
LAPORAN AKHIR 

PILOTING PROGRAM PENGEMBANGAN  

DEMOCRACY TRUST FUND DI INDONESIA 

 

“Piloting Proses Workshop Program Democracy Trust Fund” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Politik dan Komunikasi  

Kementerian PPN/BAPPENAS 

Tahun 2016 

 

  



ii 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang memberikan 

kesehatan dan keafiatan sehingga kegiatan dan laporan ini dapat terselesaikan. Kegiatan yang 

merupakan ragkaian dari sebuah komitmen terhadap masyarakat sipil Indonesia yang 

merupakan upaya inovatif negara dalam menghadirkan program yang bersifat enggament 

untuk mempersiapkan landasan program bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang 

modern, profesional dan akuntabel di Indonesia. 

Kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari kegiatan Democracy Trust Fund (DTF) 

yang telah berlangsung sebagai amanah konstitusional dalam mewujudkan konsolidasi 

demokrasi sebagai tujuan oleh bangsa Indonesia pada Tahun 2025 nanti. Salah satu prasyarat 

yang harus dipenuhi untuk mencapai konsolidasi demokrasi adalah adanya masyarakat sipil 

yang otonom. DTF merupakan bagian dari elemen inovatif yang diharapkan akan dapat 

memungkinkan hal tersebut dapat terwujud.  

Salah satu instrumen dalam DTF yang harus dipersiapkan adalah OMS dan 

masyarakat yang harus dapat berdaya dan memiliki kepedulian tinggi sebagai bentuk 

partisipasi aktif. Mekanisme DTF diharapkan dapat menjadi sebuah mekanisme proses yang 

melibatkan (enggagement) berbagai elemen yang ada pada berbagai tingkatan komunitas 

masyarakat.   

Kegiatan ini tak akan dapat berhasil tanpa dukungan berbagai kelembagaan 

pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah berpartisipasi, serta keberadaan OMS yang 

secara aktif terlibat dalam workshop piloting ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih 

atas segala dukungan dan perhatian hingga kegiatan ini dapat terlaksana.  
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ABSTRAK 

Kajian ini tentang optimalisasi sistem kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 

dalam membangun kerangka program berbasis masalah empirik. Insrumen penting kegiatan 

workshop adalah pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program 

berbasis masalah empirik. Menggunakan metode workshop mini sebagai sebuah role model 

sebagai strategi menghadirkan ruang publik yang akan dapat mempertemukan berbagai 

potensi atau sumber daya. Pilihan tersebut sekaligus sebagai metode untuk mengukur 

kompetensi dan kapabilitas dalam proses melahirkan sebuah output program. 

Kegiatan yang berorientasi pada proses dari hulu ke hilir ini, dapat menunjukkan 

bahwa tidak setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan komitmen sama dalam 

mewujudkan tujuan sebagai titik temu diantara pemangku kepentingan. Ketidakhadiran salah 

satu elemen pemangku kepentingan dalam kegiatan, sekaligus penggambaran bahwa 

mekanisme workshop ini dapat dijadikan sebagai ruang equilibrum yang dapat menggugat 

dan menggugah kepedulian terhadap pembangunan, terutama terkait mewujudkan demokrasi 

yang lebih berpihak dan menyejahterakan masyarakat. 

Dialog melalui mekanisme berbagi dan adanya transformasi ilmu pengetahuan dalam 

proses workshop, menjanjikan lahirnya transfer keterampilan yang memberdayakan. Saling 

bersambutnya dukungan dan sikap positif atas pilihan inovasi melalui DTF dengan 

keberadaan mekanisme workshop sebagai standar baku penyusunan program merupakan 

harapan yang melahirkan kegairahan baru bagi OMS.  Mekanisme ini diharapkan akan 

menjadi alat kerja bagi kelompok OMS dalam membangun dan mengembangkan kemampuan 

dalam mengadvokasi dan merencanakan solusi atas permasalahan kemasyarakatan di masa 

depan melalui mekanisme kemitraan dengan pemerintah. Mekanisme ini diharapkan bisa 

mengembalikan kekuatan sikap kerelawanan masyarakat yang terbangun dalam semangat 

budaya kegotongroyongan, sebagai spirit pembangunan dan sebagai karakteristik 

kemandirian masyarakat yang dibutuhkan dalam konsolidasi demokrasi. 

Kata Kunci: workshop, trust fund, demokrasi, akuntabilitas OMS.  
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Bab I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 merupakan satu kesatuan konsepsi dan arah terkait rencana 

pembangunan di Indonesia termasuk dalam bidang demokrasi dan politik yang 

menempatkan pembangunan berdasarkan kerangka masalah nyata dari pinggir. 

Arah kebijakan pembangunan politik dalam negeri pada RPJMN III periode 2015-

2019 difokuskan pada pemantapan budaya dan proses politik, sejalan dengan 

makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan 

pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan. Perwujudan tersebut dapat 

dicapai melalui pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang dimantapkan dengan 

menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan serta 

semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu 

akan mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia 

dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia 

yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.  

Demokrasi yang terkonsolidasi adalah target capaian Indonesia di Tahun 

2025 nanti. Salah satu prasyarat untuk mencapai konsolidasi demokrasi adalah 

adanya masyarakat sipil yang otonom. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam 

konteks negara demokrasi modern merupakan salah satu pilar bagi terwujudnya 

demokrasi yang terkonsolidasi, melalui optimalisasi perannya dalam  

pengembangan masyarakat sipil. OMS pada era Reformasi saat ini, telah ikut 

membawa dan mempengaruhi atmosfir perubahan politik di Indonesia. OMS 

menandai lahirnya semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi, terlibat dan ikut 

berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan. 

Kemajuan tersebut, menunjukkan bahwa OMS dapat menjadi sebuah potensi 
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pelembagaan kepentingan masyarakat secara inklusif dalam kebijakan 

pemerintah.  

Hal ini merupakan perwujudan kembali semangat demokratisasi melalui 

semangat Trisakti dan Nawacita sebagai kerangka mendasar yang dijadikan 

agenda pemerintahan. Konsepsi yang menjadi dasar visi sebagai perubahan 

mendasar sistem pemerintahan yang mendorong sinergitas berbagai elemen 

bangsa. Salah satu upaya mencapai agenda tersebut adalah dengan mendorong 

kelembagaan masyarakat OMS agar berperan dan berkontribusi bagi bangsa 

sebagai sebuah kekuatan politik yang setara bersama birokrasi, media massa, 

militer, partai politik, dan lainnya. 

Pada kenyataannya, OMS menghadapi dan memiliki berbagai masalah 

dalam menjalankan peran dan mengupayakan optimalisasi fungsinya dalam 

demokrasi untuk bersama-sama dengan elemen lain untuk mendorong capaian 

pembangunan yang optimal. OMS masih berada pada posisi marginal sehingga 

menunjukkan fungsi yang timpang atau tidak setara dalam berdampingan dengan 

kekuatan negara. Multi karakter pada berbagai OMS dengan latar belakang 

beragam, belum terorganisasi secara cukup baik, meskipun secara empiris 

Indonesia memiliki potensi OMS dan budaya kegotongroyongan yang sangat 

mendukung dalam membangun organisasi yang tangguh.  

Permasalahan mendasar lahirnya konsolidasi pada mekanisme kebangsaan 

adalah adanya “distrust” terhadap kepentingan negara dalam pengembangan 

potensi OMS, orientasi dan pola pemaknaan. Implementasi pembelaan berbagai 

institusi masyarakat sipil atas nama demokrasi dan HAM masih bersifat sporadis, 

reaktif, namun belum terprogram. Kelemahan mendasar lainnya adalah ketiadaan 

sumber pendanaan yang bersifat berkelanjutan sehingga OMS masih sangat 

tergantung dana asing, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif, 

terlatih dan berintegritas dalam organisasi modern. Keberadaan peraturan 

perundangan yang berorientasi kepada pemberdayaan OMS secara umum belum 

cukup memihak, orientasi visi kepemimpinan politik dan kebijakan negara yang 
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belum cukup mendukung. OMS secara internal kelembagaan belum mengalami 

dan melakukan reformasi yang memadai, kelemahan jaringan dan terjadinya 

korupsi, dan minimnya akses pada informasi dan pertukaran gagasan. Untuk 

kepentingan tersebut, diperlukan suatu lembaga yang dapat menjawab tantangan-

tantangan yang dihadapi oleh OMS dalam menjalankan perannya. 

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015 

Tentang RPJMN 2015 – 2019 pada Buku II Sub Bidang Politik Dalam Negeri 

bahwa: “dalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan 

penyelenggara negara dalam rangka mendukung pelaksanaan proses konsolidasi 

demokrasi, arah kerangka regulasi yang diperlukan diantaranya adalah 

Penyusunan payung hukum pembangunan Democracy Trust Fund (DTF) dengan 

tujuan yaitu menjaga keberlangsungan peran masyarakat sipil dalam proses 

demokratisasi di Indonesia”. Melalui program DTF ini, ormas di Indonesia akan 

memiliki sumber-sumber pembiayaan pasti dalam mendukung proses 

demokratisasi di Indonesia. Hal lain, DTF akan membuka dan membangun ruang 

jejaring ormas yang akan bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas dan posisi 

OMS dalam berinteraksi dengan kelembagaan pemerintah maupun OMS dari 

negara lain. 

Keberadaan DTF bagi OMS sejatinya dapat menjadi alternatif yang 

bersifat transisi mengantarkan ke arah kemandirian masyarakat sipil. Program 

DTF yang akan meliputi Pendidikan Demokrasi, Kebangsaan dan pendidikan 

politik juga merupakan kehadiran negara untuk menyiapkan dukungan inovasi 

dan fasilitasi kepada OMS untuk penguatan bidang politik dan demokrasi. Sarana 

ini dapat menjadi ruang interaksi yang konstruktif dan bahkan solutif dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat yang saat ini tersandera oleh mekanisme global, 

dinamika kontestasi politik lokal dan nasional yang sedikit banyak menentukan 

karakter masyarakat dan OMS. Pernasalahan yang sangat memprihatinkan adalah 

keterbatasan OMS terkait jaringan, pembiayaan dan sarana prasarana serta sumber 

daya.  
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Keberadaan program ini akan memiliki potensi positif untuk membangun 

kegairahan baru karakter keswadayaan. Wujud kelembagaan yang melalui 

partisipasi masyarakat dan didukung kuat oleh negara sebagai komitmen akan 

nilai-nilai masyarakat sipil sebagai potensi pembangunan demokrasi. Pada 

akhirnya, hal ini diharapkan akan dapat menjadi pemicu berkembangnya secara 

cepat kesadaran kritis masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi yang 

dibangun tanpa menghilangkan ciri-ciri utama kelembagaan masyarakat sipil yang 

independen, kritis, didukung masyarakat dan tidak menggantungkan diri pada 

pemerintah serta tidak melanggar hukum.  

Menindaklanjuti hasil temuan di Tahun 2015 tersebut, maka Direktorat 

Politik dan Komunikasi (Dipolkom) pada tahun 2016 berinisiatif melakukan 

Piloting Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Demokrastisasi. Sebagai 

sebuah program bertahap, maka langkah awal untuk membangun kerangka 

kegiatan yang sistematis dan berbasis pada realitas empiris kemasyarakatan, maka 

dilakukan Workshop Mini sebagai bagian dari tahapan piloting proses 

penyusunan program DTF berbasis partisipasi. 

B. Tujuan Kegiatan 

Ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai dari Kegiatan Piloting Model 

Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi Organisasi 

Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Demokratisasi ini, yaitu:  

(1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan OMS terkait di 

tingkat pusat dan daerah dalam rangka Piloting Model Kelembagaan dan 

Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil 

(OMS) dalam bentuk workshop mini. 

