	per‐dimensi.	Hal	ini	didasarkan	bahwa	para	peneliti	di	
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masing‐masing	kampus	 lebih	memahami	dan	menguasai	 kondisi	 riil	 di	 daerah,	
dan	penelitian	yang	lebih	fokus	akan	jauh	lebih	baik.					

	

K. Kesimpulan	dan	Saran	

Secara	 konseptual,	 Indeks	 Keamanan	 Manusia	 Indonesia	 memiliki	 fondasi	
yang	 kokoh	 merujuk	 pada	 konsep‐konsep	 yang	 telah	 ada	 sebelumnya	 dan	
mempertimbangkan	 karakteristik	 bangsa	 Indonesia.	 Walaupun	 berbagai	
perdebatan	 tentu	 tidak	 dapat	 dilepaskan	 dari	 proses	 penyusunan	 Indeks	
Keamanan	Manusia	 Indonesia,	 yang	memang	dibuka	 seluas‐luasnya	atas	kritik,	
saran	dan	masukan	untuk	penyempurnaan.	

Namun	 demikian,	 untuk	 kepentingan	 penyusunan	 indeks,	 maka	 harus	
dilakukan	 pembatasan‐pembatasan	 untuk	 menyederhanakan	 dan	 mengurangi	
kompleksitas,	 tanpa	menghilangkan	 kekomprehensifan	 dari	 konsep	 keamanan	
manusia	yang	hendak	diukur.	Dalam	beberapa	hal,	 indeks	 ini	 juga	masih	perlu	
pendalaman,	sehingga	diskusi	filosofis	beberapa	konsep	menjadi	penting.	

Secara	 metodologi,	 IKMI	 menggunakan	 pendekatan	 mixed	 methods,	
gabungan	 metode	 kuantitatif	 dan	 kualitatif,	 dan	 secara	 spesifik	 menggunakan	
pola	pembobotan	participatory	methods	dengan	metode	ANP	(Analytical	Network	
Process).	 Formula	 perhitungan	 indeks,	 dimensi,	 variabel	 dan	 indikator	 sudah	
disusun	 berdasarkan	 ketersediaan	 data,	 namun	 demikian,	 perhitungan	 indeks	
belum	bisa	dilakukan	secara	utuh,	karena	pembobotan	dan	beberapa	data	yang	
belum	tersedia.		

Sebagai	 langkah	 penyempurnaan	 IKMI	 ke	 depan,	 maka	 dapat	 disarankan	
sebagai	berikut:	

1. Untuk	menentukan	hubungan	atau	koneksi	antar	indikator,	variabel	dan	
dimensi	 pembentuk	 IKMI	 berikut	 bobotnya,	 dibutuhkan	 serangkaian	
Focus	Group	Discussions	(FGD)	dengan	para	pakar.	

2. Untuk	melengkapi	beberapa	data	yang	masih	belum	lengkap,	diperlukan	
survey	 lanjutan	 dan/atau	 FGD	 dengan	 Kementerian/Lembaga	 Negara	
terkait	dan	juga	dari	para	pemangku	kepentingan	di	daerah.	

3. Untuk	 beberapa	 data	 yang	 bersumber	 dari	 PODES	 ‐	 BPS	 atau	 data	 lain		
yang	 tidak	 tersedia	 setiap	 tahun,	 perlu	 diganti	 atau	dicarikan	 data	dari	
sumber	 lainnya	 yang	 terbit	 tiap	 tahun	 atau	 perlu	 dibuatkan	 survei	
mandiri	atau	diintegrasikan	dengan	survei	SUSENAS	setiap	tahun.	
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I.	Tabel	Dimensi,	Variabel,	Indikator	dan	Sumber	Data	

	

Dimensi	 Variabel	 Indikator	 Sumber	Data	

Keamanan	dari	Bencana	

Kesiapsiagaan	Bencana	

Rasio	jumlah	desa	yang	ada	simulasi	
bencana	terhadap	total	jumlah	desa	

PODES	

Rasio	jumlah	desa	yang	ada	petunjuk	
keselamatan	bencana	terhadap	total	

jumlah	desa	

Rasio	jumlah	desa	yang	ada	
fasilitas/upaya	antisipasi/mitigasi	
bencana	alam	terhadap	total	jumlah	

desa	

Rasio	jumlah	desa	yang	ada	dana	
antisipasi/mitigasi	bencana	alam	

terhadap	total	jumlah	desa	

Risiko	Bencana	 Jumlah	kejadian	dari	segala	jenis	
bencana	alam	di	satu	daerah/propinsi	

Data	dan	Informasi	
Bencana	Indonesia	(DIBI)	
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Jumlah	korban	mengungsi	dari	segala	
jenis	bencana	alam	di	satu	

daerah/propinsi	

Jumlah	korban	luka‐luka	dari	segala	
jenis	bencana	alam	di	satu	

daerah/propinsi	

Jumlah	korban	hilang	dari	segala	jenis	
bencana	alam	di	satu	daerah/propinsi	

Jumlah	korban	meninggal	dari	segala	
jenis	bencana	alam	di	satu	

daerah/propinsi	

Pemenuhan	Kesejahteraan	
Sosial	

Pemenuhan	terhadap	Kebutuhan	
Biologis	dan	Fisiologis	

Rasio	akses	rumah	tangga	yang	
memiliki	akses	terhadap	bahan	
bakar/energi	utama	bersih	untuk	

memasak,	terhadap	total	rumah	tangga	
di	suatu	daerah.	 Susenas	

Rasio	akses	rumah	tangga	terhadap	
sumber	air	bersih	terhadap	total	rumah	

tangga	di	suatu	daerah.	
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Rasio	akses	rumah	tangga	terhadap	
ketersediaan,	keterjangkauan,	dan	

pemanfaatan	pangan	

Indeks	Ketahanan	
Pangan/Sensus	Pertanian	

BPS	

Angka	Harapan	Hidup	 Indeks	Pembangunan	
Manusia	

Persentase	rumah	tangga	menurut	
keadaan/kondisi	atap,	lantai	dan	

dinding	bangunan	tempat	tinggal	dan	
tipe	daerah,	yang	baik	atau	rusak	

Statistik	Perumahan	&	
Pemukiman	BPS	

Pemenuhan	terhadap	Kebutuhan	
Sosial	dan	Pengembangan	Diri	

Rasio	keaktifan	kegiatan	lembaga	non‐
profit	 PODES	

Pendidikan	 Indeks	Pembangunan	
Manusia	

Tingkat	Pengangguran	Terbuka	 BPS	

Perlindungan	dan	
Pemanfaatan	atas	
Kebhinnekaan	

Kebebasan	Politik	dan	Pemikiran

Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	aparat	
pemerintah	yang	menghambat	

kebebasan	berkumpul	dan	berserikat	

IDI	



LAMPIRAN	

	

Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	masyarakat	

yang	menghambat	kebebasan	
berkumpul	dan	berserikat	

Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	aparat	
pemerintah	yang	menghambat	

kebebasan	berpendapat	

Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	masyarakat	

yang	menghambat	kebebasan	
berpendapat	

Kebebasan	Berkeyakinan	

Jumlah	aturan	tertulis	yang	membatasi	
kebebasan	atau	mengharuskan	
masyarakat	dalam	menjalankan	

agamanya	

Jumlah	tindakan	atau	pernyataan	
pejabat	pemerintah	yang	membatasi	
kebebasan	atau	mengharuskan	

masyarakat	untuk	menjalankan	ajaran	
agamanya	
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Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	dari	satu	
kelompok	masyarakat	terhadap	
kelompok	masyarakat	lain	terkait	

dengan	ajaran	agama	

Kebebasan	dari	Diskriminasi	

Jumlah	aturan	tertulis	yang	
diskriminatif	dalam	hal	gender,	etnis,	

atau	kelompok	rentan	lainnya	

Jumlah	tindakan	atau	pernyataan	
pejabat	pemerintah	daerah	yang	

diskriminatif	dalam	hal	gender,	etnis,	
atau	kelompok	rentan	lainnya	

Jumlah	ancaman	kekerasan	atau	
penggunaan	kekerasan	oleh	masyarakat	

karena	alasan	gender,	etnis,	atau	
kelompok	rentan	lainnya	

Keamanan	dari	Kekerasan	 Kriminalitas	

Jumlah	kejadian	tindak	pencurian	
dengan	kekerasan	yang	terjadi	di	
desa/kelurahan	selama	setahun	

terakhir	

PODES	
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Jumlah	kejadian	tindak	penganiayaan	
yang	terjadi	di	desa/kelurahan	selama	

setahun	terakhir	

Jumlah	kejadian	tindak	
perkosaan/kejahatan	terhadap	
kesusilaan	yang	terjadi	di	

desa/kelurahan	selama	setahun	
terakhir	

Jumlah	kejadian	tindak	perdagangan	
orang	(human	trafficking)	yang	terjadi	
di	desa/kelurahan	selama	setahun	

terakhir	

Jumlah	kejadian	tindak	pembunuhan	
yang	terjadi	di	desa/kelurahan	selama	

setahun	terakhir	

Kekerasan	Komunal	

Keberadaan	korban	luka‐luka	akibat	
perkelahian	antarkelompok	

masyarakat,	antardesa,	antarsuku,	dan	
antaragama	

PODES	
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Keberadaan	korban	meninggal	akibat	
perkelahian	antar	antarkelompok	

masyarakat,	antardesa,	antarsuku,	dan	
antaragama	

Kekerasan	Negara	‐	Masyarakat	

Keberadaan	korban	luka‐luka	akibat	
benturan	dengan	aparat	keamanan	dan	
aparat	pemerintah	yang	disebabkan	

oleh	motif	harta,	kekuasaan,	
ideologi/kepercayaan,	ketidakpuasan	

atas	kebijakan/pelayanan	

Keberadaan	korban	meninggal	akibat	
benturan	dengan	aparat	keamanan	dan	
aparat	pemerintah	yang	disebabkan	

oleh	motif	harta,	kekuasaan,	
ideologi/kepercayaan,	ketidakpuasan	

atas	kebijakan/pelayanan	

	

	



LAMPIRAN	

	

II.	Tabel	Kegiatan	Penyusunan	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	

	

Kegiatan	
Pelaksanaan	

Jenis	Kegiatan	 Hasil	
Tanggal	 Tempat	 Peserta	

Rapat	Review	
Konsep	Dasar	
Indeks	Keamanan	
Manusia	Indonesia	
2015	

Rabu,		
19	Agustus	2015	

Ruang	Rapat	
PMU	IDI,	Graha	
Mandiri	Lt.21	
(Plaza	Bumi	
daya)	

Direktorat	Politik	dan	
Komunikasi	Bappenas:	

Diskusi	internal	IKMI	
2015	

Pemastian	kembali	
konsep	Indeks	

Keamanan	Indonesia	

Bapak	Otho	H.	Hadi,	Ibu	
Dewi	S,	Sotijaningsih,	Ibu	
Dyah	Widiastuti,	Bapak	
Achmad	Septiadi	
Umardani	

Tim	Ahli:	
Bapak	Edy	Prasetyono,	
Bapak	Mahmud	Syaltout,	
Bapak	Darma	Agung,	
Bapak	Aziz	Rahmani,	
Bapak	Alfon	Satria	Harbi	

Rapat	Konsep	
Dasar	Indeks	
Keamanan	
Manusia	Indonesia	

Senin,		
7	September	2015

Ruang	Rapat	
SS‐4	Gedung	
Kementrian	
PPN/Bappenas	

Direktorat	Politik	dan	
Komunikasi	Bappenas:	

Pematangan	Indikator	
IKMI	untuk	Dimensi	

Kesejahteraan	Sosial	dan	
Kebhinnekaan	

1. Penetapan	
Performance	
Indikator	dan	Process	
Indikator	

	
2. Pematangan	
indikator	untuk	dua	

Bapak	Otho	H.	Hadi,	Ibu	
Dyah	Widiastuti,	Bapak	
Achmad	Septiadi	
Umardani	
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Kemitraan:	 dimensi	indeks	

Bapak	Abdul	Malik	Gismar	

Tim	Ahli:	
Bapak	Mahmud	Syaltout,	
Bapak	Darma	Agung,	
Bapak	Aziz	Rahmani,	
Bapak	Alfon	Satria	Harbi	

Rapat	Konsep	
Dasar	Indeks	
Keamanan	

Senin,		
21	September	
2015	

Gedung	Madiun	
Lt.	3	Ruang	203

Direktorat	Politik	dan	
Komunikasi	Bappenas:	

Pematangan	Indikator	
IKMI	untuk	Dimensi	

Bencana	dan	Kekerasan	
Fisik	

Pematangan	indikator	
untuk	dua	dimensi	

indeks	

Bapak	Otho	H.	Hadi,	Ibu	
Dyah	Widiastuti,	Bapak	
Achmad	Septiadi	
Umardani	

BPS:	
Bapak	Tono	Iriantono	

Kemitraan:	
Bapak	Abdul	Malik	Gismar	

Tim	Ahli:	
Bapak	Mahmud	Syaltout,	
Bapak	Darma	Agung,	
Bapak	Aziz	Rahmani,	
Bapak	Alfon	Satria	Harbi	
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Rapat	Konsep	
Dasar	Indeks	
Keamanan	
Manusia	Indonesia	

Jumat,	
2	Oktober	2015	

Gedung	Madiun	
Lt.	3	Ruang	203

Direktorat	Politik	dan	
Komunikasi	Bappenas:	

Pemaparan	dari	Tim	
IKMI	untuk	Menanggapi	
Masukan	dari	Pak	Malik	
dan	Finalisasi	definisi	
dan	Indikator	IKMI	

Perampingan	Indikator,	
menjadi	20	Indikator	

Bapak	Wariki	Sutikno,	
Bapak	Otho	H.	Hadi,	Ibu	
Dyah	Widiastuti,	Bapak	
Achmad	Septiadi	
Umardani	

BPS:	
Bapak	Tono	Iriantono	

Kemitraan:	
Bapak	Abdul	Malik	Gismar	

Tim	Ahli:	
Bapak	Mahmud	Syaltout,	
Bapak	Darma	Agung,	
Bapak	Aziz	Rahmani,	
Bapak	Alfon	Satria	Harbi	

Diskusi	dengan	
tokoh	ahli	dan	K/L	
terkait	

Senin,	
26	Oktober	2015	

Ruang	Rapat	
PMU	IDI,	Graha	
Mandiri	Lt.21	
(Plaza	Bumi	
daya)	

Direktorat	Politik	dan	
Komunikasi	Bappenas:	

1. Pemaparan	Tim	Ahli	
IKMI	mengenai	
konsep	Dimensi		
Keamanan	dari	
Bencana,	dan	Dimensi	
Kesejahteraan	Sosial	
beserta	Variabel	dan	
Indikatornya	

Masukan	terkait	
relevansi	praktis	dua	

dimensi	

Bapak	Wariki	Sutikno,	
Bapak	Otho	H.	Hadi,	Ibu	
Dyah	Widiastuti,	Bapak	
Achmad	Septiadi	
Umardani	
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Direktorat	Perlindungan	
dan	Kesejahteraan	
Masyarakat	Bappenas:	

	
2. Diskusi	dengan	ahli	

dan	K/L	terkait	
relevansi	praktis	
Dimensi	Keamanan	
dari	Bencana	dan	
Dimensi	
Kesejahteraan	Sosial	

Ibu	Vivi	Yulaswati	

FISIP	UI:	
Bapak	Bambang	Shergi	
Laksmono	

BPS:	
Bapak	Tono	Iriantono	

Perlindungan	Sosial	
Korban	Bencana	Alam,	
Kementerian	Sosial:	
Ibu	Ratmi		

Perwakilan	Badan	
Nasional	
Penanggulangan	
Bencana	

Diskusi	dengan	
tokoh	ahli	dan	K/L	
terkait	

Kamis,	
5	November	2015	

Ruang	Rapat	
Utama,	Gedung	
Kementrian	
PPN	/	

Direktorat	Politik	dan	
Komunikasi	Bappenas:	

1. Pemaparan	dari	tim	
Ahli	IKMI	mengenai	
konsep	dimensi	
Keamanan	dari	

Masukan	terkait	
relevansi	praktis	dua	

dimensi	Bapak	Otho	H.	Hadi,	Ibu	
Dyah	Widiastuti,	Bapak	
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Bappenass	 Achmad	Septiadi	
Umardani	

Kekerasan	Fisik	dan	
Dimensi	
Perlindungan	dan	
Pemanfaatan	attas	
Kebhinnekaan	
beserta	variabel	dan	
indikatornya.	
	

2. Diskusi	dengan	ahli	
dan	K/L	terkait	
relevansi	praktis	
dimensi	Keamanan	
dari	Kekerasan	Fisik,	
dan	Dimensi	
Perlindungan	dan	
Pemanfaatan	atas	
Kebhinnekaan	

Asisten	Deputi	
Koordinasi	Penanganan	
Kerjasama	dan	
Keamanan	Negara,	
Kementrian	Koordinator	
Bidang	Politik,	Hukum	
dan	Keamanan	

Bapak	Sigit	Soekirno	
Soedibyo	

Kepala	Biro	Kebijakan	
Strategis	Kepolisian	
Republik	Indonesia:	
Bapak	Brigjen.	Pol	Imam	
Jauhari	

Tim	Ahli:	
Bapak	Edy	Prasetyono,	
Bapak	Mahmud	Syaltout,	
Bapak	Darma	Agung,	
Bapak	Aziz	Rahmani,	
Bapak	Alfon	Satria	Harbi	

FGD	Penguatan	
IKMI	2015	

Sabtu,	21	
November	2015	

Centropunto,	
Bandung,	Jawa	

FISIP	UNPAD:	 Penguatan	Konsep	IKMI	
2015	berdasarkan	

Masukan	terkait	
penggunaan	FGD	ke	Pak	Muradi	
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Barat	 kondisi	di	tingkat	mikro	
yakni	Bandung,	dan	Jawa	
Barat	

daerah	sebagai	bagian	
dari	teknik	
pengumpulan	data	

Bappenas:	
Bapak	Achmad	Septiadi	
Umardani,	Bapak	Azka	
Haria	Fitra	

Tim	Ahli:	
Bapak	Edy	Prasetyono,	
Bapak	Mahmud	Syaltout,	
Bapak	Darma	Agung,	
Bapak	Aziz	Rahmani,	
Bapak	Alfon	Satria	Harbi	
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III.	Notulensi	Berbagai	Pertemuan	

	

Notulensi	Rapat	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	
	
1.	Rabu,	19	Agustus	2015	

- Tim	ahli	memastikan	kembali	konsep	dari	Indeks	Keamanan	Manusia	Indonesia	
- Kementrian	Polhukam	juga	menyusun	Indeks	Keamanan	Dalam	Negri	serta	mengundang	Bappenas,	dan	BPS.	
- Indikator	dan	dimensi	yang	mereka	gunakan	pasti	berbeda	
- Indikator	yang	mereka	gunakan	lebih	pada	keamanan	nasional,	dan	bersifat	hard	security.	
- IKMI	bertujuan	untuk	mengukur	kondisi	manusia	Indonesia	dalam	mencapai	kesejahteraan	sosial.	
- Fungsi	dari	IKMI	adalah	sebagai:	
- Early	Warning	System	
- Decision	Support	System	
- Perhitungan	IKMI	harus	dibedakan	untuk	setiap	propinsi	
- Metodologi	IKMI	harus	mewakili	data‐data	yang	ada	dan	bersifat	akademis.	
- Diharapkan	IKMI	tidak	hanya	sederhana,	namun	juga	dapat	direplikasi	oleh	pihak‐pihak	lainnya	seperti	BPS.	
- Bobot‐bobot	penilaian	harus	bisa	di‐exercise	
- Hak	politik	dinilai	punya	bobot	lebih	besar	
- Peran	partai	politik	masuk	dalam	perhitungan	indeks	
- Indikator	ketersediaan	pangan	masih	rancu	
- Terkait	indikator	dalam	dimensi	Keamanan	dari	Bencana,	bagaimana	perhitungan	rating	untuk	daerah	yang	bukan	prone	area?	
- Data	dan	timeliness	harus	dipastikan	dan	diselaraskan.	
- Tim	ahli	harus	menjabarkan	dari	dimensi	sampai	indikator	tampa	ada	multi‐interpretasi	sehingga	tidak	ada	lagi	perdebatan.	
- Kesesuaian	timeframe	dari	berbagai	sumber	data	jadi	masalah	cukup	besar	dalam	menyusun	IKMI	

Harapan	Bappenas:	

- Indikator	dinilai	masih	belum	final,	jadi	harus	dijelaskan	lebih	rinci	
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- Timeline	perlu	diluruskan	
- Kualitas	data	harus	ditingkatkan	
- Indeks	diharapkan	bisa	conceptual	driven	dan	data	driven	
- Perlu	adanya	expected	output	untuk	setiap	pertemuan	

	

2.	Senin,	7	September	2015	

Bapak	Otho	H.	Hadi	(Kasubdit	Politik	Luar	Negri,	Ditpolkom	‐	Bappenas)	
- Bappenas	ingin	melihat	kembali	dan	meyakinkan	lagi	untuk	membangun	IKMI	seperti	apa,	sederhananya	maupun	kompleksitasnya.	

Agar	Bappenas	dapat	menyusun	IKMI	ini	dengan	lebih	percaya	diri.	
- Konsep	 sampai	 dengan	 indikator	 IKMI	 harus	 lebih	 jelas,	 termasuk	 juga	 usulan‐usulan	 mengenai	 metodologi	 yang	 tepat	 dan	

applicable	bagi	pihak	lain,	ataupun	end	users.		Ini	juga	menyangkut	data	dan	sumber	data.	
- Apakah	 IKMI	 conceptually	 driven	 atau	 data	 driven?	 Sebenarnya	 Bappenas	 ingin	 berangkat	 dari	 kedua	 pendekatan	 ini.	 Tetapi	

berdasarkan	 pengalaman	 dari	 IDI,	 Bappenas	 tidak	 melihat	 data	 dan	 sumber	 data	 terlebih	 dahulu.	 Bappenas	 awalnya	 lebih	
membangun	 konsep	 yang	 kuat	 sampai	 menerjemahkan	 indikatornya	 sampai	 tuntas.	 Kemudian	 menetapkan	 metodologi	 dan	
bagaimana	pengumpulan	data,	termasuk	juga	bagaimana	pembobotan	masing‐masing	aspek,	variabel	dan	indikator.	

- IDI	bisa	dikatakan	adalah	pilot	project	dalam	penyusunan	indeks.	Bappenas	awalnya	menganggap	semua	sama,	tapi	ternyata	dalam	
perjalanannya,	masing‐masing	aspek	punya	bobot	dan	kontribusi	yang	berbeda‐beda	kepada	demokrasi.	Mungkin	begitu	juga	yang	
akan	terjadi	dengan	IKMI.	

- Bappenas	 berharap	 konsep	 IKMI	 lebih	 sederhana,	 namun	 tidak	 rumit	 dari	 dimensi	 sampai	 indikator	 terkecil.	 Diharapkan	 juga	
pendefinisiannya	tegas	dan	tidak	ada	multi‐interpretasi.	

- Menurut	Bappenas,	konsep	Kebhinekaan	sudah	matang.	
- Pada	 prinsipnya	 data	 PODES	 dapat	 diambil.	 Secara	 institusional,	 Bappenas	menerima	 juga	 data	 dari	 BPS.	 Cuma	memang	 PODES	

adalah	data	mentah	dan	tidak	diolah.	Nanti	akan	dibicarakan	lagi,	apakah	tepat	menggunakan	data	BPS	tersebut,	atau	apakah	ada	
sumber	data	lain?	kalau	survey	bisa	juga	digunakan,	namun	mungkin	terlalu	mahal	dan	memakan	waktu.	
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- Apakah	perlu	indeks	IKMI	ini	bersifat	tahunan	atau	perlu	ada	jeda.	IDI	juga	tidak	setiap	tahun	diadakan	karena	tidak	ada	dinamika	
berarti	dari	setiap	tahunnya.	