(2) Melakukan Piloting Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya 

Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam bentuk 

Workshop Mini sebagai sebuah proses dalam penyusunan program DTF 

yang menginklusi masyarakat. 
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(3) Melakukan transformasi dan proses berbagi terkait mekanisme penyusunan 

program antar dan internal OMS yang mampu melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan dalam penyusunan program terkait DTF. 

Sasaran kegiatan yang hendak dicapai adalah: 

(1) Terdapat proses berbagi informasi antar berbagai pemangku kepentingan 

(kelembagaan pemerintah, pelaku usaha dan OMS) terkait perkembangan 

demokrasi terkini dan urgensi  pencapaian konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

(2) OMS mengetahui informasi dan ketersediaan dukungan kelembagaan 

pemerintah dan potensi sektor privat yang dapat digunakan dalam penyusunan 

program terkait DTF yang meliputi pendidikan demokrasi, pendidikan politik 

dan kebangsaan.  

(3) Pengembangan kemampuan teknis OMS dalam menyusun program yang 

berorientasi pada program DTF (pendidikan demokrasi, pendidikan politik 

dan kebangsaan) melalui proses yang menginklusi masyarakat dan berbasis 

pada data empirik. 

C. Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

untuk memberikan penggambaran yang lengkap tentang model kelembagaan dan 

dukungan sumber daya berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 

yang ada di Indonesia saat ini baik di pusat maupun daerah. Hasil dari pengkajian, 

kemudian akan dikomparasi dengan dokumen perencanaan bidang politik untuk 

mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan model kelembagaan dan 

dukungan sumber daya berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 

dalam demokratisasi di Indonesia. 

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan studi lanjutan dari pengkajian DTF 

sebelumnya yang telah dilaksanakan. Salah satu bagian penting dalam rangka 

pengembangan kelembagaan OMS berkelanjutan adalah melakukan penguatan 

kapasitas OMS dengan memperhatikan esensi pelibatan elemen masyarakat dan 
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pemangku kepentingan lain dalam proses penyusunan sebuah kegiatan oleh OMS. 

Untuk melihat efektifitas dan kapasitas serta sebagai mekanisme transformasi 

penguatan kelembagaan OMS dilakukan melalui metode piloting kegiatan yang 

memilih proses Workshop secara terbatas (Mini). 

Materi Workshop Mini piloting adalah: 

1. Forum Berbagi terkait DTF dan Mekanisme Bantuan OMS 

 Pemaparan DTF sebagai strategi konsolidasi demokrasi menuju 

kemandirian masyarakat sipil (Bappenas); 

 Program dan mekanisme Bantuan Sosial (Bansos) dalam mendukung 

capaian kemandirian masyarakat sipil di Indonesia (Kemendagri); 

 Model dan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap OMS di daerah 

(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Bogor); 

 Peran pelaku usaha (corporate social responsibility/konstribusi lain) 

dalam pengembangan masyarakat sipil di daerah (pelaku usaha). 

2. Forum Pemangku Kepentingan (piloting penyusunan program dalam konteks 

workshop mini). 

3. Evaluasi Workshop sebagai proses model inklusi proses penyusunan program 

DTF yang partisipatif. 

 

D. Tujuan Kegiatan 

a. Mendapatkan masukan dan pemetaan masalah terkait Pengembangan 

Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi 

OMS dalam Proses Demokratisasi Indonesia. 

b. Diperolehnya hasil kajian untuk menjadi rekomendasi pada penyusunan 

RPJMN III untuk Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan 

Sumber Daya Berkelanjutan bagi OMS dalam Proses Demokratisasi 

Indonesia. 
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E. Rencana Pelaksanaan 

1. Ruang Lingkup Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka penyusunan RPJMN 

kedepan, sekaligus sebagai masukan dalam RPJMN yang sedang berjalan. 

Ditpolkom Bappenas melaksanakan Kajian tentang Pengembangan Model 

Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi Organisasi 

Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Demokratisasi. Target kegiatan ini adalah 

melakukan bentuk role model terkait proses yang akan membentuk mekanisme 

sistem DTF di masa depan. Untuk itu, tahapan yang akan dilihat dalam piloting 

proses ini yang dilakukan dengan metode workshop sebagai salah satu pendekatan 

untuk dapat menilai kemampuan dan evaluasi kompetensi dan kapasitas dari suatu 

keadaan yang ada untuk keberlangsungan program yang berkesinambungan dan 

sistematis. 

Ruang lingkup kajian ini adalah:  

a. Mengidentifikasi dan membentuk role model kegiatan dalam kelembagaan 

yang sesuai untuk OMS di Indonesia dalam rangka mendorong proses 

demokratisasi; 

b. Mengidentifikasi model kelembagaan yang sesuai untuk OMS di Indonesia 

dalam rangka mendorong proses demokratisasi; 

c. Mengidentifikasi bentuk dukungan sumber daya berkelanjutan yang sesuai 

bagi OMS di Indonesia dalam rangka mendorong proses demokratisasi;  

d. Melakukan konsultasi publik kepada OMS untuk mendapat masukan 

terkait Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya 

Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang sesuai dalam 

Proses Demokratisasi Indonesia;  

e. Berkoordinasi dengan mitra kerja Ditpolkom terkait dan OMS terkait untuk 

dapat menyusun Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya 
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Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang sesuai dalam 

Proses Demokratisasi Indonesia. 

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 

   Seluruh komponen kegiatan ini dilakukan dengan metode swakelola dalam 

proses workshop mini yang melibatkan seluruh Staf Direktorat Politik dan 

Komunikasi, dan kementerian/lembaga sebagai mitra Direktorat Politik dan 

Komunikasi serta pemangku kepentingan lainnya sebagai sebuah proses 

piloting.  

   Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dengan kerjasama dengan 

pemerintah Kabupaten Bogor yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) Kabupaten Bogor. Pemilihan kantor sebagai mitra kegiatan 

adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan 

kelembagaan OMS. Untuk mengoperasionalkan kegiatan sebagai fasilitator, 

juga didukung oleh kelembagaan NGOs yaitu Lembaga Pendidikan, 

Pengkajian dan Penelitian Ekonomi Sosial (LP3ES-Jakarta) selaku fasilitator 

kegiatan. Pemilihan tersebut didasarkan latar belakang kegiatan OMS LP3ES 

dalam kiprahnya di Indonesia. 
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Gambar 1. Tahapan Piloting Workshop Mini DTF 

 

   

  Secara garis besar metode tersebut dilakukan dengan cara: 

a. Melakukan pertemuan berkala guna mengidentifikasi dan mendefinisikan 

model kelembagaan dan dukungan sumber daya berkelanjutan bagi 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Demokratisasi terkait 

pelembagaan issu publik dalam proses penyusunan kegiatan pada 

kelembagaan OMS. 

b. Melakukan pertemuan berkala guna menganalisis dan merumuskan 

indikator, bentuk model kelembagaan Organisasi Masyarakat Sipil 

(OMS) dalam demokratisasi, khususnya yang relevansi kondisi Indonesia 

dalam membangun pelibatan partisipasi publik secara kelembagaan 

dalam proses demokrasi yang terkonsolidasi. 

c. Melakukan ujicoba, pengumpulan dan pengolahan data indikator model 

pelembagaan isu pada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 

PENYUSUNAN 
INSTRUMEN 
WORKSHOP 

•Kurikulum mini workshop dan fasilitator 

•Kesiapan Materi Dan Pemateri (BAPPENAS, Kemendagri/Polpum,  
Pemda Kab. Bogor (Kesbangpol Kab. Bogor), sektor privat pemerintah 
desa) 

PENENTUAN PESERTA 
WORKSHOP 

•Rekrutmen oleh Pemda Tingkat  Kabupaten (OMS, Pemkab/Kota, 
pemerintah desa, sektor privat di wilayah tersebut) 

LOKASI WORKSHOP 

(peserta Maksimal 15 
orang) 

•Pemilihan Kabupaten Bogor sebagai karakteristik yang mewakili 
daerah secara umumnya (rural) di Indonesia dengan jumlah penduduk 
terbesar di provinsi Jawa Barat dan dekat dengan ibukota Jakarta 
sehingga perkembangan isu dan konteksual massa akan lebih menarik.  
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d. Menyusun laporan model kelembagaan dan dukungan sumber daya 

berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam 

Demokratisasi.  

 

F.  Metode Piloting 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

untuk memberikan penggambaran yang lengkap tentang model kelembagaan dan 

dukungan sumber daya berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 

yang ada di Indonesia saat ini baik di pusat maupun daerah. Hasil dari pengkajian, 

kemudian akan dikomparasi dengan dokumen perencanaan bidang politik untuk 

mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan model kelembagaan dan 

dukungan sumber daya berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 

dalam Demokratisasi di Indonesia. 

  

G.  Lokasi Kegiatan 

Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada beberapa wilayah 

representatif yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Papua. 

Pemilihan ketiga wilayah provinsi tersebut didasarkan atas beberapa hal mendasar 

yang dapat mewakili (representasi) keberagaman yang hendak dilihat sebagai 

kondisi empirik.   

Pemilahan wilayah selain sebagai representasi kewilayahan juga dipilah 

berdasarkan keterwakilan karakteristik wilayah administrasi pemerintahan yaitu 

Kabupaten, Kota dan provinsi sehingga dapat mengakumulasi keadaan pada 

struktur administrasi pemerintahan. Wilayah Kabupaten dipilih wilayah 

Kabupaten Kutai Kertanegara yang akan memilih salah satu desa yang akan 

menjadi wilayah pelaksanaan kegiatan (Workshop mini di desa). Kota Padang di 

Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai representasi wilayah pemerintahan Kota 

yang pada wilayah ini masih hidup budaya lokal yang kuat terkait adat 

bersendikan syara atau agama (workshop mini berbasis kota). Kemudian Provinsi 
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Papua mewakili wilayah pemerintahan provinsi di Indonesia yang berstatus 

berbeda dengan status otonomi khusus yang disandangnya (Workshop Mini 

berbasis Provinsi). 

Namun, kegiatan ini kemudian dilaksanakan di Kabupaten Bogor sebagai 

representasi daerah otonom terbesar yang ada di Indonesia saat ini yaitu daerah 

pemerintahan Kabupaten. Pemilihan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat 

selain alasan keterbatasan pembiayaan dengan adanya pemangkasan anggaran, 

juga sebagai wilayah yang luas dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat. 

H.  Sumber Informasi/ Data 

 Sumber data terdiri atas 2 (dua) macam yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari proses kegiatan workshop dari awal hingga 

akhir kegiatan.  Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan 

kegiatan piloting yaitu Bappenas RI, Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Bogor, 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Badan Pusat Statistik 

(BPS) Pusat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, dan sumber media massa. 

Adapun peserta kegiatan workshop mini sebagai proses piloting dalam 

mekanisme penguatan kelembagaan DTF terdiri dari 3 (tiga) elemen peserta 

masing-masing sebagai berikut: 

 Pemerintah (Kementerian dalam Negeri yaitu Direktur Organisasi 

Kemasyarakatan; Direktur Ditpolkom Bappenas RI; Pemerintah Kabupaten 

Bogor yaitu Kesbangpol, dan pemerintah desa yaitu Kepala Desa Jabon, 

Parung). 

 Sektor swasta (Indocement). 

 Organisasi Sosial Masyarakat (NGO dan Ormas) yang terdiri dari: Aliansi 

Masyarakat Anti Narkoba; LSM Peduli Lingkungan; LSM Pasundan Raya; 

LSM Orbit Nusantara; dan LSM Wawasan Citra Nusantara. 
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Perancangan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dengan 

melakukan penyusunan instrumen workshop mini di kantor Bappenas RI. 