- Menurut	 pak	 Otto,	 sebaiknya	 tidak	 perlu	 ada	 kata	 “ketiadaan”	 dalam	 variabel	 Ketiadaan	 Diskriminasi	 dan	 Marginalisasi;	 dan	
Ketiadaan	Persekusi.	Hal	ini	dikarenakan	mengukur	ketiadaan	akan	sangat	rumit.	Analoginya	seperti	ini:	Apa	lebih	mudah	mengukur	
tingkat	kepatuhan	(ketiadaan	pelanggaran)	masyarakat	berlalu	lintas,	daripada	mengukur	tingkat	pelanggarannya?	

- Terkait	dengan	ketersediaan	energi	yang	sifatnya	masih	makro,	perlu	dipikirkan	lagi	bagaimana	ketersediaan	energi	pada	level	yang	
lebih	bawah.	Keterjangkauan	akses	terhadap	energi	pasti	berbeda	pada	setiap	provinsi.	Contoh:	Konversi	minyak	tanah	ke	gas	tidak	
menjadi	masalah	di	Maluku,	dan	Nusa	Tenggara	Barat	karena	umumnya	masyarakat	di	sana	tidak	berkepentingan	dengan	itu.		

- Jika	nanti	akan	mengundang	BPS	dalam	diskusi,	kita	hasus	bisa	mengidentifikasi	dan	menetapkan	data	apa	saja	dari	PODES	yang	
akan	kita	gunakan.	Semacam	rumusan	kebutuhan	data	kita.	Diharapkan	kita	bisa	memperlakukan	indeks	ini	setahun	sekali.		

- Kita	harus	bisa	memperkirakan	dinamika	data.	Contoh:	apakah	data	setiap	tahun	bisa	berbeda	terkait	dengan	data	life	expectancy?	
Apakah	datanya	tidak	berubah?	Kalau	memang	tidak	banyak	perubahan,	mengukurnya	secara	tahunan	dinilai	akan	percuma.	Tapi	
hal	 tersebut	 tidak	masalah	karena	 lebih	baik	kita	melihat	dulu.	Nanti	 akan	 terlihat	dalam	dua	 tahun,	 apakah	ada	berubahan	atau	
tidak.	

- Diharapkan	masukan	dari	pak	Malik	bisa	dituangkan	dalam	penyusunan	indeks	ini.	Kemudian	dalam	pertemuan	berikutnya	kita	bisa	
menuntaskan	 empat	 dimensinya.	 Setelah	 itu	 kita	 akan	 melibatkan	 BPS	 terkait	 konfirmasi	 ketersediaan	 data	 yang	 dibutuhkan.	
Selanjutnya	 kita	 akan	 melibatkan	 end‐user	 yaitu	 kementrian	 lembaga.	 Kita	 memang	 perlu	 melibatkan	 kementrian	 agar	 bisa	
menangkap	kegiatan	mereka	sehari‐hari	dan	apakah	kegiatan	tersebut	sesuai	dengan	konsep	yang	kita	susun.	Diharapkan	dari	hasil	
IKMI	ini	dapat	menjadi	panduan	kebijakan	dan	penyusunan	anggaran.	

	
	
Bapak	Abdul	Malik	Gismar	(Kemitraan)	
- Item	dan	Core	dari	PODES	selalu	sama.	Namun	mungkin	saja	itemnya	bisa	berubah,	tapi	konsepnya	akan	selalu	sama.	
- Penjabaran	 definisi	 sebaiknya	 sudah	 harus	 sampai	 indikator.	 Darah	 daging	 penyusunan	 IKMI	 ini	 bakal	 disusun	 dari	 indikator	

tersebut.	
- Berdasarkan	sumber	data,	indikator	terbagi	atas	dua	jenis	yaitu:	Performance	Indicator	dan	Process	Indicator.	
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- Performance	Indicator	 adalah	 indikator	 yang	 lebih	memperhitungkan	output	atau	outcome.	Contoh:	Kalau	 ingin	mengukur	 tingkat	
kesehatan,	maka	cari	saja	data	Life	Expectancy‐nya	(outcome).		
Jenis	indikator	ini	tidak	akan	memperhitungkan	proses	bagaimana	angka	tingkat	kesehatan	itu	didapat.	Hal	ini	mempertimbangkan	
kompleksitas	dalam	mengukur	proses	tersebut,	misal:	untuk	mengukur	tingkat	kesehatan	maka	terlebih	dahulu	harus	mengetahui	
jumlah	rumah	sakitnya,	jumlah	dokternya,	jumlah	perawatnya,	suplai	obat‐obatan	dan	lain	sebagainya.	Hal	ini	tentunya	akan	sangat	
rumit	
Dengan	 menggunakan	 outcome	 tingkat	 kesehatan,	 yaitu	 life	 expectancy.	 Jika	 life	 expectancy‐nya	 tinggi,	 maka	 asumsinya	 tingkat	
kesehatan	juga	akan	tinggi.	
Prosesnya	memang	penting,	tapi	bukan	untuk	ukuran	indeks.	

- Dalam	perhitungan	indeks,	dua	jenis	indikator	diatas	dapat	digunakan	keduanya.	Namun	harus	bijaksana	dalam	memilihnya.	
- Contoh	 lainnya:	menghitung	keperdulian	DPRD	terhadap	rakyatnya.	 Jika	menggunakan	Process	Indicator,	maka	mengukurnya	bisa	

menggunakan	berbagai	macam	indikator	seperti	jumlah	rapat,	jumlah	kunjungan,	dan	lain	sebagainya.	
Jika	menggunakan	Performance	Indicator,	maka	bisa	menghitung	“ujungnya”	atau	output‐nya	yaitu	alokasi	budget	daerahnya	seperti	
untuk	pendidikan	dan	kesehatan.	Kalau	budget	yang	dialokasikan	itu	sedikit,	berarti	DPRD	tersebut	dinilai	tidak	peduli.		
Jika	ditarik	 lebih	ke	ujung	 lagi,	maka	dapat	menggunakan	berapa	nilai	HDI‐nya.	Nilai	HDI	 suatu	provinsi	 dapat	dijadikan	 sebagai	
ukuran	kinerja	DPRD.	Ini	adalah	contoh	ekstremnya.	

- Process	 Indicator	 bisa	 digunakan	 jika	 output	 untuk	 menghitung	 performance	 indicator	 belum	 ada.	 Contoh:	 Untuk	 menghitung	
keperdulian	 Pemda	 dalam	 perkembangan	 Internet	 di	 daerahnya,	 namun	 belum	 ada	 angka	 kecepatan	 bandwith‐nya	 (yang	 bisa	
digunakan	 sebagai	outcome	 data),	 kita	 bisa	 menghitung	 upaya‐upaya	 yang	 telah	 dilakukan	 Pemda.	 Jika	 Pemda	 tertarik	 dengan	
internet,	namun	belum	menerbitkan	aturan	apapun	mengenai	hal	itu,	maka	dapat	dinilai	bahwa	ketertarikan	Pemda	nol.	Jika	Pemda	
sudah	punya	aturan	(meraih	poin	1),	kemudian	buat	struktur	dan	unitnya	(meraih	poin	2),	 lalu	kemudian	mengalokasikan	budget	
untuk	merealisasikannya	(meraih	poin	3).	

- Pada	umumnya	data‐data	output/outcome	merupakan	data	yang	tersedia	di	BPS.	
- Kalau	ingin	menggunakan	kedua	jenis	indikator	di	atas,	dari	awal	sudah	perlu	menyatakan	hal	tersebut,	dan	perlu	ada	argumen	yang	

kuat.	
- Aspek	Perlindungan	dan	Pemanfaatan	atas	Kebhinekaan	membedakan	variabel	 antara	diskriminasi	dan	persekusi.	Apakah	kedua	

variabel	tersebut	merupakan	konsep	yang	berbeda	secara	kualitatif	atau	konsepnya	sama?	
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- Diskriminasi	dan	persekusi	itu	sebenarnya	konsepnya	sama,	namun	yang	membedakannya	hanya	intensitas,	ukuran	dan	degree‐nya	
saja.	 	 Diskriminasi	 masih	 dalam	 level	 prejudice	 atau	 prasangka,	 sedangkan	 persekusi	 sudah	 masuk	 dalam	 level	 the	 act	 of	
discriminating.	Hal	ini	perlu	didiskusikan	lagi.	

- Hampir	di	 semua	negara,	prejudice	 tersebut	hampir	 tidak	bisa	diatur,	 karena	setiap	manusia	pasti	memiliki	prejudice	dan	hampir	
tidak	 mungkin	 membebaskan	 diri	 dari	 hal	 tersebut.	 Tapi	 persoalannya	 jika	 kita	 ingin	 hidup	 bersama	 dalam	 harmoni,	 jangan	
merealisasikan	prejudice	tersebut	menjadi	sebuah	tindakan.	Misalnya:	Gerakan	Klu	Klux	Klan	di	US	boleh	pawai	rasis	di	Washington	
setiap	tahun,	dan	tidak	dilarang,	namun	yang	dilarang	adalah	tindakan	rasis	yang	mereka	lakukan	sehingga	merugikan	orang	lain.	
Walaupun	ada	negara	seperti	Jerman	yang	trauma	terhadap	sebuah	ideologi	rasis	sehingga	menyebabkan	terjadinya	Holocaust,	dan	
yang	terkait	dengan	Holocaust	dianggap	sebagai	tindakan	kriminal.	Namun	Jerman	tidak	bisa	secara	lebih	spesifik	mengatur	sampai	
dalam	level	prejudice	dari	setiap	warganya.	Hanya	bisa	melarang	tindakan‐tindakan	yang	lahir	dari	akibat	prejudice	tersebut.	

- Ada	kemungkinan	aspek	diskriminasi	 ini	akan	berbenturan	dengan	 freedom	of	expression	 yang	 termasuk	dalam	political	tolerance.	
Seseorang	boleh	berpikir	sangat	rasis	dan	diskriminatif,	tapi	jangan	act	on	it.	Hal	ini	perlu	didiskusikan	lagi	mau	ke	arah	mana.	
Misal:	Ada	kelompok	masyarakat	boleh	menyatakan	bahwa	LGBT	itu	haram,	dan	ada	kelompok	lain	yang	membolehkan.	Berangkat	
dari	 freedom	of	expression,	 kedua	 kelompok	 tersebut	 berhak	menyatakan	 pemikiran	mereka.	 Sederhananya,	 melarang	 kelompok	
yang	anti	LGBT	atau	melarang	yang	pro	LGBT	merupakan	tindakan	diskriminasi.	

- Hal	 ini	 juga	 terkait	dengan	toleransi.	Perdebatan	mengenai	hal	 tersebut	masih	kencang.	Maka	dari	 itu,	diskusi	untuk	menemukan	
titik	temu	mengenai	hal	ini	perlu	dilakukan	sampai	tuntas.	

- Toleransi	 itu	 tidak	 cuma	 recognition	 tapi	 juga	 harus	 disertai	 dengan	 distribusi	 hak.	 Bahwa	 orang	 yang	 berbeda	 dengan	 yang	
mayoritas	itu	punya	hak	yang	sama.	

- Di	IDI,	tingkat	diskriminasi	itu	dihitung	dari	jumlah	acts	of	discrimination	tersebut.	
- Perdebatan	 selanjutnya	adalah	hak.	Hak	 tersebut	 ingin	diletakkan	dimana?	Locus	of	right‐nya	berada	dimana?	 Ingin	diletakkan	di	

individu	 atau	di	 kelompok?	Kalau	di	Liberalism,	 penempatan	hak	 tersebut	 jelas	berada	pada	 individu.	Ketika	 ada	kelompok	yang	
membatasi	 hak	 individu,	 maka	 akan	 dianggap	 violation	 of	 right.	 	 Misalnya:	 di	 Bali	 mayoritas	 Hindu,	 pada	 saat	 Nyepi	 tidak	
memperbolehkan	orang	lain	menyalakan	musik	atau	televisi.	kalau	locus	of	right‐nya	diletakan	di	individu,	maka	masyarakat	Hindu	
Bali	 dinilai	 violation	 of	 right.	 Namun	 jika	 hak	 tersebut	 diletakan	 di	 kelompok,	 yaitu	 di	 masyarakat	 Hindu	 Bali,	 maka	 jika	 ada	
seseorang	yang	menyalakan	musik	pada	saat	Nyepi	akan	dianggap	violation	of	right	masyarakat	Bali.	
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- Terkait	dengan	freedom	of	expression,	pasti	akan	ada	diskusi	filosofis,	dan	cukup	kental	dengan	perdebatan.	Kita	mesti	tahu	ke	arah	
mana	tujuannya.	