Penjajakan lokasi kegiatan di berbagai wilayah kegiatan diatas. Penjajakan elemen 

peserta kegiatan workshop mini dilakukan dari Jakarta maupun mendapatkan 

input berdasarkan rekomendasi dari berbagai sumber. 

I. Alur Pikir Kegiatan 

 Kegiatan ini diyakini sebagai sebuah siklus proses yang merupakan satu 

kesatuan yang utuh dalam memberikan dampak terhadap kebijakan untuk 

memberikan penguatan kepada terciptanya konsolidasi demokrasi melalui sebuah 

mekanisme yang teristematis dan terintegrasi.  

Gambar 2. Alur Kegiatan 

 

J. Cara Menganalisis Data 

 Analisis data yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara 

analisis deskriptif kualitatif dengan bentuk induktif. Analisis ini dibangun 

berdasarkan fenomena dan dinamika kegiatan dan data-data yang diperoleh dari 

tahap pengumpulan data baik sekunder maupun primer. Tujuan pokok yang akan 

dilakukan adalah untuk mendeskripsikan keadaan perencanaan, pelaksanaan, 

•Permasalahan Empirik  

•Evaluasi proses 
sebelumnya 

Input 

•Pelibatan 
(engagement) 

•Interaksi, berbagi 
pengetahuan dan 

kemampuan   

Workshop 
•Pemberdayaan 

•Akuntabilitas 

•Transformasi proses 

•Program terukur dan 
sistematis 

Out put 
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebuah proses pelibatan (engagement) 

dalam sebuah studi piloting workshop mini. Capaian tahapan dalam seluruh 

proses yang dilaksanakan merupakan kerangka analisis yang akan dilihat sebagai 

salah satu pilihan untuk sebuah perencanaan kegiatan berbasis partisipasi yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. 

K. Pelaksana 

Unit pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Politik dan Komunikasi 

Bappenas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait baik mitra 

kerja maupun instansi terkait lainnya, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 

Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan 

bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Demokratisasi ini 

didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dalam pengelolaan Organisasi 

Masyarakat Sipil dan berkualifikasi minimal Strata Dua (Magister) yang didukung 

seorang assiten peneliti dengan kualifikasi Sarjana dari latar belakang keilmuan 

politik dan memiliki pengalaman serta memahami permasalahan yang sedang 

dikaji. 

L. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

  Tahapan dan jadwal kegiatan Mini Workshop disusun sesuai alur kegiatan 

yang dilaksanakan dalam kurun waktu Agustus-Desember 2016 dengan 

komponen, masing-masing: 

i. Penyusunan instrumen Workshop Mini 

ii. Pembahasan dan pemetaan kegiatan Workshop Mini 

iii. Penyiapan Instrumen Workshop Mini 

iv. Koordinasi kegiatan (Kabupaten Bogor). 

v. Pelaksanaan Workshop Mini (Kabupaten Bogor) 

vi. Draft Laporan 

vii. Laporan Akhir 
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Bab II 

Profil Lokasi dan Kerangka Piloting Proses Workshop 

A. Pengantar 

Konsolidasi demokrasi membutuhkan pengembangan yang lebih serius dan kuat 

di Indonesia untuk dapat mencapai kemandirian masyarakat sipil sebagaimana yang 

dicita-citakan oleh negara dalam RPJPN tahun 2025. Menuju ke periode tersebut, pada 

waktu yang akan datang masih diperlukan keberadaan dan peran serta aktif dari 

masyarakat sipil yang kuat terutama OMS dan masyarakat secara luas. Studi kerja sama 

Universitas Gadjah Mada dan Oslo University tentang Kekuasaan, Kesejahteraan 

dan Demokrasi (Power, Welfare and Democracy) pada tahun 2013 mendapatkan 

temuan penelitian bahwa proses demokrasi di Indonesia berlangsung tanpa peran 

serta publik atau masyarakat (Amalinda Savirani, dkk, 2014).  

Penyebab utama dari keadaan tersebut adalah tidak adanya keterlibatan 

publik, partisipasi publik, keterwakilan publik pada proses demokrasi yang 

berlangsung. Meskipun ini disinyalir sebagai dampak politisasi pada era orde baru 

serta pembenahan sebatas pada instrumen demokrasi seperti pada kelembagaan 

dan sistem pemilu (ibid). Secara teoritik dalam gerakan sosial dengan 

menggunakan kerangka struktur kesempatan politik (POST) (McAdam, dkk, 

2004; 1-3) mengemukakan bahwa asumsi yang memungkinkan adanya 

keberhasilan sebuah gerakan karena dimungkinkan oleh negara.   

Meskipun upaya yang telah dilakukan merupakan sebuah perkembangan 

yang baik, namun tidak cukup baik ketika masyarakat tidak “dilibatkan” dalam 

proses tersebut. DTF sebagai sebuah gerakan sosial pada OMS, mestinya 

merupakan gerakan masyarakat yang harus sadar sebagai esensi partisipasi untuk 

pencapaian tujuan mereka dalam proses demokrasi. Pelembagaan kepentingan 

menjadi salah satu metode yang dapat dipilih untuk melibatkan masyarakat 

sebagai mekanisme kerja pelembagaan kepentingan pada mekanisme 

kemasyarakat diluar mekanisme kerja politik kepartaian. Terciptanya gerakan 

yang dapat mengadopsi elemen-elemen-elemen budaya yang diyakini kelompok 
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teoritisasi gerakan sosial dalam pendekatan POST sebagai instrumen utama yang 

dapat memungkinkan sebuah gerakan dapat tercapai (M. Nur Alamsyah, 2016, 

xviii). 

Mekanisme kerja yang dibangun elemen budaya sebagaimana dimaksud 

disini merupakan pola kerja keswadayaan. Proses ini menempatkan masyarakat 

sebagai tulang punggung utama dari kepentingannya sendiri sehingga tidak 

senantiasa tergantung kepada kepentingan politik dan negara atau serba negara. 

Optimalisasi fungsi negara akan dapat lebih efektif dan fokus dalam melakukan 

pengelolaan kegiatan yang menorientasikan kepada hadirnya capaian menuju 

keadilan dan kesejahteraan yang menempatkan setiap elemen secara setara, 

sebagai cara pandang negara dalam konteks demokrasi sehingga menjadi kegiatan 

yang dibingkai dalam instrumen budaya.  

Kondisi Indonesia masih dipenuhi berbagai kendala sebagaimana 

disebutkan berikut ini; 1. Kemiskinan dan pengangguran; 2. Pertumbuhan 

ekonomi yang belum berkelanjutan; 3. Efektifitas dan kapasitas  pemerintah, 

termasuk kendala desentralisasi; 4. Korupsi yang masih luas dan sistemik; 5. 

Minimnya penghormatan terhadap hak asasi dan demokrasi; 6. Tantangan 

perubahan iklim dan kerusakan lingkungan; dan 7. Ketimpangan gender (Heriyadi 

adun, dkk, Priyono dan Usman Hamid, 2014;464).  

Secara subtansi ini menunjukkan belum lahirnya pemaknaan terkait 

demokrasi sebagai sebuah elemen instrinsik dalam budaya kebangsaan yang 

semestinya dapat melahirkan:  

 Masyarakat mampu berorganisasi secara baik untuk memperjuangkan 

kepentingan dan aspirasi mereka; 

 Masyarakat mampu ikut menentukan arah kebijakan publik secara aktif;  

 Ormas mandiri, baik dari tekanan politik dalam negeri maupun agenda politik 

negara asing;  

 Ormas memiliki sumber daya pendanaan yang kuat dan berkelanjutan; 
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 Ormas diharapkan menjadi alternatif dari kelembagaan politik tidak ternyata 

tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat (Wariki, 2016).  

Kondisi empirik yang dihadapi oleh Ormas di Indonesia masih jauh dari 

harapan tersebut. Ketidaksinambungan kebijakan dari hulu hingga hilir menjebak 

budaya filantropi yang terdapat dalam masyarakat sehingga kehilangan 

potensinya. Berkurangnya fungsi meunasah (langgar/mushalla/mesjid) 

menyebabkan orientasi pembangunan lebih bersifat top-down (lihat hasil studi 

DTF 2015).  

Sikap kerelawanan atau dalam konteks sosial masyarakat Indonesia 

dikenal sebagai kegotongroyongan hilang berganti proyek-proyek pembangunan 

yang diatasnamakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini bisa jadi lebih dominan 

untuk kepentingan relasi kuasa ekonomi daripada untuk rakyat. Tidak adanya 

rakyat dalam proses tersebut menjadi indikator penting bahwa masyarakat 

dipilihkan produk pembangunan sesuai asumsi para penguasa.     

Belenggu permasalahan ini memberikan dampak begitu luas kepada 

kehidupan kebangsaan. Mungkin menjadi tidak mengherankan jika Indonesia 

selama tiga dekade reformasi sebagaimana data (Development Assistance 

Committe/DAC) menempatkan Indonesia sebagai urutan pertama penerima 

bantuan Official Development Assistance (ODA) yaitu (1999/2000) kedua 

(2009/2010). Kemajuan Indonesia dalam tatatan politik ekonomi global 

menunjukkan kemajuan pesat dengan masuknya sebagai salah satu negara 

anggota G20. Yaitu sebuah wadah yang menghimpun negara-negara dengan 

pendapatan belanja negara setiap tahunnya diatas 1000 Triliyun. Realitas masih 

tingginya penerimaan bantuan dengan posisi pengelolaan pembiayaan besar 

diantara negara-negara lain menjadi sesuatu yang paradoks. 

Mekanisme efektifitas bantuan yang saat ini dirasakan oleh berbagai OMS 

di Indonesia merupakan kondisi empirik terkait keberhasilan capaian demokrasi 

dalam perspektif negara donor. Meskipun terdapat alasan mengapa negara kelas 

menengah seperti Indonesia mendapatkan kepantasan untuk memperoleh bantuan 



17 

 

DTF_ 2016 

pembangunan dari luar negeri (ODA). Alasan-alasan seperti yang dikemukakan 

adalah sebagai berikut: a. Membantu transisi dari negara miskin menjadi negara 

menengah secara bertahap atau tidak revolusioner; b. Bantuan berperan sebagai 

katalisator dalam mendorong perbaikan yang ada dan telah dicapai. C. Berguna 

untuk insentif (positif) bagi perbaikan dan perubahan (Gleenie, 2011, Priyono dan 

Hamid, 2014;468). Prioritas dalam konteks ini ditujukan untuk mendukung 

Indonesia yang demokratis, stabil, berbasis hukum dan HAM serta lebih makmur. 

Keberadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi mekanisme kelembagaan 

formal termasuk OMS yang menjadi mitra strategis dalam pencapaian serapan 

program dari para donor. Konsistensi dan kesinambungan menjadi salah satu 

kunci yang tidak mendapatkan perhatian dalam sistem ini. Realitasnya bahwa 

kondisi intervensi dari mekanisme dukungan internasional kepada perbaikan 

secara sistematik sebagaimana tujuan awal dukungan tersebut tidak memberikan 

hasil optimal. Keadaan ini tergambar dari kondisi kekinian lembaga masyarakat 

sipil Indonesia yang semakin terpuruk dan tidak terkonsolidasi secara baik. 

Pada tahun 2015, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas melakukan 

studi terkait Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya 

Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses 

Demokratisasi. Temuan kajian ini menemukan beberapa ekstraksi model 

pelembagaan dukungan kepada OMS yang berlangsung selama ini. Hasil ini 

merupakan hasil pengkajian pada kelembagaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan 

Kota dalam mengelola kebijakan terkait pengembangan dan pembinaan organisasi 

masyarakat sipil (OMS). Temuan-temuan pokok itu adalah sebagai berikut:  

1. Hampir semua bentuk model pelembagaan dukungan yang dilakukan kepada 

OMS baik yang ada di pusat/daerah selama ini masih merupakan bentuk lama. 

Pola tersebut dipertahankan secara inkremental dengan mempertahankan 

model status quo yang dikendalikan oleh mekanisme birokrasi dan tidak 

memiliki aspek dukungan bagi kesetaraan OMS. Dampaknya adalah 
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memberikan peluang untuk dapat menimbulkan aspek kolusi, korupsi dan 

nepotisme (KKN);  

2. Pelibatan masyarakat dalam program tidak menjadi mekanisme ketika OMS 

dalam program hanya bertindak selaku event organizer (EO) pada berbagai 

program yang umumnya bersifat charity. Pendekatan administratif dan tidak 

berorientasi output dan outcome yang dapat menjadi indikator penting 

konsolidasi demokrasi, baik untuk periode jangka pendek maupun jangka 

panjang sebab dilaksanakan sebagai program rutin dan formal;  

3. Dukungan sumberdaya berkelanjutan dipengaruhi atmosfir politik dan 

ketentuan administratif birokrasi di kelembagaan pemerintah, tanpa 

mekanisme solutif yang dapat difasilitasi oleh pemerintah di wilayah tersebut;  

4. Pemerintah pusat dan daerah membutuhkan cara pandang baru dalam 

menginisiasi program untuk bersinergi dengan masyarakatnya melalui OMS, 

sebagai wujud integrasi lokal atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lihat 

hasil studi DTF, 2015).  

Perkembangan ini bertolak belakang dengan pengembangan masyarakat 

sipil yang diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ke masa 

mendatang. Berbagai keterbatasan terkait pembiayaan, sumber daya dan 

keberpihak kepada OMS menjadi kendala mendasar disamping belum adanya 

strategi jangka panjang bagi pengembangan OMS. Pengembangan strategi yang 

dimaksudkan adalah ketersediaan sistem berkesinambungan yang dapat menyerap 

potensi OMS. Keberadaan OMS sebagai potensi pembangunan merupakan 

kekuatan inti di masyarakat sekaligus upaya negara dalam melakukan intervensi 

penguatan kapasitas dalam pengelolaan kegiatan.  

Konstruksi konsep ideal demokrasi, senantiasa menempatkan masyarakat 

sipil sebagai ujung tombak yang diharapkan mampu mempertemukan kebijakan 

negara dan obsesi masyarakat pada tataran aksi kebijakan. Orientasi dukungan 

pembangunan yang menjadi orientasi kelembagaan pembiayaan dunia saat ini, 

mengacu kepada rencanan pembangunan jangka menengah maupun panjang 

nasional (RPJMN/RPJPN).  
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Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah reorientasi 

dan langkah baru dalam mekanisme negara untuk mendorong dan melakukan 

fasilitasi oleh negara dalam pelibatan masyarakat sipil. Ketersediaan fasilitasi 

negara melakukan pendekatan kepada masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam 

penyelenggaraan pembangunan dan konsolidasi demokrasi sebagai strategi 

membangun ketahanan dan integrasi kebangsaan Indonesia.   

B. Profil Lokasi Piloting 

Kegiatan ini dilakukan dengan memilih secara sengaja daerah yang 

dianggap akan dapat sesuai untuk tujuan proses piloting, sehingga dapat melihat 

sistematisasi kegiatan sebagai satu rangkaian kegiatan sebagai bagian dari metode 

pengkajian. Karakteristik daerah otonom di Indonesia yang menjadi satuan 

populasi kewilayahan yang terdiri dari 34 Provinsi, 415 Kabupaten, 93 Kota, 6994 

Kecamatan, 8.309 Kelurahan dan 74.093 Desa (Kemendagri, 2015). Berdasarkan 

data tersebut maka dipilih Kabupaten sebagai satuan unit analisis dengan 

pertimbangan bahwa secara proses, mekanisme kerja OMS dalam lingkup 

aktifitasnya umumnya berada di wilayah Kabupaten/Kota.  

Berdasarkan data tersebut maka ditetapkan wilayah pengkajian 

berdasarkan beberapa pertimbangan strategis dan metodologis sebagai berikut: 

1. Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kertanegara)  

Perkembangan daerah baru merupakan fenomena hubungan pusat yang 

kembali berkembang pasca reformasi. Karakteristik wilayah Kabupaten Kutai 

Kertanegara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya, 

menjadikan berkembangnya mekanisme dan kebijakan dari berbagai elemen 

pemerintah maupun swasta untuk dapat mengelola dan berinvestasi pada 

wilayah ini. Sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen pemerintah, 

masyarakat dan BUMN membentuk kelembagaan Mitra Taman Nasional. 

(Mitra TN Kutai Trust Fund). Pelibatan yang telah terbentuk dan berkembang 
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diwilayah ini dapat menjadi sebuah role model untuk dapat digunakan dalam 

mekanisme trust fund untuk demokrasi.  

2. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 

Keberadaan instrumen Budaya Nagari (ninik mamak-Tiga Tungku sajarangan) 

adalah kekayaan lokal yang semestinya dapat menjadi modal penting. 

Instrumen tersebut semestinya menjadi elemen perekat dalam 

mengembangkan potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun 

partisipasi. Khazanah budaya ini nampaknya tidak berkoralsi dengan realitas 

perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia yang rendah hingga tahun 2015. 

3. Provinsi Papua   

Keterlibatan sektor usaha seperti PT Freeport Indonesia dalam berbagai 

pengembangan SDM melalui berbagai kebijakannya, seperti adanya 

kompensasi 1 % (persen) dari total pendapatan PT Freeport untuk masyarakat 

Papua yang meliputi penyediaan dana abadi yang diberikan kepada dua suku 

Papua, yakni Komoro dan Amume, dana CSR (Corporate Social 

Responsibility) dan Royalti PT Freeport kepada masyarakat Papua.  

Politik afirmasi yang diberikan negara melalui otonomi khusus kepada 

masyarakat Papua merupakan posisi yang membedakan Papua dengan daerah-

daerah lainnya di Indonesia. Perkembangan dan dinamika Politik Papua yang 

dinamis pada berbagai aspek terutama terkait konflik kesukuan, agama dan 

disintegrasi. Berbagai kondisi tersebut dapat tergambar pada perkembangan 

Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Papua yang senantiasa terendah.  

Pengkajian ini sebagai bentuk studi yang bersifat swadaya, sangat 

dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan keuangan pada anggaran pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Kondisi empirik kebijakan pemerintah pusat pada tahuh 

anggaran 2016 yang melakukan pengetatan dan pemangkasan anggaran, 

berdampak terhadap cakupan dan besaran pelaksanaan kegiatan. Setiap 
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kementerian dan lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah,  termasuk pada 

Ditpolkom Bappenas RI. Cakupan yang dapat ditutupi dengan pemangkasan 

tersebut, menempatkan pemilihan wilayah menjadi sangat menentukan.  

Berdasarkan karakteristik administrasi pemerintahan di Indonesia, struktur 

wilayah pemerintahan didominasi oleh pemerintahan Kabupaten. Pengetatan yang 

juga kemudian berdampak kepada jarak yang dapat ditempuh dalam pengkajian 

piloting proses ini menjadi pertimbangan pemilihan wilayah dengan tidak 

mempengaruhi representasi karakteristik pemerintahan yang dominan. Dengan 

mengedepankan pada kondisi tersebut, dilakukan pemilihan wilayah Kabupaten 

dengan asumsi metode sebagai satuan unit analisis yang paling dominan dalam 

struktur administrasi pemerintahan saat ini. Melalui pertimbangan tersebut, maka 

dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai pertimbangan metodologis bahwa 

secara proses, mekanisme kerja OMS dalam lingkup aktifitasnya umumnya 

terhadap masyarakat akan berada di wilayah Kabupaten, yang dalam hal ini 

dipilih Kabupaten Bogor.  

Pengkajian ini juga menyadari bahwa potensi pelembagaan masyarakat 

sipil belumlah terbangun secara ideal. Namun aktifitas yang dijadikan sebagai 

rujukan kepentingan sebuah proses yang langsung terkait dengan masyarakat 

dapat digambarkan dengan proses yang terjadi ditingkat kabupaten. Keadaan ini 

dikuatkan dengan realitas bahwa peletakan titik berat otonomi daerah saat ini 

masih berada pada wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian sebagai asumsi 

metodologi, penggambaran proses yang terjadi pada sebuah proses pada level 

kabupaten akan dapat menggamabarkan keadaan umum pada wilayah lain.  

Terdapatnya mekanisme pelembagaan kepentingan masyarakat pada 

berbagai lapisan struktur pemerintahan baik secara mobilisasi maupun secara 

partisipasi juga menunjukkan dinamika masyarakat sipil diwilayah tersbut. 

Namun untuk memudahkan pengkajian ini, maka  dipilih salah satu  Kabupaten 

yang representatif dengan memilih Kabupaten Bogor sebagai lokasi piloting 

Workshop dengan pertimbangan kedekatan dan kemudahan dalam mencapainya.  
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Kondisi wilayah administrasi Kabupaten Bogor sebagai wilayah administratif 

terluas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di jawa barat sekaligus 

merupakan solusi atas keterbatasan pada studi terkait pembiayaan yang 

dimungkinkan oleh Ditpolkom Bappenas RI. 

Gambar 3.  Peta Administrasi Kabupaten Bogor 

 

Keadaan Kabupaten Bogor sebagai bagaimana dalam gambar tersebut 

diatas, merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang rumit dengan rentang 

kendali yang luas. Selain melingkupi wilayah Kota Bogor dan berbatasan 

langsung dengan ibukota sehingga akan memiliki dinamika problematika sosial 

politik yang tinggi.   

Potensi jumlah penduduk yang besar (terbesar di Jawa Barat) meskipun 

menggunakan estimasi berdasarkan perkembangan berdasarkan hasil sensus 

penduduk tahun 2010. Jumlah penduduk yang besar dengan wilayah luas, 

merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bogor dan kelompok 
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OMS untuk mengoptimalkan potensinya dalam membangun keberpihakan kepada 

masyarakat Kabupaten Bogor yang problematik. Posisi rangking jumlah 

penduduka tersebut dapat digambarkan dibawah ini. 

Tabel 1. Rangking Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 

Rangking Kabupaten/Kota 2014 

1 Bogor 5.331.149 

2 Bandung 3.470.393 

3 Bekasi 3.122.698 

4 Kota Bekasi 2.642.508 

5 Garut 2.526.186 

6 Kota Bandung 2.470.802 

7 Sukabumi 2.422.113 

8 Karawang 2.250.120 

9 Cianjur 2.235.418 

10 Cirebon 2.109.588 

11 Kota Depok 2.033.508 

12 Tasikmalaya 1.728.587 

13 Indramayu 1.682.022 

14 Bandung Barat 1.609.512 

15 Subang 1.513.093 

16 Majalengka 1.176.313 

17 Ciamis 1.162.102 

18 Sumedang 1.131.510 

19 kuningan  1.049.084 

20 Kota Bogor 1.030.720 

21 Purwakarta 910.007 

22 Kota Tasikmalaya 654.794 

23 Kota Cimahi 579.015 

24 Pangandaran 388.320 

25 Kota Sukabumi 315.001 

26 Kota Cirebon 304.584 

27 Banjar 180.515 

Jumlah 46.029.668 

Sumber: Diolah dari data BPS Jawa Barat, 2015. 