	

3.	Senin,	21	September	2015	

Bapak	Abdul	Malik	Gismar	(Kemitraan)	
- Ada	beberapa	indikator	yang	sudah	operasional,	dan	masih	ada	yang	belum	sampai	ke	sana.		
- Yang	ditanyakan	terkait	Keamanan	dari	Bencana:	Kesiagaan	Bencana	dan	resiko	itu	dinyatakan	sebagai	dua	variabel	yang	berbeda.	

Kalau	 dinyatakan	 berbeda,	 berarti	 akan	 dihitung	 berbeda.	 Asumsi	 dari	 kedua	 variabel	 tersebut	 adalah	mutually	 exclusive,	 dan	
independen	antara	satu	dengan	yang	lain.	
Kalau	 begitu,	 jika	 ada	 suatu	 provinsi	 yang	 relatif	 tidak	 ada	 bencana,	 skornya	 akan	 bagaimana?	 Skornya	 akan	 positif.	 Jika	 kedua	
variabel	 tersebut	 independen	 dan	 mutually	 exclusive.	 Penilaiannya	 apakah	 tidak	 akan	 saling	 mengurangi?	 Bagaimana	
memperlakukan	kedua	variabel	tersebut?	
Kalau	variabelnya	terpisah,	maka	akan	ada	asumsi:	 jika	resiko	bencananya	rendah,	maka	tidak	perlu	ada	kesiagaan	bencana.	Lalu	
otomatis	skor	untuk	variabel	kesiagaan	bencana	tersebut	akan	buruk.	Lalu	jika	tidak	ada	bencana,	maka	nilai	untuk	variabel	resiko	
bencana	pun	juga	akan	kosong.	Maka	dari	itu	perlu	ditentukan	apakah	tidak	ada	bencana	disuatu	daerah	tersebut	nilainya	tinggi	atau	
rendah.	
Perlu	ada	formula	khusus	untuk	menghitung	kedua	komponen	ini.	Perlu	ada	variabel	tertentu	dari	dimensi	Keamanan	dari	Bencana	
yang	menjembatani	kedua	hal	(Kesiagaan	dan	resiko	Bencana)	ini.	
Jika	 ada	 suatu	provinsi	 yang	mendapat	 nilai	 jelek	 untuk	 kesiagaan	bencana,	 tapi	 nilai	 resiko	bencananya	 tinggi	 karena	 tidak	 ada	
bencana	yang	terjadi	(frekuensi	kejadiannya	nol),	maka	indikator‐indikator	dari	kedua	variabel	ini	akan	konflik,	kontradiktif,	tidak	
linier,	dan	akan	canceling	each	other.	
Bisa	dibayangkan	jika	resiko	bencana	di	suatu	daerah	kecil,	maka	alokasi	dana	kesiagaan	bencana	di	daerah	tersebut	akan	kecil.			
Menurut	saya,	dua	hal	ini	sebetulnya	bukan	dua	variabel	terpisah.	Namun	lebih	kepada	dua	komponen	dari	suatu	variabel	tertentu.		

- Namun	pada	dasarnya	yang	dituntut	adalah,	apakah	setiap	daerah	siap	dan	siaga	jika	terjadi	bencana,	bukan	lagi	melihat	tinggi	atau	
rendahnya	frekuensi	bencana.	Resiko	Bencana	itu	hanya	sebuah	faktor	yang	perlu	dinilai	ketika	kita	menghitung	kesiagaan.	

- Bagaimana	caranya	menghitung	variabel	Konflik	Struktural	dan	Komunal?		
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- Hubungan	antara	mayoritas	 –	minoritas	 sangat	kompleks.	Pola	dinamika	hubungannya	 itu	merupakan	 faktor	 tersendiri	 terhadap	
civilization.	 Contohnya:	 ternyata	 tidak	 cukup	 mengatakan	 minoritas	 ‐	 mayoritas	 saja.	 Setiap	 kelompok	 masyarakat	 memiliki	
karakterisitik	 yang	 berbeda‐beda	 di	 setiap	 tempat.	 Sederhananya	 seperti	 ini:	 ada	minoritas	 yang	 secure,	 dan	 ada	minoritas	 yang	
insecure.	Ada	juga	mayoritas	yang	secure,	dan	ada	mayoritas	yang	insecure.		
Jika	 ada	 minoritas	 yang	 secure	 bertemu	 dengan	 mayoritas	 yang	 secure	 akan	 menghasilkan	 dinamika	 hubungan	 yang	 tentunya	
berbeda	 jika	 minoritas	 yang	 secure	 bertemu	 dengan	 mayoritas	 yang	 insecure.	 Jenis	 hubungan	 yang	 kedua	 ini	 umumnya	
menghasilkan	 kecurigaan	 yang	 tinggi,	 paranoid,	 dan	 kecemburuan	 sosial	 dari	 kelompok	 mayoritas	 insecure	 terhadap	 minoritas	
secure.	 Jika	 kelompok	minoritas	mengekspresikan	 budaya	mereka,	maka	 akan	 dianggap	 dapat	menyinggung	 perasaan	 kelompok	
mayoritas.		
Namun	sebaliknya,	jika	minoritas	insecure,	bertemu	dengan	mayoritas	secure,	potensi	konflik	cenderung	akan	rendah.		
Secara	karakteristik,	secure	dapat	dibagi	antara	lain:	secure	secara	ekonomi,	dan	secara	budaya.	

- Dalam	Psikologi,	ada	yang	namanya	Skala	Bogardus.	Yaitu	alat	untuk	mengukur	bagaimana	tingkat	atau	suasana	relasi	antara	satu	
kelompok	 dengan	 kelompok	 yang	 lain	 dengan	 menghitung	Social	Distance	diantara	 mereka.	 Semakin	 dekat	 Kedekatan	 fisik	 dan	
emosional	 diantara	 kedua	 kelompok	 tersebut,	 maka	 potensi	 konflik	 diantara	 mereka	 akan	 semakin	 kecil.	 Namun	 hampir	 tidak	
mungkin	 ditemukan	 zero	 social	distance	 antara	 dua	 kelompok	 di	 suatu	 masyarakat.	 Karena	 tidak	 bisa	 disangkal	 bahwa	 setiap	
manusia	pasti	memiliki	prejudice	terhadap	individu	atau	kelompok	masyarakat	lain.		

- Terkait	dengan	Akses	terhadap	Air	Bersih,	kalau	memang	mau	mempermasalahkan	datanya,	maka	masalah	tersebut	akan	terdapat	
pada	Level	of	Access.	Daerah	yang	mampu	menyediakan	air	ledeng	apakah	lebih	baik	jika	dibandingkan	dengan	daerah	yang	tidak?	
Walaupun	barang	kali	sumber	air	di	daerah	tersebut	berasal	dari	sumur.	
Untuk	 itu,	 terkait	 hal	 ini,	 indikator	 ini	 bersifat	milestones.	Jika	 di	 suatu	 daerah	 ada	 ledeng,	 dan	 juga	 punya	 sumur,	maka	 daerah	
tersebut	paling	secure	dalam	ketersediaan	air	bersih,	dibandingkan	daerah	yang	cuma	bisa	punya	ledeng	atau	sumur	saja.	
Kalau	 yang	 diutamakan	 hanya	 akses,	maka	 jawabannya	 hanya	 pada	 “ada”	 dan	 “tidak”	 saja.	 Namun	 bagaimana	 dengan	 quality	of	
access‐nya?	Poin	inilah	yang	akan	berbeda.	Akan	ada	gradasi	of	access.	

- Data	dari	BPS	berdasarkan	pernyataan	dari	pak	Tono,	skor	paling	tinggi	untuk	ketersediaan	air	bersih	adalah:	Air	ledeng	(1),	Sumur	
(2),	danau	(3).	Nomor	urutnya	yang	paling	kecil	adalah	yang	paling	baik.		

- Terkait	 indikator	Kejahatan	dengan	Kekerasan.	Apakah	ada	range	of	intensity‐nya?	Kalau	jumlahnya	saja	berarti	hanya	prevalensi‐
nya	saja,	dan	belum	membicarakan	degree‐nya	atau	quality	of	crime‐nya.		
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Degree	tertinggi	dalam	kejahatan	adalah	pembunuhan.	Namun	bisa	jadi	di	suatu	daerah	tingkat	kejahatannya	tinggi,	namun	korban	
meninggal	tidak	ada.	Sedangkan	di	daerah	lain,	tingkat	kejahatannya	rendah,	namun	ada	beberapa	korban	meninggal.	
Range	of	intensity	kejahatan	yang	 terjadi	 di	 suatu	daerah	dapat	dihitung	dari	 jumlah	korbannya.	Untuk	 itu	harus	 jelas	perbedaan	
antara	prevalensi	dengan	intensity.																			

	
	
Bapak	Otho	H.	Hadi	(Kasubdit	Politik	Luar	Negri,	Ditpolkom	‐	Bappenas)	
- Berharap	 penjabaran	 definisinya	 tuntas.	 Yang	 telah	 dinyatakan	 sebagai	 indikator	 tidak	 ada	 lagi	 penjabaran	 ke	 bawah,	 atau	

seterusnya.	
- Dalam	Kekerasan	Fisik,	 bisa	dikatakan	bahwa	 frekuensi	 kejadian	dan	 jumlah	Korban	 Jiwa	 sudah	dikatakan	 cukup.	 Langsung	bisa	

didefinisikan	dan	diukur.	
- Di	 Konflik	 Struktural	 dan	 Komunal,	 ada	 indikator	 Penyalahgunaan	 Kekuasaan.	 Indikator	 ini	 dinilai	 belum	 selesai,	 karena	 masih	

dibutuhkan	beberapa	kategori‐kategori,	atau	turunan	lagi	untuk	indikator	ini.	
- Impunitas	juga	dinilai	belum	selesai.	Berbeda	sekali	dengan	Frekuensi	Kejadian	dan	Jumlah	Korban	Jiwa.	Lebih	baik	langsung	pada:	

Jumlah	kasus	pembunuhan,	dan	jumlah	kasus	penganiayaan.	
- Mengenai	Bencana,	contoh;	Letusan	gunung	berapi,	barangkali	tidak	bisa	dibandingkan	antara	Jawa	dan	Kalimantan.	Padahal	kami	

ingin	dimensi	provinsi	dalam	IKMI	ini	dapat	terlihat.	
Mungkin	frekuensi	bencana	tidak	akan	banyak	berubah	untuk	provinsi	yang	resiko	bencananya	kecil,	namun	indikator	yang	dinamis	
di	provinsi	tersebut	adalah	Kesiagaan	Bencana.	Namun	bisa	dikatakan	bahwa	kesiagaannya	kecil	karena	frekuensi	bencanannya	juga	
kecil.	Kita	harus	proposional	juga	melihat	tingkat	kesiagaan	tersebut.		

- Terkait	Keamanan	dari	Kekerasan	Fisik.	Apakah	tingkat	toleransi	kita	tinggi	atau	rendah	terkait	dengan	dimensi	ini?	Jika	beberapa	
pelanggaran	kita	excuse,	justru	pelanggaran	tersebut	cikal	bakalnya	kejahatan.	Jika	dalam	indeks	ini	menyatakan	bahwa	melanggar	
aturan	saja	sudah	dianggap	bahaya,	dimungkinkan	hal	ini	akan	sensitif.	Saya	harapkan	indeks	ini	peka	akan	hal‐hal	seperti	ini.		

- Performance	Indicator	dan	Process	Indicator	sudah	mulai	terlihat,	namun	belum	terumuskan	dalam	sebuah	definisi.	
	
Penutup	dari	pak	Otho	H.	Hadi		
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- Untuk	dua	dimensi	yang	sedang	dibahas	 ini,	perlu	 juga	klasifikasi	Performance	Indicator	dan	Process	Indicator‐nya,	dan	 juga	perlu	
untuk	membahas	sampai	ke	degree‐nya.	

- Terkait	Kesiagaan	Bencana	dan	Resiko	juga	perlu	direvisi	lagi.	Apakah	memang	dua	variabel	yang	berbeda	atau	tidak.	
- Kita	akan	agendakan	untuk	mengundang	pihak	yang	lebih	luas.		
	