Komposisi jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin di 

Kabupaten Bogor juga merupakan penggamabaran terkait dinamika yang dapat 

ditimbulkan terkait peran dan pelibatan yang memungkinkan terjadi. Terutama 
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terkait bagaimana setiap kelompok gender dijadikan sebagai elemen panting yang 

menentukan pada proses pengembangan masyarakat sipil.  Senyatanya komposisi 

penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagaimana dikemukakan dibawah jumlah 

pria lebih banyak namun tidak menjadi angka dominan yang absolut. Hal tersebut 

dapat dikemukakan sebagaimana tabel dibawah ini. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kabupaten Bogor (1 Januari 2010) 

Sumber BPS Kabupaten Bogor 2011. 

Berdasarkan data otentik tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa 

penduduk Kabupaten Bogor merupakan potensi sekaligus tantangan yang dapat 

digunakan sebagai kekuatan bangsa. Daerah Bogor yang merupakan pusat industri 
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yang mempertemukan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya sangat 

penting untuk dipahami.  

Wilayah pertemuan masyarakat untuk perkembangan ekonomi akan 

cenderung memiliki tingkat kompetisi yang kuat antar masyarakat. Keberadaan 

friksi-friksi di masyarakat, akan menjadi potensi yang harus dapat dikelola 

menjadi keuntungan bagi daerah tersebut. Struktur administrasi secara defenitif 

pemerintah Kabupaten Bogor terdiri dari  474 struktur pemerintahan yang terbagi 

dari wilayah administrasi kecamatan. Kelurahan dan desa, sebagaimana berikut 

ini: 

Tabel 3.  Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor 

Wilayah Administrasi Jumlah 

Kecamatan 40 

Kelurahan 17 

Desa 417 

Total 471 
         Sumber, BPS Kabupaten Bogor 2015. 

C. OMS di Kabupaten Bogor 

Kabupaten Bogor adalah salah satu wilayah otonom yang terdekat dengan 

ibukota Jakarta yang tergabung dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. 

Untuk mencapai wilayah urban sebagai penopang ibukota ini hanya  

membutuhkan waktu 1 (satu) jam dengan akses yang dapat ditempuh dengan 

berbagai moda transportasi darat termasuk KRL (Kereta Listrik). Keunggulan 

tersebut menjadi gambaran bahwa pengaruh perkembangan ibukota dari berbagai 

sektor akan secara cepat terdampak dan meluas ke wilayah ini. Secara 

administratif, Kabupaten Bogor merupakan wilayah induk dari Kota Depok 

sebelum dilakukannya pemekaran pada tahun 1999. 
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Tabel 4. Jumlah OMS Aktif Tahun 2013 - 2016 Kabupaten Bogor 

No. Periode Tahun 
Jumlah 

(LSM/ Ormas) 
Ket. 

1 2013 127 LSM + Ormas 

2 2014 85 LSM + Ormas 

3 2015 (April 2016) 70 48 Orkesmas + 22 LSM 

     Sumber: Olahan data Kesbangpol Kab. Bogor 2016, November 2016. 

Perkembangan data OMS dari 3 tahun terakhir di Kabupaten Bogor 

menunjukkan penurunan yag cukup signifikan dari 127 OMS tahun 2013 menjadi 

70 OMS ditahun 2016. Data tersebut menggambarkan bahwa terdapat 

pengurangan 57 OMS atau kurang lebih 45% dari total jumlah OMS. Keberadaan 

OMS sebagai kesempatan yang dapat digunakan masyarakat untuk dapat terlibat 

secara langsung dengan kondisi tersebut menjadi kehilangan kesempatan 

dikarenakan semakin berkurangnya wadah partisipasi terkait kepentingan 

masyarakat. 

Keberadaan DTF sebagai sebuah program inovasi untuk negara dalam 

menyiapkan ruang fasilitasi sehingga menjadi sebuah inovasi dalam 

mengembangkan konsolidasi demokrasi. Hal tersebut dapat tergambar pada peran 

DTF dalam mendukung dan menopang konsolidasi demokrasi yang dibutuhkan 

dalam membangun keamndirian masyarakat sipil sebagai sebuah prasyarat. 
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Gambar 4. Peran DTF dalam Konsolidasi Demokrasi 

Sumber.:  Presentasi Bappenas, 2016. 

Permasalahan hilangnya beberapa OMS berdasarkan data resmi (BPS Kab. 

Bogor, 2015) tersebut diatas berbeda dengan papan data Daftar 

LSM/Ormas/Nirlaba lainnya di Kabupaten Bogor Tahun 2014. Data yang terdapat 

di aula Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tersebut menunjukkan pembidangan 

OMS secara lebih spesifik. Keberadaan data secara subtantif tidak terlalu 

mempengaruhi asumsi bahwa terjadi pengurangan OMS dalam kurun waktu 3 

tahun di Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, keberadaan spesifikasi data 

menunjukkan adanya upaya dalam pengelompokan OMS sesuai isu yang digarap 

dan dikembangkan setiap OMS. Data tersebut, sebagaimana yang dikutipkan 

dibawah ini. 
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Tabel 5. Bidang Organisasi OMS Kabupaten Bogor 2014 

 

No. Bidang 
Organisasi 

LSM Ormas Nirlaba Lainnya 

1 Pendidikan 9  21 

2 Sosial Kemasyarakatan 94 62 50 

3 Pemerintahan 5  4 

4 Hukum 9  2 

5 Pertanahan 1   

6 Sosial Budaya 2   

7 Agama  1 16 

8 Independen 2 1  

9 Hubungan Masyarakat 1 12 11 

10 Non Kategori  1  

Jumlah 134 86 105 
Sumber: Olah Data Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor 2014, Nov-2016.  

Semakin berkurangnya OMS tersebut sebagaimana dikemukakan diatas, 

tentulah memiliki kondisi khusus yang melatarbelakangi. Secara umum dapat 

dikemukakan bahwa hilangnya OMS juga berimbal balik dengan hilangnya 

kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Penyebab utamanya sangat penting 

dielaborasi dalam studi yang berbeda untuk dapat memahami pola yang 

dibutuhkan bagi pembinaan dan penguatan OMS yang berguna bagi 

pengembangan masyaraat sipil secara partisipatif. Pada berbagai mekanis 

kehadiran OMS dalam ranah publik, juga dimungkinkan sebagai mekanisme 

insidentil (social movemet) sehingga bersifat sementara sebagai keadaan yang 

dibanun oleh berbagai kepentingan yang menciptakannya. Konteks pengurangan 

yang begitu besar di Kabupaten Bogor dalam untuk kurun waktu yang singkat 

(tiga tahun), adalah fenomena unik dan menarik.  

 Kelangkaan sumber daya selalu menjadi problem utama akan 

keberlangsung kelembagaan OMS. Kondisi tersebut merupakan kondisi umum 

yang kerap dihadapi oleh organisasi-organisasi yang bergerak di ranah 

kepentingan publik. Tidak adanya jaminan pasti menjadikan pelembagaan 

tersebut senantiasa insidentil sesuai kondisi yang memungkinkannya. 
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Fenomena gerakan sosial menururt Toquiville secara umum dengan 

berkaca kepada gerakan sosial sejak era revolusi Perancis selalu karena 

dimungkinkan oleh pemerintah. Rumusan umum Alexis de Toquiville tersebut 

yaitu terkait dimungkinkannya gerakan karena adanya kesempatan yang diberikan 

oleh negara. Sehingga tidak akan terdapat sebuah keberhasilan gerakan sosial 

tanpa adanya kesempatan yang diberikan negara sehinga menjadi sebuah proses 

politik. 

Berdasarkan kondisi itu, keterbatasan yang dihadapi OMS tersebut diatas 

tidak lepas dari keberadaan keberpihakan pemerintah. Sikap pemerintah terkait 

kesempatan bagi OMS untuk dapat membangun masyarakat sipil yang demokratis 

sebagai mitra strategis pemerintah. Asumsi demokratis selalu menempatkan 

bahwa masyarakat akan selalu mengetahui hal yang terbaik bagi komunitasnya. 

Untuk itu, menjadi penting peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan 

kesempatan bagi lahir dan bertahannya OMS dalam membantu pemerintah 

mencapai konsolidasi demokrasi.  

D. Kontekstualisasi OMS di Indonesia  

Kebangkitan gerakan masyarakat sipil di Indonesia merupakan 

kesempatan yang dimungkinkan karena kesediaan pemerintah ditahun 1980an. 

Meskipun demikian, fenomena NGO telah berkembang sejak tahun 1970an 

(Rustam Ibrahim, 1995,10). Berbagai temuan empirik keadaan OMS di Indonesia 

sebagai instrumen penciptaan masyarakat sipil berkembang sangat lamban bahkan 

cenderung mundur. Keberadaan OMS seolah menjadi bagian dari fenomena lama 

yang masih berbalut berbagai permasalahan.  

Secara intrinsik dalam kelembagaan OMS utamanya yang bergerak pada 

ranah NGO/LSM, telah memiliki bentangan rencana secara berkala mengenai 

refleksi kegiatan yang telah dilakukan sembari merancang langkah kegiatan 

berikutnya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mekanisme proses sebagai aksi 
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dan refleksi tersebut, merupakan kegiatan yang saling terkait yang didalamnya 

terdapat proses memahami sebagai pelajaran. 

Terdapat dua cara pandang terhadap masyarakat sipil yaitu secara vertikal 

dan secara horizontal. Cara vertikal menempatkan masyarakat sipil yang 

independen atau otonom. Sedangkan perspektif horizontal adalah yang 

menempatkan hubungan yang menempatkan kondisi negara yang berpihak dalam 

penciptaan keberadaban masyarakat. Konsep ini seperti konsep masyarakat 

madani pada jaman Nabi Muhammad sebagai rujukan yang dipilih Nurcholish 

Madjid. Konsep ini mengedepankan esensi pluralisme dan toleransi sebagai 

elemen mendasar (Rustam, 2007). 

Logisnya, perkembangan elemen masyarakat sipil harus dapat lebih 

berkembang dan meningkat kepada tingkatan yang lebih tinggi terkait kualitas dan 

kuantitas kegiatannya sehingga terdapat efektifitas serta semakin meluasnya 

jangkauan kegiatan. Mekanisme ini adalah proses pelembagaan kegiatan yang 

tidak hanya melibatkan pribadi atau kelompok kecil orang, namun proses yang 

seyogyanya melibatkan dan membawa kepentingan banyak orang didalamnya. 

Kondisi kelembagaan masyarakat sipili Indonesia yang ada hingga saat ini, dapat 

digambarkan sebagaimana berikut ini. 

Gambar 5. Fenomena OMS di Indonesia 

 

Sumber: Diolah dari presentasi Ditpolkom Bappenas 2016, November 2016. 
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Fenomena diatas merupakan permasalahan yang menunjukkan posisi 

masyarakat sipil Indonesia dalam atmosfir demokrasi yang ada saat ini. Meskipun 

indeks demokrasi menunjukkan tingkat peningkatan terutama ditahun 2014 

sebagai gambaran berhasilnya Pemilu, namun implikasi nyata yang dapat 

dirasakan ditahun 2016 saat ini menunjukkan prestasi terbalik dari capaian 2014 

tersebut. 

Proses demokrasi yang terjadi saat ini, melahirkan paradoks demokrasi 

yang dalam kerangka pengembangan budaya demokrasi merupakan kondisi yang 

berbahaya. Fenomena demokrasi tersebut dapat dikemukakan kondisi yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Pragmatisme politik dengan kesadaran sebagai demos rendah; 

2. Tingginya angka kekerasan, politik uang dalam proses politik demokrasi; 

3. Tingginya angka korupsi dari mekanisme output kerja demokrasi; 

4. Keteladanan kepemimpinan yang terdegradasi; 

5. Nilai-nilai integrasi kebangsaan yang semakin pudar; 

6. Rendahnya dan pudarnya rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan; 

7. Terjadinya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Keadaan yang tergambar tersebut diatas sebagai kondisi yang dialami saat 

ini. Berbagai problematika tersebut dapat menjadi sekam dalam perkembangan 

demokrasi di Indonesia jika tidak dapat memperoleh solusi yang cerdas dan 

strategis. Keberadaan OMS merupakan fenomena sosial kemasyarakat yang 

timbul atas kondisi yang dihadapi dan ingin dicapai oleh masyarakat. Kehadiran 

dan tujun utama tersebut berbeda dengan bentuk organisasi politik yang 

berorientasi kekuasaan. OMS juga berbeda dengan lembaga swasta yang 

berorientasi komersial dan mencari keuntungan.  

Kebijakan pemerintah menempatkan pemberdayaan organisasi masyarakat 

sebagai salah satu program yang mendapatkan perhatian dari Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri). Meskipun dikemukakan bahwa keberadaan mekanisme 

dukungan pada berbagai kementerian selama ini bersifat inkremental ataupun 
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status quo, juga terdapat kelembagaan OMS yang secara optimal 

memanfaatkannya. 

Kenyataan tersebut penting terkait begitu rendahnya kepercayaan berbagai 

elemen negara kepada OMS dalam pengelolaan programnya. Bahkan, 

pemanfaatan pembiayaan dana yang berasal dari negara selalu identik dengan 

penyimpangan dan kongkalikong. Sesungguhnya secara kelembagaan, terdapat 

kebijakan menganai pemberdayaan tersebut. Realitas tersebut dapat dilihat dari 

penjelasan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, sebagaimana 

dikemukakan sebagai berikut: 

 

Gambar 6. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. 

 
Sumber: Bahan Presentasi Direktur Organisasi Kemasyarakatan, 

  Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum-  

 Kemendagri_RI, 24-11-2016. Nov-2016. 

 

Pelembagaan yang membangun Sinergi antara OMS dan pemerintahan 

menurut Evans, meletakkan pada beberapa hal penting bahwa, “Bahkan ketika 

konteks sosial dan politik menguntungkan, inovasi budaya dan organisasi kreatif 

dapat memberikan menghasilkan. Sinergi yang dibangun tergantung transformasi 

cara pandang dibentuknya. Keberadaan dan pengenalan inovasi "perangkat lunak" 

dalam organisasi. Pelibatan tersebut hanya memikirkan kembali sifat dari masalah 

kelembagaan pemerintah untuk bisa mengatasi. Keberadaan strategi ini apakah 

dapat membuat sinergi yang lebih tersusun baik.  
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Dalam konteks Indonesia, secara mandiri sesungguhnya belum ada sebuah 

mekanisme yang memungkinkan OMS dapat menjadi bagian yang secara aktif 

terlibat karena adanya dukungan negara secara material. Ketertutupan sistem yang 

ada selama ini menjadi pembatas antara OMS yang bisa secara aktif mengakses 

ruang-ruang kesempatan dalam program pemerintah dan yang menggantungkan 

diri kepada ketersediaan dana donor ataupun harus vakum karena tidak adanya 

kemampuan pembiayaan dalam melakukan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan 

secara lebih konstruktif.  

Keberadaan OMS senantiasa dipahami melalui karakteristik tertentu yang 

bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan 

bersendi pada gerakan moral serta bersifat swadaya. Pemahaman dalam lembaga 

dunia seperti UNDP menempatkan CSO/OMS  sebagai sektor ketiga yang 

senantiasa eksis antara negara dan masyarakat. UNDP menggambarkan 

CSO/OMS dalam kebijakan yang melibatkan mereka, sebagaimana dikemukakan 

sebagai berikut: 

“CSOs are non-state actors whose aims are neither to generate profits nor 

to seek governing power. CSOs unite people to advance shared goals and 

interests. UNDP collaborates with CSOs whose goals, values and 

development philosophies accord with its own. (UNDP, 2006; 3). 

Pengkayaan definisi OMS dengan ciri tersebut, menjadikan OMS sulitnya 

untuk memposisikan diri dalam konteks Indonesia. Permasalahan klasik dalam 

memposisikannya terkait keadaan yang ada saat ini adalah, apakah terdapat OMS 

yang memenuhi ciri-ciri tersebut. Menurut Abdurrahman Wahid ciri-ciri tersebut 

hanya dimiliki oleh pesantren yang bersifat swadaya. Meskipun demikian juga 

terdapat keterbatasan secara faktual yaitu pada ciri modernitas dan transparansi, 

akuntabilitas dan profesionalitas yang terbatas dalam pengelolaannya. 

Perkembangan umum dalam OMS bahwa sejak lama telah sama-sama diketahui 

bahwa pengembangan OMS dengan menggunakan pembiayaan negara telah lama 

berlangsung. Pembiayaan tersebut baik melalui pembiayaan langsung dari belanja 
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negara maupun melalui kebijakan yang dibentuk negara untuk pembiayaannya 

atas nama masyarakat dan kemanusiaan. 

Fenomena OMS dalam konteks Indonesia cenderung lebih melihat keatas 

yaitu kepada donor atau pemerintah sebagai sebuah rantai pertanggungjawaban. 

OMS menjadi tergantung karena kondisi mekanisme pembiayaan kegiatan 

organisasinya bergantung pada donor, salah satunya donor asing. Kondisi tersebut 

terutama terkait dengan akuntabilitas, yang sebagian besar LSM lebih dicirikan 

menjadi "demand-driven". OMS utamanya LSM, memiliki banyak 

ketergantungan kepada permintaan donor termasuk dalam audit keuangan maupun 

program. Mekanisme yang terbentuk dalam masyarakat sipil Indonesia tak 

ubahnya sebagai event organizer (EO) sebagaimana temuan dalam studi DTF 

tahun 2015 yang lalu. 

Terdapat berbagai temuan terkait bagaimana mekanisme pengelolaan 

hibah asing yang ada selama ini. Contohnya seperti yang dikemukakan dalam 

laporan dana perwalian (trust fund) sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan 

bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Dalam laporan 

tersebut, dijelaskan bahwa hibah dari lembaga donor asing disalurkan baik 

melalui kontraktor yang ditunjuk atau melalui LSM internasional. Pola ini 

mengandung beberapa kelemahan pokok, yaitu: 

 Belum merefleksikan sumber dana yang tersedia untuk kegiatan konservasi 

laut secara umum di Indonesia karena dana hibah ini tidak tercatat dalam 

sistem keuangan pemerintah; 

 Sulit untuk dikoordinasikan dengan program pemerintah, karena tidak ada 

kewajiban untuk melakukan penyelarasan kegiatan yang direncanakan dana 

hibah dengan target atau rencana pemerintah baik rencana tahunan maupun 

rencana jangka menengah. Beberapa lembaga donor mensyaratkan 

sinkronisasi ini pada tingkatan pelaksanaan (perusahaan kontraktor dan LSM 

internasional). Bilapun ada yang berkonsultasi dengan pemerintah maka hal 

ini bersifat sporadik dan sukarela; 
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 Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk mengarahkan sumber dana ini agar 

lebih efektif mencapai target yang ditetapkan termasuk penetapan skala 

prioritas kegiatan (Lihat Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 

di Indonesia, http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/finish/83-6-2-

fact-sheet/780-fact-sheet-pendanaan-berkelanjutan). 

 

Melalui kebijakan pemerintah dengan adanya Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 tentang dana perwalian, Indonesia memiliki 

kesempatan untuk menempatkan OMS sebagai potensi dalam membangun 

demokrasi sebagaimana banyak dijelaskan diatas. Tujuan yang hendak 

diwujudkan oleh kelembagaan pemerintah adalah keberadaan organisasi 

kemasyarakatan yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, akuntabel. 

Dengan demikian, peluang ini merupakan iklim yang memungkinkan untuk 

mewujudkan keberadaan OMS yang dapat mendukung tercapainya konsolidasi 

demokrasi. Hingga saat ini, konsolidasi demokrasi nampaknya semakin limbung 

dengan operasionalisasi kelembagaan politik yang menjauhi wilayah fungsinya 

secara aktual.  

E. Demokrasi dan Piloting Proses Workshop  

 

1. Memaknai Demokrasi Dengan Masyarakat Sipil (Civil Society) 

Reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 disinyalir sebagai tahapan 

Indonesia menyelesaiakan masa transisi demokrasinya. Dikemukakan bahwa 

transisi mengharuskan bangsa Indonesia untuk bisa lebih hati-hati karena masih 

banyaknya norma demokrasi yang aktualisasinya pincang. Capaian demokrasi 

Indonesia masih dalam fase pembiasaan sehingga dapat menjadi ajaran dan 

praktek demokrasi sebagai “the only game in town” (Purwo Santoso, 2014;399).  

Menurut Purwo Santoso lebih lanjut, kesulitan berdemokrasi justru bersumber 

dari terkelupasnya gagasan demokrasi dari konteks Indonesia. Pemberlakuan 

demokrasi sebagai sebuah nilai tidak akan dapat dilepaskan dari konteks  lokalnya 

(ibid).  
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Salah satu sumbangan pemikiran politik Romawi terhadap peradaban saat 

ini adalah adanya teori imperium yaitu teori tentang kekuasaan dan otoritas 

negara. Kedaulatan dan kekuasaan dianggap sebagai bentuk pendelegasian 

kekuatan rakyat kepada penguasa negara, sehingga pada hakikatnya kedaulatan 

sepenuhnya merupakan milik rakyat. Penguasa politik hanyalah lembaga yang 

dipercayakan untuk memegang kekuasan tersebut, dan bukan menguasai dan 

mendominasi yang mana kedaulatan tersebut digunakan untuk kebaikan seluruh 

rakyat (Ahmad Suhelmi, 2001;7). Konsepsi tersebut menempatkan kekuasaan 

terkait fungsi utamanya terhadap rakyat akan kehilangan legitimasi jika menyalahi 

kehendak rakyat. Teori imperium ini menempatkan rakyat memiliki hak-hak 

politik yang sama (equal rights) dan merupakan esensi tertinggi kedaulatan negara 

(ibid).  

 Demokrasi membutuhkan karakter lokal yang memungkinkan tumbuhnya 

budaya masyarakat sipil yang mendukung atmosfir demokrasi dalam kehidupan 

kebangsaan. Budaya masyarakat Indonesia adalah budaya yang menempatkan 

komunitas sebagai tujuan bersama melalui ikatan-ikatan yang kuat. Instrumen 

budaya bagi kehidupan kebangsaan dapat menjadi kesempatan untuk dijadikan 

sumber daya bagi sistem kenegaaraan. Civil society lahir bersamaan dengan 

konsep negara modern. Adapun terdapat dua tujuan dari lahirnya civil society. 

Pertama, untuk menghindari lahirnya negara absolut yang muncul sejak abad ke-

16 di Eropa. Kedua, untuk mengontrol kekuasaan negara. Indonesia 

membutuhkan dukungan untuk lahirnya mekanisme civil society yang didukung 

kelengkapan instrumen budaya lokal yang dimilikinya yaitu gotong royong.  

 Salah satu kekuatan penting dalam semangat budaya masyarakat Indonesia 

adalah kuatnya budaya filantropi. Budaya ini di Indonesia hidup pada berbagai 

kehidupan sosial masyarakat. Kekuatan yang bersumber dari mekanisme sosial, 

budaya dan agama tersebut merupakan sumber kekuatan untuk adanya mobilisasi 

melalui pola kerangka aksi yang lebih terarah. Keberadaan kesempatan yang 

terlembagakan akan dapat membangun semangat kejuangan sebagai satu bangsa 

yang senasib dan sepenanggungan.  
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Sejarah bangsa Indonesia dalam konteks budaya agama-agama di 

Indonesia menempatkan sedekah sebagai salah satu kekuatan yang memiliki nilai 

spritualitas dalam nilai-nilai setiap agama. Tentunya, kepastian semangat ini akan 

semakin kukuh dengan adanya proses pelibatan yang dapat mengorientasi 

instrumen budaya tersebut dengan adanya kebijakan pemerintah yang 

memungkinkanya secara luas. Hal ini sebagaimana gambaran proses dibawah ini: 

Gambar 7.  Relasi Proses Pelibatan Pembiayaan DTF 

 

Keterlibatan ini akan dapat dimungkinkan dengan adanya pelibatan peran 

setiap kelompok kepentingan dalam proses tersebut. Melalui mekanisme 

workshop sederhana yang memberdayakan dan memberikan penguatan akan 

memungkinkan dilahirkannya transfer ilmu pengetahuan, informasi dan dan 

keterampilan secara lebih baik. Melalui proses tersebut akan melahirkan 

keberdayaan dan lahirnya sikap kritis secara positif pada masyarakat melalui 

pelembagaan aspirasi dan keinginan masyarakat.  