	

4.	Jumat,	2	Oktober	2015	

- Milestone	Indicator	sudah	ditambahkan	dalam	tipe	indikator.	
- Energi	didasarkan	dalam	UNIDO	yang	didasarkan	pada	akses	terhadap	energi.	
- Definisi	keamanan	dalam	IKMI	dilihat	dari	bagaimana	tingkat	kesejahteraan	sosialnya.	
- IKMI	 dulu	 adalah	 perdebatan	 definisi	 dan	 konsep.	 Untuk	 konteks	 Indonesia	 terdiri	 dari	 kebebasan	 dari	 kekerasan	 fisik	 dan	

terpenuhinya	kesejahteraannya.	
- IKMI	sudah	pernah	dipresentasikan	kepada	Deputi.	
- Yang	paling	rumit	dalam	menentukan	IKMI	adalah	menentukan	indikator	yang	dipakai.	
- Bappenas	perlu	memastikan	dan	memperbaiki	konsep	dan	kualifikasi	data.	IKMI	merupakan	review	dari	berbagai	data	dan	indeks	

seperti	IDI.	
- Kita	belum	memverifikasi	 IKMI	dengan	endusers.	Namun	karena	kita	masih	ragu	akan	konsep	dan	metodologi	maka	perlu	direvisi	

terlebih	dahulu.		
- Untuk	memilih	indikator	yang	tepat,	kita	menggunakan	Factorial	Analysis.	
- Coverage	dari	Dimensi	Pengembangan	Diri	adalah	Indeks	Pendidikan.	
- Indikator	Rasio	Ketimpangan	Pendapatan	(Gini	Indeks)	dipilih	karena	agar	dapat	melihat	tingkat	kelayakan	dari	pekerjaan	yang	ada	

di	suatu	daerah.	Suatu	pekerjaan	disebut	layak	adalah	dilihat	dari	tingkat	pendapatan.	
- Ada	dua	aspek	yng	perlu	dilihat:	Kebutuhan	dasar,	dan	kebutuhan	manusia	sebagai	mahluk	sosial.	
- Variabel	Kebutuhan	Sosial	dan	Pengembangan	Diri	lebih	baik	menggunakan	Tingkat	Pertumbuhan	Ekonomi.	Indeks	Gini	yang	tinggi	

tidak	selalu	menunjukkan	tingkat	Opportunity	yang	ada	dalam	suatu	daerah.	
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- Mohon	penjelasan	dan	pengkajian	lebih	rinci	mengenai	pemilihan	Gini	Indeks	agar	dapat	indikator	yang	valid.	
- Untuk	 Indikator	 dari	 Dimensi	 Perlindungan	 dan	 Pemanfaatan	 atas	 Kebhinekaan	 sudah	 sangat	 jelas	 dan	 tuntas	 karena	 telah	

mencantumkan	“jumlah”.	
- Di	 IDI	 tidak	 ada	 Gradasi	 mengenai	 jumlah	 Peraturan,	 Ucapan,	 Tindakan	 dan	 Kekerasan.	 Perlu	 ada	 formula	 khusus	 untuk	

menggabungkan.	Menurut	pak	Edy,	Gradasi	itu	masih	penting	dalam	penyusunan	Indikator.	
- Data	mengenai	jumlah	simulasi	menghadapi	bencana,	ada	di	PODES.	
- Apakah	bisa	Scoring	Matrix	penjumlahan	Korban	dalam	indikaotr	Jumlah	korba	dari	segala	jenis	bencana	tetap	dihitung	satu,	namun	

tetap	ada	gradasi?	Korban	Meninggal	–	Korban	luka.		
- Di	PODES	tidak	ada	data	jumlah	korban	perkelahian	antaragama.		
- Meskipun	 ada	perkelahian	 yang	 tidak	 ada	 korban,	 tidak	begitu	 dierhitungkan,	 namun	data	 ini	 perlu	 dipertimbangkan	 agar	 dapat	

menjadi	early‐warning	agar	perkelahian	lebih	besar	dapat	dihindari.		
- Jumlah	penyalahgunaan	kekuasaan	“yang	tidak	dapat	diselesaikan”	perlu	dijelaskan	lebih	rinci	lagi.	
- Polisi	 adalah	 insitusi	 pemerintah	 yang	 hanya	 bisa	 bergerak	 jika	 suatu	 kekerasan	 telah	 terjadi.	 Tidak	 ada	 tindakan	 preventif	 dari	

kepolisian	untuk	mencegah	terjadinya	konflik	ke	depan.	
- Tugas	 Kepolisian	 seharusnya	 menjaga	 sebuah	 konflik	 dan	 kekerasan	 agar	 tidak	 terjadi.	 Namun	 penghitungan	 prestasi	 dari	

Kepolisian	hanya	menghitung	konflik	yang	sudah	ditangani,	bukan	konflik	yang	berhasil	dicegah.	
- Lebih	baik	menggunakan	data	BPS	daripada	data	Pusiknas,	dan	data	Polri,	terkati	data	Jumlah	kejahatan.	
- Dimensi	Kesejahteraan	Sosial	dirasa	terlalu	gemuk.	Ditakutkan	Dimensi	yang	lain	akan	terbanting	dalam	penghitungan	ke	depan	
- Lebih	baik	Pohon	Indeks	disusun	agar	dapat	lebih	mudah	dimengerti,	dan	dapat	dilihat	proposionalitas	setiap	Dimensi.	
- Perlu	mengundang	Kabareskrim,	BNPB	dan	lembaga	terkait	lainnya	untuk	pembahasan	tiap‐tiap	Dimensi	terkait.	
- Perlu	didefinisikan	lagi	atribut	pembobotan	dan	penghitungan.		

5.	Senin,	26	Oktober	2015	

- Pak	Wariki:	Indeks	ini	memanfaatkan	semua	data	sekunder	yang	ada,	tanpa	harus	membuat	data	baru	
- Pak	Wariki:Untuk	indikator	pertumbuhan	ekonomi,	kenapa	tidak	menggunakan	data	Angka	Pengangguran?	
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- Pak	Edy	Prasetyono:	Konsep	dan	indikator,	indeks	ini	sangat	luas,	untuk	itu	kami	menggunakan	beberapa	patokan.	
- Pak	Edy	Prasetyono	Ada	tiga	hal	yang	utama	yaitu:	Freedom	from	Fear,	Freedom	of	Want,	Freedom	to	Live	in	Dignity.	
- Pak	 Edy	 Prasetyono	 Untuk	 konteks	 Indonesia,	 kita	 harus	 mengambil	 apa	 yang	 berkembang	 di	 sini.	 Untuk	 itu	 kita	 harus	

menentukan	setiap	indikator	dalam	setiap	aspek	yang	dibahas.	
- Pak	Edy	Prasetyono	Indikator	utama	dalam	aspek	Kesehatan	adalah	angka	Harapan	Hidup.	
- Pak	Edy	Prasetyono	Kita	 secara	 terus	menerus	akan	menghadapi	masalah	pluralisme.	Bisa	 jadi	Humanity	di	 Jepang	yang	 relatif	

homogen	tidak	menghadapi	pluralisme	yang	kempleks	seperti	di	Indonesia.	Oleh	karena	itu	aspek	ini	dinilai	sangat	penting.	
- Pak	Edy	Prasetyono	Karena	Indonesia	berada	dalam	Ring	of	Fire,	oleh	karena	itu	aspek	bencana	ini	menjadi	sesuatu	yang	penting.	

Yang	 sangat	 susah	menentukan	 Dimensi	 Keamanan	 dari	 Bencana	 adalah	menentukan	 indikator	 utama.	 Untuk	 itu,	 kami	memilih	
indikator	Tingkat	Kesiapan	Daerah,	dan	yang	paling	penting	dari	hal	tersebut	adalah	ada	tidaknya	latihan	kesiagaan	bencana.	

	
- Pak	Edy	Prasetyono	Yang	pertama	kali	yang	menelurkan	konsep	Security	tidak	pernah	menurunkan	konsep	Security	seperti	dalam	

indeks	ini.	
- Pak	Syaltout:	Kita	menggunakan	metode	Factorial	Analysis.		
- Ibu	Vivi:	Istilah	keamanan	mendatangkan	interpretasi	yang	cukup	beragam.	Bencana	dan	Kesos	sudah	ada	UU	13,	kelengkapan	UU	

lain,	 berkembang	 menjadi	 perlindungan	 sosial.	 ADB	 Social	 Protection	 Index	 untuk	 melihat	 peran	 perlindungan	 sosial	 dalam	
melindungi	semua	warga.	

- Ibu	Vivi:	 Selain	 dengan	 Social	 Assistance	 kita	 juga	 ada	 Social	 Insurance.	 Skemanya	 adalah	 pengelolaan	 resiko.	 Social	 Protection	
Index	mengukur	skema	perlindungan	seperti	apa.	Skema	pengelolaan	resiko	setiap	warga,	negara	menjamin	resiko.	Social	Protection	
Floor.			

- Ibu	Vivi:	Literacy	index	sudah	tidak	dipakai,	namun	sekarang	yang	dipakai	adalah	Durasi	Pendidikan.		
- Ibu	Vivi:	Pembelajaran	dari	negara	lain	itu	bagaimana	mengenai	indeks	keamanan	manusia	ini?	Kita	mengarah	ke	proxy	yang	mana?	

Indeks		=	proxy.	Dengan	negara	lain	seperti	apa?	Indeks	keamanan.	Freedom	=	kebebasan,	bukan	keamanan.	Indeks	Freedom.	List	of	
Freedom	 indices.	 Pakai	 proksi	 yang	mana?	 Komparasinya	 bagaimana,	 levelling,	 sumber	 data,	 clarity	 data,	 hal	 ini	 berguna	 untuk	
menghindari	flaws.		
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- Ibu	Vivi:	Kita	harus	menggunakan	data	yang	real	time.		
- Ibu	Vivi:	Untuk	 indikator,	ada	yang	overlapping,	karena	akan	menambah	kebingungan,	dan	kerumitan.	Sebaiknya	IKMI	 lebih	baik	

menjadi	komplemen	dari	indeks	yang	sudah	ada.	Untuk	tidak	mencpitakan	kebingungan	dan	kerumitan	baru.	
- Pak	Otho:	Sumber	data	dan	leveling	sudah	menjadi	permasalahan	kami	dari	awal.	
- Pak	Bambang:	Lebih	spesifik,	tematik	kita	berkembang	dari	indikator	besaran	pembangunan,	protection,	dan	Human	Right.		
- Pak	Bambang:	Berkaitan	dengan	 inventory	atau	problem,	 terkait	dengan	human	security,	yang	 lebih	urgent	adalah	prioritas	dan	

problem.	Framing	dalam	tema	tidak	bisa	disambung	begitu	saja.	
- Pak	Otho:	Apa	yang	paling	basic	needs	yang	jika	hal	tersebut	itu	kurang,	maka	akan	menganggu	perasaan	aman	masyarakat.	
- Ibu	Ratmi:	 saya	 dari	 direktorat	 perlindungan	 sosial	 korban	 bencana	 alam.	 Ini	 adalah	 pekerjaan	 yang	 tidak	mudah.	 Bencana	 ada	

beberapa	yaitu	bencana	sosial,	bencana	alam,	dan	bencana	manusia.	Fokus	pada	beberapa	titik	dahulu.		
- Ibu	Ratmi:	kami	sudah	menyiapkan	sekitar	300	Kampung	Siaga	Bencana	(KSB).	Masyarakatnya	kita	latih,	ada	Taruna	Siaga	Bencana	

(TAGANA).	Ini	adalah	salah	satu	pencegahan	yang	perlu	mendapat	perhatian.	Namun	ada	duplikasi	seperti	Desa	Tangguh.	Ada	ego	
sektoral	sehingga	tidak	maksimal	memenuhi	semua	kebutuhan	desa.	

	
- Pak	Otho:	kita	perlu	melihat	aspek‐aspek	KSB	dan	Kampung	Tangguh.	
- Pak	Otho:	ada	persoalan	dalam	level	data	dan	tahun	data.	Kita	akan	periksa	lagi	mengenai	data	kesiagaan	bencana.	
- Pak	 Kus:	 Keamanan	 itu	 terkait	 rasa.	 Rasa	 itu	 sulit	 diukur.	 Indeks	 ini	 siapa	 yang	 akan	 memakai?	 Saya	 setuju	 IKMI	 menjadi	

compelement	dari	indeks‐indeks	yang	sudah	ada.	
- Pak	Kus:Setiap	kabupaten	sudah	ada	indeks	resiko	bencana.	Mengenai	program‐program	yang	overlapping,	seperti	KSB	dan	Desa	

Tangguh	perlu	disinergikan.	
- Pak	Kus:	Ada	82	ribu	desa,	dan	25%	dari	semua	desa	tersebut	adalah	desa	dengan	resiko	tinggi	bencana.	
- Pak	Kus:IKMI	ini	sangat	dibutuhkan	tapi	jangan	sampai	membebani.	
- Pak	Kus:Kesiagaan	Bencana	sudah	benar	karena	investasi	mengenai	bencana	lebih	banyak	terserap	pada	masa	pra‐bencana.	
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- Mbak	Arum:	IKMI	sudah	ada	definisi	operasionalnya?	Aman	itu	apa	sama	dengan	tangguh	terkait	kesiagaan	bencana.	Apakah	terkait	
peningkatan	kapasitas	aparatur?	Apakah	ada	pemilahan	yang	dilakukan	pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah	terkait	kesiagaan	
bencana?	

- Pak	otho:	Kerentanan	dan	kapasitas	kesiagaan	bencana	akan	terkait	dengan	metodologi.	
- Pak	otho:	Mengenai	desa	tangguh	dan	KSB	belum	kita	baca	sama	sekali.	Harus	dipelajari	dulu.	
- Pak	Tano:	 ada	 beberapa	 indikator	 yang	 sudah	 diidentifikasi.	 Saya	 tidak	 tahu	 apa	 akan	 dibandingkan	 antar	 propinsi.	 Perlu	 ada	

pemilahan	antara	yang	sudah	dikerjakan	oleh	pemda	dan	pemerintah	pusat.		
- Pak	Tano:	 sebuah	wilayah	memiliki	 concerns	 terkait	 dengan	 bencana	 akan	 terlihat	 dari	 anggaran.	 Namun	 perlu	 dilihat	 kualitas	

alokasi	anggaran	tersebut.	
- Pak	Agus:	alokasi	anggaran	untuk	kesiagaan	bencana	di	setiap	bencana	begitu	kecil.	
- Pak	Agus:	Terkait	Status	Bencana,	PPnya	tidak	selesai	terutama	akibat	kasus	Lapindo.	
- Pak	Bambang:	Perlu	membedakan	skala	kesiapan	bencana	untuk	setiap	daerah.	
- Pak	Malik:	Ada	beberapa	yang	perlu	diperjelas.	 Indeks	 itu	selalu	sebagai	penunjukan	 indikasi	dan	gambaran.	Maka	perlu	definisi	

yang	amat	jelas	terkait	keamanan.	
- Pak	Malik:	Unit	analisa	ini	menjadi	penting	karena	apakah	indeks	ini	akan	mengukur	kinerja	pemerintah	dan	daerah	atau	keamanan	

manusia	itu	sendiri.	
- Pak	Malik:	 Kita	mungkin	 tidak	 akan	 bisa	mengukur	 sampai	 sedetail	 mungkin	 di	 setiap	 daerah.	 Oleh	 karena	 itu	 kita	 lebih	 akan	

menangkap	pola	dan	trend	nya.	Dan	bagaimana	cara	mengurai	dan	menjelaskannya	adalah	pekerjaan	lebih	lanjut.		
- Pak	Malik:	Perlu	diperjelas	lagi	tujuan	dan	fokus	dari	penyusunan	IKMI	ini.	
- Pak	Malik:	Indeks	IKMI	bahkan	bisa	masuk	lebih	dalam	lagi	seperti	redesign	atau	transformasi	peraturan.	
- Pak	Tano:	kita	 punya	 indeks	 kerawanan	 Bencana.	 Yang	 saya	 concerns	 adalah	 jangan	 sampai	membuat	 yang	 sudah	 ada.	 Apakah	

fokus	IKMI	ini	kepada	teritori	atau	manusia?	Terkait	kesiagaan	bencana,	apakah	melihat	alam	sebagai	musuh?	Keamanan	manusia	
itu	sebagai	hak	dasar	atau	tujuan?	

- Pak	Otho:	IKMI	lebih	mengutamakan	manusia,	sedangkan	teritori	menjadi	bagian	di	dalamnya.	
- Pak	Tono:	IKMI	masih	mengambang	tujuan	dan	batasannya,	diharapkan	kedua	hal	tersebut	bisa	lebih	fokus.	
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- Pak	Tono:	 Saya	agak	keberatan	kalau	kesejahteraan	masuk	ke	dalam	aspek,	 karena	akan	dinilai	 lebih	 rendah	dari	 keamanan	 itu	
sendiri.		

- Pak	Edy	Prasetyono:	Subyeknya	jelas	adalah	manusia	sebagai	individu.	Aspek	kesejahteraan	menjadi	penting.	Aspek	kesejahteraan	
lebih	kepada	socioeconomic	security.	

- Pak	Edy	Prasetyono:	dari	semua	indikator	yang	kita	turunkan,	data	yang	tersedia	tidak	konsisten.		
- Pak	Tano:	Perspektif	bencana	setiap	daerah	akan	berbeda.	Ada	daerah	yang	lebih	banyak	laut,	dan	daerah	yang	lebih	banyak	hutan,	

tentunya	 resiko	 bencananya	 akan	 berbeda.	 Apakah	 peralatan	 kesiagaan	 bencana	 bisa	 menjadi	 faktor	 signifikan	 seperti	 halnya	
Latihan?	

- Pak	Malik:	Terkait	arah	indikator	kesiagaan	bencana	adalah	lebih	ke	arah	institusionalisasi.	
- Bu	Ratmi:	ada	tiga	hal	mengenai	bencana:	kesiapan	pra‐bencana,	kesiapan	saat	bencana,	dan	pasca	bencana.	
- Pak	Tano:	Ada	dimensi	yang	bisa	terpotret	terkait	konflik	sara	di	Poso.	Korban	meninggal	hanya	2	orang,	namun	korban	mengungsi	

sampai	sekarang	sangat	banyak.	Mungkin	ini	bisa	dijadikan	formulasi	pemilihan	indikator.	
- Pak	Bambang:	 Yang	 harus	 ada	 dari	 indikator	 kesejahteraan	 sosial	 akan	 berbeda,	 tergantung	 kondisi	 masyarakat	 tersebut.	 Saat	

masyarakat	 dalam	keadaan	 normal,	 dan	 saat	masyarakat	 pada	waktu	 krisis,	 pasti	 akan	 berbeda:	 jika	masyarakat	 dalam	keadaan	
normal	yang	paling	penting	adalah	keamanan	pangan.	

	
6.	Kamis,	5	November	2015	
- Pak Otho: Kami sudah juga melakukan uji coba indexing IKMI dua tahun ini. Agar lebih percaya diri, kami perlu mereview-nya. 

 
- Pak Otho: Kita belum membicarakan metodologi karena lebih mengutamakan ketepatan dan keakurasian dimensi IKMI terlebih dahulu. 
 
- Pak Otho: Kalau melihat timelines data, apa yang perlu kita lakukan terkait data yang ada? Kita tidak bisa menggunakan PODES tiap tahun 

karena keluarnya sekali 3 tahun, dan data SUSENAS yang keluarnya 6 bulan sekali. 
 
- Pak Otho: Dimensi Kebhinekaan sudah soft, karena berdasarkan definisinya, kita bisa langsung menggunakan data IDI yang bisa dikatakan 

sudah stabil karena sudah menghasilkan enam indeks. 
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- Pak Otho: Kebebasan berpendapat ini penting dimasukkan dalam IKMI karena ini menyangkut hak dasar manusia untuk bisa 

menyampaikan pendapatnya. Apabila hal tersebut tidak bisa, maka aspek keamanannya tidak terlindungi. 
 
- Pak Otho: Kasus Salim Kancil salah satu contoh keamanan manusia terkait kebebasan berpendapat yang terancam. 
 
- Pak Otho: Kekerasan fisik terkait kriminalitas bisa di-refers ke Polri. Tingkat kriminalitas sebenarnya juga dipakai di Safe City Index. Ada 

aspek Kriminalitas di indeks tersebut. Di Indeks tersebut juga menggunakan aspek kesehatan. Jadi seberapa aman manusia yang tinggal di 
kota itu dilihat dari aspek kesehatan. Indeks Keamanan Kota juga melihat dari aspek keamanan infrastruktur. 

 
- Pak Otho: Terkait korban nyawa, pengungsi, dan seterusnya, mungkin barang kali menggunakan gradasi, mulai dari yang paling beresiko, 

sampai yang tidak beresiko. 
   
- Pak Sigit: Ada yang bagus di sini, yaitu Dimensi Kesejahteraan. Ini adalah awal daripada yang lainnya. Jika Dimensi ini tercapai, maka 

dimensi yang lain akan mengikuti. Kesejahteraan itu menurut saya adalah sebuah kepastian hidup di kemudian hari. Kesejahteraan sosial 
dalam metodologi IKMI bisa dikatakan punya kontribusi paling besar.  

 
- Pak Hendri: Terkait aspek Kekerasan Fisik. Dalam Variabel Kriminalitas: apakah kita akan melihat indikator jumlah korban atau jumlah 

peristiwa/kejadian? Dari sisi Polri biasanya data yang dikeluarkan adalah data jumlah kejadian.Apakah Keamanan Manusia tergantung dari 
banyaknya korbannya? Karena satu kejadian bisa mengakibatkan banyak korban, begitu juga sebaliknya. Dalam prinsip kerawanan, 
frekuensi kejadian dinilai penting. Jika frekuensi kejahatan di suatu wilayah tinggi, maka dikategorikan wilayah tersebut rawan, tidak peduli 
berapa banyak jumlah korbannya. Hal ini perlu diputuskan karena di aspek lain pun masih campur-campur. Ada aspek yang menggunakan 
indikator output, ada aspek yang menggunakan indikator proses. Hal ini perlu disinkronkan. 

 
- Pak Hendri: Ketersediaan data PODES hanya tiga tahun sekali, pasti akan jadi masalah di kemudian hari jika kita tetap menjalankannya 

setiap tahun atau tiga tahun sekali. Kecuali Polri punya data terkait dengan jumlah kekerasan kumunal atau kekerasan dengan aparat. Kalau 
data tersebut ada dan dikeluarkan tiap tahun akan lebih baik.   
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- Pak Hendri: Terkait Kejahatan transnasional. Apakah segitu signifikan mempengaruhi IKMI? Apakah terkait dengan ISIS, Al-Qaeda 

termasuk dalam kelompok organized crime. Saya belum menemukan benang merah kenapa variabel tersebut dimasukkan. 
 
- Pak Otho: kalau kita memilih satu tempat tinggal, kemudian ada informasi yang kita peroleh bahwa di sana sering terjadi kasus pencurian, 

bukan jumlah harta atau korbannya. Dalam sense pertama orang-orang akan berpikir bahwa daerah tersebut tidak aman. Atau ketika kita 
melintas di tol, lalu ada pengumuman korban kecelakaan, misal 343 orang meninggal dunia dalam satu tahun. Itu juga mencerminkan apa? 
Apakah itu juga bisa kita asosiasikan dengan unsur-unsur penyebab adanya korban jiwa. Ini harus kita putuskan. Barangkali ada data di Polri 
yang bisa kita gunakan. 

 
- Pak Otho: Ancaman terorisme ini laten, dan ini termasuk kejahatan organized crime, dan bersifat trans-nasional. Jika ada kedutaan asing 

yang mengeluarkan travel warning warganya untuk datang ke Indonesia. Lalu ancaman keamanan tersebut untuk orang mana? Bagi warga 
Jepang misalkan barangkali yang merasa tidak nyaman, tapi bagi warga lokal aman-aman saja.  