 

Keberlanjutan Peran Masyarakat Sipil dalam 
Konsolidasi Demokrasi 

Donor  

APBN 

Swa-dana 
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2. Proses Workshop Sebagai Piloting Partisipatif Kewargaan 

Kesesuaian sistem dalam mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam 

proses yang menentukan kepentingannya merupakan hal yang esensial dalam 

demokrasi. Permasalahan krusial yang selalu terjadi dan mengemuka termasuk 

dalam kelembagaan OMS adalah sifat program yang tidak memiliki kesesuaian 

dengan masyarakatnya. OMS memperlakukan ruang konsultasi untuk menyerap 

aspirasi publik dan menyelaraskan dengan potensi kebijakan sebagai kesempatan. 

Akuntabilitas yang baik terbangun dari sebuah proses interaksi penyusunan 

program yang merupakan dampak yang dihasilkan berdasarkan tangapan dan 

masukan kelompok pemangku kepentingan. Hal ini merupakan peluang yang 

dapat dilahirkan melalui dialog dan forum yang terukur dan terlembaga.  

 Ciri program yang bersifat top-down selalu menjadi pilihan selama ini. 

Terdapat asumsi bahwa seorang pemecah masalah adalah orang yang paling 

paham tentang kebutuhan masyarakat yang nyatanya adalah elit yang ada di 

lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, termasuk elit OMS. Kenyataan ini 

tentu berbanding terbalik dengan norma ideal teori demokrasi substantif yang 

menempatkan rakyat sebagai pemilih dan pemerintahan adalah penyelenggara 

semata.  

Salah satu metode yang dapat menghasilkan rumusan terkait potensi dan 

peluang yang dapat dijadikan sebagai kerangka dasar program masyarakat sipil 

adalah melalui mekanisme workshop. Mekanisme workshop yang berorientasi 

learning by doing adalah bagian yang terbaik untuk membangun budaya inklusi 

partisipasi masyarakat dalam proses kehidupan yang terkait dengan dirinya. 

Institusi kekerabatan, kekeluargaan pertemanan keagamaan yang bekerja 

pada tataran masyarakat adalah kekuatan penting untuk dilibatkan dalam proses 

pelibatan yang rasional dan setara. Pelilbatan merupakan sistem yang membawa 

masyarakat dalam sebuah pelembagaan yang memberikan kesempatan setiap 

elemen masyarakat untuk berperan. Terbangunnya bangunan rumah ibadah secara 

sosial selama ini sebenarnya hanyalah sebuah proses pelibatan yang tidak 
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melibatkan pemerintah, meskipun lambat laun terlibat bahkan mendominasi 

proses pembangunan karena adanya ukuran capaian kualitas dan kuantitas kinerja 

pembangunan dilihat dari instrumen keagamaan tersebut. Implikasi atas 

keterlibatan pemerintah itu akan menjadikan pemerintah menjadi lebih sektarian. 

Tipologi pemerintahan berdasarkan dominasi agama tertentu akan sangat 

menentukan keberadaan pembiayaan pembangunan bagi agama tertentu. 

Partisipasi dipahami sebagai bagian budaya demokrasi yang merupakan 

keterlibatan ataupun pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ataupun 

aktifitas politik yang dapat mempengaruhi kebijakan terkait kepentingannya. 

Logika yang dibangun dalam pengertian tersebut adalah keterlibatan masyarakat 

akan membantu pemerintah untuk dapat mengetahui apa kebijakan terbaik yang 

dapat diambil terkait kepentingan masyarakat. Asumsinya bahwa komponen yang 

paling memahami kebutuhan seseorang ataupun sebuah komunitas adalah orang 

ataupun komunitas itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat 

agar dapat memangkas jarak antara kebijakan yang dipilih dengan kebutuhan yang 

dikehendaki masyarakat. 

Metode pelibatan masyarakat dalam mekanisme kerja OMS selama ini 

bersifat elitis. Keberadaan pembiayaan OMS yang tidak jelas dan jauh dari 

dukungan masyarakat karena salah satu masalah pentingnya menjaga jarak dari 

obyek yang diperjuangkannya. Stigma OMS mencari proyek bahkan lebih jauh 

dikatakan sebagai penjual data-data negara dan masyarakat kepada donor yang 

membiayai mereka. Tentu hal ini sangat menyakitkan OMS yang tentu tidak 

semua tuduhan tersebut benar adanya.  

Hasil studi Bonnie Setyawan yang melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap sejumlah LSM khususnya pada aspek manajemen intern dan program 

intern yang dilakukan menghasilkan sejumlah fakta, bahwa Organisasi non-

pemerintah (Ornop)/OMS masih sangat lemah dalam hal kemampuan mengelola 

program. Hal ini ditandai oleh penanganan program tanpa pemahaman masalah 

dan data, lemahnya penguasaan teori dan konsep, kurangnya penguasaan metode 
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dan pendekatan, penguasaan program secara alamiah, penanganan program tidak 

sistematis dan tuntas, tidak jelas arah program maupun hendak ke mana rakyat 

dibawa, dan tidak memperhitungkan dampaknya ke depan. 

Kebanyakan program berhenti sebagai proyek dan uji coba, sangat 

tergantung pada dana dari luar, menciptakan ketergantungan pada masyarakat, 

terkesan elitis dan kurang mengenal masyarakat, tidak atau sedikit melibatkan 

komunitas dan masyarakat setempat, kurang ada pertanggungjawaban ke publik 

atau masyarakat setempat, kadang bersifat tertutup, banyak omong kurang kerja, 

cepat puas diri, tidak cepat merespon masalah-masalah yang menjadi kepedulian 

umum masyarakat, kurang memperhatikan potensi lokal yang ada dan lainnya 

(Bonnie Setyawan dalam Hamid Abidin dan Mimin Rukmini; 111-125). 

Keadaan OMS yang demikian juga merupakan kontribusi kondisi yang 

menjadi ruang kosong akibatnya jauhnya jarak antara negara dari kelompok OMS. 

Sistem dan mekanisme yang terbentuk selama ini dikelola oleh lembaga/badan 

pemerintah baik pusat maupun daerah. OMS selama ini tidak cukup memiliki 

landasan legitimasi yang kuat untuk mengelola salah satu sudut penting 

interpretasi berdasarkan sudut pandang masyarakat itu sendiri.   

Perkembangan masyarakat sipil di negara maju telah begitu sangat maju 

sejak abad 19 sebagaimana laporan Tocquiville tentang Amerika Serikat. 

Keberadaan kelembagaan gereja sebagai institusi keagamaan yang juga turut 

melakukan kegiatan pemberdayaan sosial sebagaimana di Amerika Serikat dan 

negara-negara Eropa tersebut berlangsung hingga kini. Gereja menyalurkan 

pembiayaan publik yang disiapkan baik melalui dana pemerintah maupun 

sumbangan perorangan untuk disalurkan untuk tujuan kemanusiaan. 

Keterbatasan yang menjadi defisit masyarakat sipil di Indonesia 

dikemukakan (Hans Antlov dkk, 2008) sebagai berikut: 1. terlalu mengandalkan 

diri pada metode konfrontasi; 2. kapasitas lembaga yang lemah karena 

mengandalkan type kepemimpinan-pengikut yang megambat pelembagaan dan 

regenerasi; 3. kurangnya kerja sama diantara kelompok-kelompok masyarakat 
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sipil sendiri sehingga tidak mampu memberikan dampak luas atas aktifitasnya 

(Hans Antlov, Derrick Brinkerhoff, Elke Rapp, 2008). Fenomena ini senada 

dengan pengkajian-pengkajian yang dilakukan terkait OMS saat ini termasuk 

yang dilakukan Ditpolkom Bappenas sejak tahun 2014. 

Disadari ataupun tidak, keberadaan OMS tersebut adalah kondisi empirik 

yang dialami saat ini. Ketika pemerintah diharapkan memberikan kebijakan 

terkait relasi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil saat ini, melalui UU No 

17 tahun 2014 serta hasil keputusan Mahkamah Konstitusi masih menempatkan 

hubungan tersebut menjadi serba tak jelas. Salah satu kebijakan terobosan yang 

sebenarnya merupakan mekanisme inovasi program adalah dengan adanya 

kejelasan kebijakan terkait skema pembiayaan negara terhadap OMS.  Meskipun 

hal ini telah lama berlangsung, permasalahan yang tak kunjung usai adalah 

penggunaan mekanisme bantuan sosial dan hibah yang dilakukan dari tangan ke 

tangan saat ini dipenuhi praktek-pratek yang tidak sesuai spirit pembangunan 

kemandirian masyarakat sipil itu sendiri.  

Meskipun budaya masyarakat Indonesia identik dengan kebersamaan dan 

gotong royong, namun tidak ada mekanisme pelembagaan yang dibangun untuk 

itu kecuali yang sifatnya insidentil. Keberadaan Badan Amal Zakat Infaq dan 

Shadaqah (BAZIS) oleh pemerintah tidak pernah terbentuk secara utuh. Adanya 

keyakinan bahwa penyaluran tersebut terkait dengan kemustajaban doa oleh sang 

penerima menjadi masalah tersendiri yang tanpa solusi hingga kini. Negara 

sesungguhnya melakukan model pembiayaan publik melalui berbagai mekanisme 

yang dilaksanakan dibawah payung setiap kementerian terutama pada 

kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian 

Kesehatan maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi.  

Mekanisme relawan sesungguhnya digunakan hanya dengan mekanisme 

yang lebih terstruktur dibawah kendali struktur formal kementerian sebagai 

penanggung jawab. Realitas ini semakin miris melihat tidak adanya mekanisme 
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yang dilakukan sebagaimana berbagai hasil studi terkait sosialisasi dan 

pendidikan politik bagi masyarakat yang seyogyanya dilakukan oleh partai politik 

dan kelembagaan penyelenggara pemilu. Senyatanya bahwa dampak dari tidak 

adanya pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan pengembangan wawasan 

kebangsaan dan nasionalisme, masyarakat menyeret praktek demokrasi di 

Indonesia menjadi sangat vandal, penuh atmosfir kecurangan dan berbau money 

politics ataupun vote buying.  

Selama ini, umumnya donasi dan mekanisme kebersamaan sebagai 

langkah filantropi masyarakat dilakukan secara insidentil. Celakanya tidak adanya 

kejelasan kelembagaan yang terbentuk, bahkan tanpa disadari banyak digunakan 

untuk kepentingan-kepentingan kelompok maupun orang tertentu. Sisi lain 

terjadinya komersialisasi dan akumulasi dukungan untuk kepentingan kelompok 

tertentu atas nama donasi kemanusiaan. Indonesia saat ini belum memiliki 

mekanisme baku keterlibatan masyarakat dalam penanganan kondisi tertentu yang 

membutuhkan dukungan publik.  