 
- Pak Agus: Dari sisi indexing. IDI misalnya yang rencananya akan dimasukan sebagi komponen yang dihitung dari IKMI, menurut saya 

harus direformulasi ulang, karena pembobotan dari setiap indikator dan aspek diperoleh berdasarkan AHP. AHP tersebut sangat teknis 
pengukurannya. Itu perbandingan aspek A dengan Aspek B lebih berat mana. Menurut saya tidak bisa diambil begitu saja secara parsial dari 
IDI untuk menjadi bagian dari IKMI, karena IDI punya bobot dan skor yang dihasilkan dari perbandingan indikator dan aspek dalam 
mengukur demokrasi. Menurut saya, jumlah kejadian lebih tepat, kemudian kita membuat bobot yang baru, kita formulasikan. 

 
- Pak Agus: Soal kekerasan. Kekerasan dalam perspektif IDI lebih kepada kekerasan aktual, bukan kekerasan struktural. Jika kita 

menggunakan jumlah kejadian daripada jumlah korban, kita bisa perkaya data dari data Komnas HAM atau Dewan Pers yang merekapitulasi 
data kejadian setiap tahun. Kekerasan dapat terjadi karena sebelumnya ada pembiaran dari aparat. Dari terminologi IDI, hal tersebut tidak 
masuk, namun dalam Komnas HAM, pembiaran tersebut bisa jadi temuan. Ini dapat memperkaya data IKMI kedepannya.  

 
- Pak Agus: Ada pola yang tidak sepenuhnya tepat. Ada indeks yang menggunakan data dari indeks lain. seperti Indeks Persepsi Korupsi. 

Indek ini melakukan agregasi dari indeks-indeks yang sudah ada sebelumnya. Dimana masing-masing indeks itu sebenarnya memiliki bias 
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nya masing-masing, karena survey yang independen, dan tidak saling terkait. Dikompilasi kemudian dibuat indeks seakan-akan bobotnya 
sama. Kita akan berpotensi akan mengalami hal yang sama, ketika melakukan ini.  

 
- Pak Malik: Jika kita menggunakan indeks lain sebagai acuan. Kita lebih menggunakan data yang dipakai, bukan skor dari indeks tersebut, 

karena definisi indikatornya hampir sama. Kelau menggunakan skornya, mungki saja kalau kita tidak melakukan agregasi, dan kita percaya 
saja bahwa untuk indikator seperti ini, nilai baik atau buruknya berdasarkan indeks tersebut. Tapi bukan itu yang ingin dilakukan di IKMI. 

 
- Pak Malik: mengenai kasus pembiaran oleh aparat mungkin terkendala dari kerumitan dari mencari kasusnya dan ketersediaan data. Bahkan 

kalau mau masuk lebih detail lagi UUnya bisa berpotensi disalahgunakan. 
 
- Pak Malik: Terkait menggunakan jumlah korban atau intensitas kejadian. Di variabel kriminalitas sudah menerapkan kedua-duanya. Yang 

jadi permasalahannya adalah bagaimana menghitungnya nanti. 
 
- Pak Eko: Di variabel Kriminalitas. Menurut kacamata polisi, data jumlah korban yang digunakan lebih seperti data kecelakaan lalu-lintas. 

Saya lebih cenderung melihat kriminalitas itu dari tingkat resiko orang terkena kejahatan. Contoh: Seperti jam-jam tertentu, di taman 
Suropati lebih beresiko. Datanya ada di Bareskrim. Terkait Kriminalitas, data di polri lebih menggunakan intensitas tindak pidana. 

  
- Pak Hendri: Terkait tingkat resiko kejahatan yang dikeluarkan Polri, hal ini terkait semua jenis kejahatan. Jadi terlalu luas. Padahal IKMI 

hanya menekankan pada kekerasan fisik. 
 
- Pak Hendri: hati-hati menggunakan Crime Rate, karena bersifat gelondongan. Semua kejahatan dimasukan dalam rate tersebut. Untuk itu 

kita perlu mengidentifikasi jenis kejahatan yang sesuai dengan indikator IKMI. Ada namanya Violence Crime Rate di Bareskrim, data 
tersebut sangat update. Dari rate tersebut dapat diidentifikasi jenis kejahatannya, sehinga tidak perlu menggunakan Crime Rate secara 
keseluruhan. 

 
- Pak Hendri: Namun Violence Crime Rate itu berbasis pada jumlah kejadian, bukan pada jumlah korban. Polri mungkin kesulitan untuk 

mengatur data, karena Polri lebih mengutamakan jumlah kejadian. 
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- Pak Malik: mungkin perlu mempertimbangkan jumlah kejadian tersebut. Harus menyatakan reason kuat kenapa jumlah korban dijadikan 

patokan.  
 
- Pak Eko: Lebih baik, Kriminalitas diperkecil lagi dengan menggunakan kategorisasi jadi 5 jenis kriminal, plus lalu-lintas. Namun lalu lintas 

itu harus tersendiri karena banyak sekali korban meninggal karena lalin daripada karena tindak kriminal. Untuk kejahatan trans nasional, 
kejahatan narkoba sebaiknya juga dimasukkan. 

 
- Pak Edy: Terkait kombinasi jumlah korban dan intensitas kejadian. Apakah bisa variabel diberi bobot? Intinya dibuat gradasi untuk semua 

variabel, seperti kekerasan oleh negara diberi bobot lebih tinggi, kemudian diurut. Menurut saya, kekerasan oleh negara diberi bobot lebih 
tinggi. Kemudian pembobotan dari kadar kekerasannya. Kalau ada korban meninggal, luka ringan, dan luka ringan diberi nilai berapa. Baru 
kemudian dihitung intensitas kejadian. Akan lebih detail lagi kalau kriminalitas dibuat gradasi lagi dan dibuat skala. Perlu ada kompromi 
bersama terkait pembobotan. 

 
- Pak Otho:  Pembobotan perlu mengundang ahli yang bisa memberikan pembobotan. Hal ini terkait metodologi. Nanti perlu dilakukan. Yang 

perlu ditekankan setiap indikator, dimensi, dan veriabel pasti memberikan pembobotan yang berbeda-beda kepada indeks. 
 
- Pak Edy: Terkait kecelakaan lalu lintas, apakah ini lebih termasuk pada kejahatan struktural? Seperti, karena tidak adanya marka jalan, 

banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban. 
 
- Pak Malik: IKMI terkait security/keamanan, apakah keamanan dari kekerasan ini justru membatasi definisi keamanan itu sendiri? Yang kita 

mau kejar itu keamanan kan? kecelakaan lalu-lintas perlu menjadi bagian dari IKMI karena keamanan manusia di jalan raya sangat perlu 
diperhitungkan. Pastinya laka lantas tidak akan masuk dalam indikator kriminalitas, perlu masuk dalam indikator tersendiri. 

 
- Pak Edy: Laka lantas sebetulnya bisa dimasukkan dalam konsep IKMI yang kami susun ini. Laka lantas bisa dimasukkan dalam kejahatan 

struktural. Bisa dinyatakan bahwa laka lantas merupakan hasil dari  kekerasan struktural.  
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- Pak Syaltout: Terkait kecelakaan lalu-lintas. Sebelumnya IKMI mengkategorisasikan laka lantas sebagai men-made disaster, dan masuk 
dalam variabel bencana.bisa jadi laka lantas terjadi karena infrastruktur jalan tidak lengkap, bisa jadi memang perizinan yang tidak lengkap, 
atau karena kelalaian si pengguna jalan. Namun berdasarkan IKMI dua tahun terakhir, indikator laka lantas ini didrop karena nilainya hampir 
seragam, konstan dan semuanya tinggi untuk semua propinsi, sehingga kami tidak bisa menangkap mana yang paling tinggi. 

 
- Pak Syaltout: terkait penggunaan jumlah korban. Kenapa kami lebih menekankan pada jumlah korban, karena dari beberapa litterature 

review, semuanya merujuk kepada korban, terkait kekerasan fisik.  
 

- Pak Syaltout: Terkait kejahatan transnasional, berdasarkan UU No.5 Tahun 2009, kita melakukan pengesahan terhadap United Nation 
Convention Against Trans-Nasional Organized Crime. UNTOC kejahatan transnasional bisa memiliki dampak terhadap manusia Indonesia, 
dan di luar Indonesia. Berdasarkan locus-nya, kejahatannya bisa saja di Indonesia atau di luar, bisa saja pelakunya WNI, atau WNA, begitu 
juga dengan korbannya. Lebih lanjut terkait human trafficking, kita ada UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberatasan tindak pidana 
perdagangan manusia. 

 
- Pak Syaltout: Terkait narkoba, kami masih buta terkait data korban meninggal karena narkoba. Kalau data tersebut ada, tentunya kami akan 

bisa pakai.  
 

- Pak Syaltout: Dalam aspek kriminalitas, dan dalam Hukum Pidana, mappingnya hanya pada aspek kejahatannya, bukan pelanggaran. 
Tindak kejahatan sudah pasti melanggar aturan, sedangkan melanggar aturan belum tentu melakukan tindak kejahatan. Kejahatan itu terkait 
dengan intensi. Jika seseorang menabrak orang lain, jika dia memiliki niat mencelakai, maka dia melakukan tindak kejahatan, namun jika 
tidak, maka akan termasuk pada pasal KUHP Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Korban. Oleh karena itu, dalam konteks kriminalitas, 
resiko terjadinya kejahatan tidak termasuk.      

 
- Pak Andreas: Kami telah dua kali menggunakan rancangan IKMI sebagai referensi. IKMI lebih mengukur kemajuan atau kerawanan? 

Konsistensinya bagaimana? Dari yang kami baca, IKMI lebih kepada prevention oriented, karena sebagian dimensi lebih menekankan 
kemajuan, sedangkan yang lain lebih mengedepankan kerawanan. 
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- Pak Andreas: Kami selalu memperdebatkan antara Crime Rate dengan Crime Risk. Sedangkan terkait narkoba, fokus kami adalah 

prevalensi, ada kasus saja bagi kami itu sudah tidak aman. Kami mengharapkan IKMI dapat menjadi kontributor untuk Keamanan Nasional. 
Walaupun definisinya masih diperdebatkan, Kami selalu memakai definisi  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan tiga 
komponen: Pertahanan, Keamanan dalam negeri, dan Keamanan Sosial. mungkin hal tersebut bisa terwakili oleh indeks IKMI.   

 
- Pak Tono: Terkait penyusunan dimensi IKMI. Biasanya dimensi itu akan membedakan satu dimensi dengan dimensi lainnya. Setiap dimensi 

itu unik dan tidak boleh ada intersection. Dimensi kesos tidak cocok karena sangat luas karena masih mencakup kriminalitas dan bencana, 
sehingga dapat menyentuh dimensi lainnya. Hal ini dapat menyebabkan bias.  

 
- Pak Tono: Diperlukan variabel setiap dimensi itu proposional walaupun tidak harus sama. Tidak boleh ada satu dimensi yang gendut, 

sedangkan dimensi yang lain kurus. Bisa tidak berimbang. 
	

	
7.	Sabtu,	21	November	2015	(Diskusi	Bandung)	
- Pak Syaltout: Terkait kecelakaan lalu lintas, berdasarkan litterature review kecelakaan lalu lintas tidak termasuk bagian dari act of violence. 

Kalau dilihat dari kacamata hukum, kecelakaan tersebut dilihat sebagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut lebih rendah dari tindak kejahatan, 
kecuali kecelakaannya dilakukan dengan sengaja. 
  

- Pak Syaltout: Narkoba juga tidak bisa dijadikan sebagai bagian IKMI karena tidak termasuk bagian act of violence, walaupun korban yang 
diakibatkan oleh narkoba sangat banyak. 

 
- Pak Darma: Untuk dimensi Bencana, sebaiknya menggunakan sepenuhnya dari BNPB. alasannya karena indikator kerawanan bencana yang 

dihasilkan oleh BNPB itu sudah digunakan luas, serta indikatornya banyak. Kalau misalkan kita membuat satu variabel yang berbeda, tentu 
masyarakat akan membandingkan, misalnya perhitungan IKMI dengan BNPB, dan jika masyarakat menghitung variabel dan kemudian 
hasilnya berbeda tentu akan menjadi pertanyaan. Kemudian kalau membicarakan kesiagaan bencana, dan yang dihitung adalah adanya 
aturan, kemudian kegiatan, itu semacam kita melakukan semacam evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, padahal yang kita mau fokuskan 
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adalah kerawanan bencana itu tadi. Jika misalkan ada berita BNPB menyatakan Jawa Tengah rawan bencana, maka hal tersebut lebih mudah 
dipahami stakeholder, baik masyarakat maupun pemerintah. Apakah hali ini perlu di-review ulang? 

 
- Pak Edy: Kalau secara metodologi, tingkat kerawanan suatu daerah yang dihitung oleh BNPB misalkan 9, lalu IKMI punya hitungan 

kesiagaan bencana daerah tersebut 4, apakah bisa 9 tersebut dikurangi 4 secara metodologi? Jadi ada tingkat kerawanan, dan ada tingkat 
kesiapan. Akan jadi fungsi kalau dikombinasi. 

 
- Pak Muradi: Terkait Bencana, apakah Bappenas telah memiliki data terkait keberadaan BNPB di setiap daerah? Bandung saja belum punya. 

Terkait Desa Tangguh Bencana yang dikeluarkan Kemensos, itu hanya role model saja, bukan satu program besar. hal tersebut hanya 
percontohan, pilot project. 

 
- Pak Muradi: Saya berbicara untuk Bandung dan Jawa Barat. Bandung bisa dikatakan tidak ada bencana. Bandung saja baru memproses 

pembentukan Badan Daerah Penanggulangan Bencana. Hal itu terbentuk karena sebelumnya ada respon kan?   
- Pak Muradi: Terkait latihan, berapa unit mobil pemadam kebakaran yang ada di Bandung? Idealnya untuk beberapa kilo area, butuh satu 

mobil damkar. Bandung itu idealnya baru mencukupi dua titik, idealnya butuh 15 titik. Sedangkan hidrannya itu cuma dua yang beroperasi. 
Lalu kenapa Bandung? Bandung yang maju saja tidak peduli hal tersebut. Apalagi level-level lainnya.  
 

- Pak Muradi: Terkait latihan, Bandung punya tim, namun mereka berharap publik yang melakukan itu, namun idealnya, seharusnya negara 
yang menyiapkannya. Sampai hari ini, ada 8 hidran yang ada, namun hanya 2 titik yang menyala, kemudian dari 15 titik ideal damkar 
tersebut, mungkin Cuma 6 yang bisa jalan. 

 
- Pak Muradi: ada Perda yang sebenarnya mengatur ideal kebutuhan tersebut, namun selalu terbentur di DPRD. Untuk mencukupi hal ini, 

sebenarnya CSR dapat memenuhi pengadaan mobil pemadam kebakaran. 
 
- Pak Muradi: Terkait anggaran, karena kesadaran Bandung tidak ada pada bencana. Bencana tersebut dianggap sebagai sesuatu yang given, 

bukan sesuatu yang dapat dicegah. Kalau ada bencana ya sudah lah itu nasib. Bandung sifatnya seperti itu. Bogor juga seperti itu. Ini kalau 
kita bicara tentang kesadaran pemerintah. Hal ini kembali lagi kepada pemimpinnya.  
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- Pak Muradi: Terkait jumlah korban. Harusnya dalam tradisi tata kelola bencana, korban seharusnya zero victims, walaupun ada bencana 

sekalipun. Dalam beberapa kajian yang saya dalami, orang murah sekali melihat nyawa tersebut. Negara tidak terlalu peduli dengan apa yang 
dimaksud dengan right to live.  

 
- Pak Muradi: terkait dengan Kebhinekaan. Masalah di Jabar ini adalah toleransinya paling rendah, intoleransinya lebih tinggi. Tahun 2014, 

saya melakukan riset tentang sebaran rumah ibadah. Ada dua jenis rumah ibadah: ada rumah ibadah yang izinnya normal, dan ada rumah 
ibadah yang tidak diizinkan dan akhirnya jadi ilegal. Beberapa non-muslim kemudian menjadikan rumah tinggal untuk beribadah. Menurut 
saya dalam hal ini negara harus hadir. Contoh di Bandung tidak ada pertumbuhan gereja. Memang tidak ada peraturan daerah, tapi kan 
perizinannya dipersulit. Makanya kemudian timbul namanya rumah tematik atau ruko yang dikhususkan untuk peribadatan atau kebaktian. 
Ada di daerah Riung Bandung, rumah yang dijadikan peribadatan gereja yang akhirnya dikeluhkan oleh masyarakat setempat, dan 
disalahkan oleh Pemda. Akhirnya, rumah ibadah lainnya silahkan tetap ada, tapi tidak boleh ada pembangunan baru, kecuali perumahan 
tematik tadi. Di Bogor juga banyak ditemukan rumah-rumah tematik yng dikhususkan untuk peribadatan tersebut.  

 
- Pak Muradi: Ada kepala daerah dari partai tertentu yang melarang Syiah, dan ada Perda Gubernur dan Bogor. Oleh karena itu, kalau bicara 

tentang Kebhinekaan akan complicated, dan saya yakin kalau negara belum bisa mengontrol dengan benar, maka akan terjadi masalah. 
Sebaiknya Dimensi Kebhinekaan ini perlu diperkaya. 

 
- Pak Muradi: Terkait agama dan keyakinan. Di Cianjur ada hampir delapan gereja ditutup, di Cimahi juga ada. Akhirnya mereka pakai ruko 

untuk beribadah. Untuk variabel ini perlu diperkaya karena di Jabar itu ada yang namanya Sunda Wiwitan yang basisnya di Kuningan, 
namun sayangnya agama ini dianggap tidak ada.  

 
- Pak Muradi: Terkait penindakan terhadap kegiatan agama yang berbeda tersebut jangan membayangkan Satpol PP yang datang menutup, 

tapi warga setempat yang bergerak. 
 
- Pak Muradi: Terkait difabilitas. Bandung dan Bogor dinilai tidak ada fasilitas umum yang mendukung dan ramah kepada penyandang 

difabilitas. 
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- Pak Muradi: Terkait etnik. Isu Sunda dan Non-Sunda di Jabar cukup tinggi, terutama di pemerintahan. Begitu juga dengan isu gender, 

Sunda yang patriakat membuat posisi perempuan cukup dipandang sebelah mata di Jabar. 
 
- Pak Muradi: Terkait Politik dan Pemikiran. Terutama di Jabar, jika pemimpin membicarakan tentang agama atau suatu pemikiran, dia 

kemudian akan dihubungkan ke basis partai tertentu. Padahal tidak ada urusan dengan partai tersebut. Jadi untuk di Jabar, Kebhinekaan yang 
terkait politik dan pemikiran akan cukup berat kalau dianggap sudah clear.       

 
- Pak Muradi: Terkait Kekerasan. Ada UU PKS (Penanganan Konflik Sosial) yang menurut saya itu harus ada Perpres TNI untuk bantuan 

pengamanan-pengamanan tertentu. Menurut saya itu harus clear. Untuk di Jabar masalah utamanya adalah isu agama, tidak ada masalah 
etnik. Bahkan masalah Cina dan Non Cina tidak menjadi masalah di Jabar. 

  
- Pak Muradi: Untuk konflik agama yang tidak tercover oleh media ada di Bogor, dan di Tasikmalaya. Basis Ahmadyiah dan Syiah cukup 

kuat di sana di Tasikmalaya dan Ciawi. Yang pasti, hubungan antara Muslim dan Non Muslim tidak terlalu terbuka di sini. Pemda dan 
Pemprov di Jabar tidak memiliki alternatif kebijakan yang serius untuk menegakkan apa yang kita diskusikan hari ini. Untuk Muslim yang 
aneh-aneh seperti Syiah dan Ahmadyiah bisa dikatakan tidak bisa tenang di sini, selain masyarakat setempat yang menentangnya, Pemda 
juga membiarkan hal tersebut. Seperti Pemprov Jabar yang telah melarang Syiah. 

  
- Pak Muradi: Untuk peran pesantren di Jabar, pengaruhnya hanya di Cirebon dan di Tasikmalaya. Di tempat lain ada, namun mereka sangat 

pragmatis.  
 
- Pak Muradi: menurut saya, yang lebih utama dalam memperbaiki intoleransi ini mengubah terlebih dahulu mindset pemimpinnya. Kalau 

pemimpinnya bisa berubah, masyarakatnya bisa ikut berubah.  
 
- Pak Syaltout: Ternyata realita di tingkat mikro daerah lebih rumit jika melihat apa yang terjadi di Bandung dan Jabar. 
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- Pak Muradi: Terkait Dimensi Kesejahteraan Sosial. Ada satu daerah di Jabar yang benar-benar tidak ada akses untuk listrik. Jadi kalau 
malam sudah harus pakai generator. 

  
- Pak Muradi: Pengangguran di Jabar cukup tinggi. Terkadang terlihat saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat.  

Sederhananya, kalau ada keberhasilan akan diclaim sebagai keberhasilannya, kalau ada kekurangan maka akan dilempar ke pihak lain. ada 
beberapa pemimpin di Jabar yang merupakan kesayangan media. Jika ada pihak yang mengkritik pemimpin tersebut, maka pihak itu akan di-
bully. Menurut saya, di Jabar tidak perlu pemimpin yang sangat hebat, karena masyarakat relatif masih bisa mengontrol diri, asal kebutuhan 
dan harapan publik dapat dimengerti. Pemimpin tersebut juga harus bisa menguasai birokrasi dengan baik, dan dapat merangkul kelas 
menengah dengan baik, karena di Jabar, kelas menengah lebih kritis. 

  
- Pak Muradi:  Lembaga NGO dan lembaga kampus di Bandung cukup banyak dan cukup aktif. 
 
- Pak Muradi: Jika pemimpin Bandung peduli, maka mungkin kota-kota lain di Jabar tidak akan sulit mengikuti, karena Bandung, Bogor dan 

Purwakarta selalu menjadi rujukan bagi kota-kota lain di Jabar dan bahkan Indonesia. 
 
- Pak Syaltout: Jika kita melihat di level mikro seperti di Jabar, ternyata realita jauh berbeda. Selama ini kita hanya melihat Jakarta, sehingga 

melihat semuanya ideal, sehingga tidak ter-capture apa yang terjadi di daerah. 
  
- Pak Muradi: Menurut saya perlu membuat kluster-kluster daerah yang cukup untuk bisa paling tidak merepresentasikan kondisi. Dari 

cluster tersebut, Bappenas akan punya indeks-indeks yang lebih terukur. Seharusnya tidak ada aturan umum yang berlaku secara nasional, 
karena setiap daerah berbeda-beda. Ukurannya jangan per-propinsi, tapi tingkat kabupaten dan kota. Kota sekecil Garut tentu tidak pasti 
berbeda dengan Bandung, dan kota-kota lainnya di Jabar. Bahkan tidak fair juga jika Bandung dibandingkan dengan Surabaya secara apple 
to apple. Di dalam propinsi saja bisa terjadi perbedaan yang begitu besar di dalam wilayahnya. 

 
- Pak Muradi: dari keempat dimensi di IKMI, Bandung mungkin hanya dapat nilai yang baik di kesehjahteraan sosial, sedangkan di dimensi 

yang lain sangat drop. 
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- Pak Edy: Ada daerah yang pada aspek ini unggul, lalu di aspek yang lain tidak. Lalu bagaimana kombinasinya? Apakah secara metodologi 
bisa dibuat rata, atau dibuat gradasi?   

 
- Pak Muradi: Terkait data-data di daerah yang dapat diakses. lebih baik menggunakan data-data di kabupaten kota, data dari masing-masing 

kampus, dan juga harus wajib turun ke lapangan langsung, karena ada data BPS yang tidak sesuai dengan kondisi yang rill di lapangan. 
 

- Pak Edy: Keunggulan dan juga sekaligus menjadi kelemahan dari IKMI ini adalah cakupannya terlalu luas, semua hal dicakup oleh IKMI, 
sehingga akan membuat bingung, terutama terkait data dan metodologi. 

 
- Pak Muradi: Apakah mungkin Bappenas mengundang merangkul kampus untuk membuat khusus indeks per-dimensi dari IKMI dan 

kemudian mempresentasikannya bersama-sama dan kemudian disandingkan, karena pada intinya, penelitian yang lebih fokus akan jauh lebih 
baik.     
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