Keberadaan pola-pola sentralistik melalui program kementerian yang 

beragam bentuknya, menjadikan tidak hidupnya kekuatan masyarakat sipil yang 

berasal dari bawah. Faktanya pilihan metode dengan pengiriman tenaga-tenaga 

pendamping dan perencana bagi pembangunan tidak terintegrasi secara utuh. Hal 

tersebut tidak memahami kebutuhan masyarakat dan hanya berorientasi kepada 

program pusat sebagai fokus pendampingannya, sehingga lahir apatisme di 

masyarakat untuk melembagakan dirinya.  

Mobilisasi elit pada setiap proses yang dilakukan hanya semata-mata 

menjadi tuntutan program. Pelibatan sebagai rasa yang menghadirkan kesadaran 

dan rasionalitas tidak lahir sebagai pondasi aktifitas, melainkan yang terjadi hanya 

merupakan sikap pragmatis atas kesempatan menyalurkan program pemerintah. 

Tidak ada kompetisi dan upaya disana.  

Perjuangan selalu dimaknai sebagai salah satu dimensi yang menghadirkan 

kesadaran dan pentingnya sesuatu untuk dijaga dan dibangun. Esensi hanya satu 
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yaitu merupakan hasil perjuangan yang terbangun dari adanya kerjasama dan 

keterlibatan berbagai elemen didalamnya. Dimensi ini menjadi sangat penting 

untuk melahirkan ciri masyarakat sipil yaitu bersifat kesukarelaan (voluntary), 

kemandirian (independency) dan keswadayaan (self supporting). Ketiga ciri 

merupakan hal tersulit dalam melihat realitas di masyarakat tetapi bukan menjadi 

hal yang tak mungkin jika terdapat sebuah proses yang tepat dalam membangun 

mengarahkannya.      

Proses workshop yang dipilih sebagai metode piloting dengan 

pertimbangan bahwa workshop merupakan sebuah cara pembelajaran yang 

singkat dan intensif, dengan topik yang relatif sempit, dan biasanya menekankan 

pertukaran informasi, interaksi antar peserta, dan pembahasan yang bersifat 

tutorial dan cenderung teknis.  Metode ini akan memberikan beberapa manfaat 

sekaligus melihat kemampuan dan kompetensi OMS yang menjadi peserta dalam 

melakukan: 

• Pengembangan model penyusunan program berbasis isu empiris di masyarakat 

yang kontemporer; 

• Penguatan manajemen kelembagaan dan transformasi OMS;  

• Pengembangan kerangka akuntabilitas dan profesionalisme OMS; dan 

• Perluasan jejaringan program dan kelembagaan OMS (Bappenas, 2011). 

Permasalahan umum OMS secara kelembagaan Bappenas RI dapat dilihat 

dalam pengkajian Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral BAPPENAS RI,  

(Policy Paper) Peran Civil Society Organization (CSO) dalam Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang 

mengambil studi kasus kegiatan MCC-Compact Indonesia ditahun 2011. 

Penekanan utama metode workshop adalah lebih ke arah aktivitas dan 

pengembangan keterampilan. Temuan studi yang umumnya dijadikan sebagai 

kerangka dalam memaknai eksistensi OMS dalam dinamika sosial yang ada 

selama ini menunjukkan kecendrungan masih jauh dari ideal. Berbagai pengkajian 

terkait OMS menunjukkan terjadinya distorsi peran OMS (Ormas, LSM) terjadi 
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karena faktor sebagai berikut: motif mencari keuntungan, terbatasnya sumber 

dana dan rendahnya profesionalisme, jaringan terbatas, latar belakang profesi 

aktivis yang beraneka ragam, konsep idiologi yang tidak jelas serta regulasi yang 

terlalu longgar. 

Gambar 8. Orientasi Materi Workshop 
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Asumsi proses workshop menjadi sesuatu yang ideal dalam melibatkan 

masyarakat adalah suatu landasan kuantitatif dan kualitatif secara sederhana. 

Asumsi secara kualitatif sebagaimana dijelaskan diatas merupakan sebuah pilihan 

metode yang lebih komprehensif dan memungkinkan lahirnya sebuah program 

yang berbasis proses dan masalah aktual.  

Workshop memungkinkan akan dapat melahirkan transformasi yang kuat 

antara fenomena yang berkembang untuk dapat dituangkan sebagai aktivitas. 

Justifikasi yang diperoleh merupakan capaian ideal sebab telah dilengkapi dengan 

instrumen capaian dan alat verifikasi serta instrumen pengawasan. Secara 

kuantitatif, metode proses workshop melibatkan banyak elemen yang terkait 

dengan suatu masalah sebagai bagian dari pengelolaan yang baik sebab 

menginklusi sebuah elemen pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat 

dan pelaku usaha.  
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Partisipasi masyarakat dalam workshop jika menggunakan asumsi 

organisasi kemasyarakatan yang aktif maka untuk estimasi Kabupaten Bogor 

dapat diperoleh angka sebagai berikut: 

Jumlah OMS Kabupaten Bogor 2016 = 70 Lembaga 

Estimasi Workshop sederhana  = 

- Kehadiran Aparat pemerintah (Desa+kec/Kab) = 2 Orang 

- Pelaku Usaha      = 1 Orang 

- Masyarakat Umum     = 10 Orang 

(Minimal diwakili Tokoh Masyarakat) 

- OMS       = 2 Orang 

Jumlah peserta      = 16 Orang 

Jumlah OMS X Jumlah Peserta    = 1120 Orang 

Angka konversi kuantitatif ini tentulah merupakan angka kecil. Namun 

jika membayangkan multyplayer effect dari proses tersebut sebagai tahapan 

budidaya mekanisme pembudayaan norma masyarakat sipil secara lebih modern, 

proses tersebut merupakan sebuah langkah maju dalam pembangunan masyarakat 

sipil yang mandiri. Jika dibandingkan dengan program bantuan kegiatan yang 

terdapat diberbagai kelembagaan yang terkait demokrasi saat ini metode 

workshop sebagai proses adalah sebuah inovasi pemberdayaan dan 

pengembangan partisipasi masyarakat.  

Tujuan pokok dalam proses tersebut sesungguhnya bukanlah pada jumlah, 

namun kepada lahirnya keterlibatan terhadap masalah terkait kepentingan 

masyarakat itu sendiri. Selanjutnya melahirkan kesadaran dan solidaritas sosial 

sebagai modal utama lahirnya sikap-sikap voluntary atau kesukarelawan bahkan 

filantropi di masyarakat. Kekuatan masyarakat yang terhimpun selalu mampu 

menemukan solusi atas fenomena permasalahan yang dihadapi ketika masyarakat 

memiliki sekutu atau elemen ketiga yang merekatkan dan memfasilitasi mereka. 

Pada posisi inilah keberadaan OMS menjadi sangat strategis dan menentukan 

orientasi partisipasi masyarakat bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi 

yang lebih terarah dan sistematik. 
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 Angka partisipasi 1120 orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 

Kabupaten Bogor (Sensus 2010) sebagai wilayah studi kegiatan ini yaitu 

4.771.932 Jiwa dan estimasi Juni 2014 berjumlah 5.331.149 Jiwa. Jika 

dibandingkan antara angka partisipasi tersebut dengan estimasi pendudukan tahun 

2014 Kabupaten Bogor maka diperoleh angka 0,02 % angka partisipasi penduduk.  

Penduduk Kabupaten Bogor dalam statistik rangking jumlah penduduk 

Kabupaten/Kota se Jawa Barat untuk tahu 2013-2014 menempati urutan pertama 

mengalahkan 26 Kabupaten/Kota se Jawa Barat.  

Proses workshop juga dapat menjadi pemicu (trigger) partisipasi secara 

berjenjang sehingga perlahan dapat menjadi bagian dari elemen budaya 

masyarakat. estimasi target capaian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

- Kerangka kegiatan sebagai target DTF:  = 3 Kegiatan 

1. Pendidikan politik, 

2. Pendidikan Kewargaan dan 

3. Wawasan kebangsaan dan nasionalisme  

- Jumlah OMS      = 70 OMS 

- Target Peserta Kegiatan/Kegiatan  = 100 Org(Minimal) 

- Jumlah (3 Kegiatan X 70 OMS X 50 Orang)  = 21.000 Orang 

- Jumlah Persentasi atas Jumlah Penduduk  = 0,4% 

Fenomena Kabupaten Bogor sesungguhnya mencerminkan kondisi 

keberadaan masyarakat sipil di Indonesia. Melalui kondisi empirik tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa struktur bangunan masyarakat sipil di Indonesia sangat 

rapuh dan hanya menjadi bagian wacana umum akibat keberhasilan kampanye 

media gerakan sosial baru sebagai sebuah strategi merebut kesempatan dalam 

pembangunan yang tidak memiliki struktur mobilisasi. 
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Bab III 

Piloting Proses Workshop DTF Berbasis Partisipasi 

A. Proses Workshop Mini 

Salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan demokrasi 

adalah masyarakat sipil dalam hal ini organisasi masyarakat sipil (OMS). 

Keberadaan OMS yang berinteraksi langsung dengan masyarakat diharapkan 

menjadi agen yang berfungsi melakukan tranformasi. Proses tersebut merupakan 

salah satu bagian dari intervensi negara melalui cara berpikir (mindset), 

keterampilan (skill) dan sikap (attitude). Keberhasilannya diharapkan akan 

menunjang pengembangan iklim kondusif konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

Keberadaan OMS yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 

dimasyarakat tersebut secara efektif dan optimal merupakan bagian penting dalam 

mengembangkan dan memajukan masyarakat yang beradab dan rasional. 

Pengembangan dan penguatan potensi profesionalisme OMS selama ini 

masih menunjukkan kondisi yang jauh dari kapasitas dan kemampuan idealnya. 

Komparasi yang timpang antara kapasitas birokrasi dan OMS dalam 

mengakselerasi program untuk pembangunan merupakan permasalahan tersendiri 

bagi lahirnya kemandirian masyarakat sipil di Indonesia. Meskipun terdapat 

berbagai OMS yang telah mapan, namun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki 

terkait sumber potensi pembiayaan menjadi kendala tersendiri untuk terjadinya 

penularan pengetahuan, keteramplan dan strategi dalam membantu mempengaruhi 

perubahan di masyarakat. 

Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan sistem dan mekanisme yang dapat 

saling menopang antar OMS untuk bisa bertahan. Kebutuhan penguatan dan 

pemberdayaan OMS yang memahami subtansi utama yang dibutuhan bagi 

tumbuh dan berkembangkan iklim demokrasi yang memahami esensi demokrasi, 

politik merupakan bagian strategis dalam integrasi kebangsaan Indonesia. 
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Program yang dibentuk dan disiapkan, diharapkan akan beroereintasi pada tujuan 

dan hasil sesuai dengan cita-cita pengembangan demokrasi bagi bangsa Indonesia. 

Kemahiran memahami masalah secara profesional merupakan sebuah 

instrumen penting untuk dapat menempatkan masalah kemasyarakatan terkait 

demokrasi dan politik secara subtansial. Kemampuan memahami problematika 

tersebut, menggambarkan bahwa terbangun iklim yang kondusif sebagai kapasitas 

sumber daya manusia dengan segala kondisi yang dihadapinya secara lebih dini. 

Pengetahuan dan keterampilan spesifik dalam memahami persoalan sesuai 

urgensinya merupakan bagian dari ditemukan solusi bagi permasalahan terkait 

kebangsaan di masyarakat.  

Metode solutif, secanggih dan semodern apapun tidak akan cukup untuk 

dapat menyelesaiakan sebuah masalah yang tidak dipahami “posisinya” dalam 

kehidupan kemasyarakatan. Tindakan yang produktif hanya mungkin dicapai 

manakala terdapat kesamaan antara obyek dan subyek. Dengan kata lain sebuah 

masalah yang dibangun dari asumsi dan pandangan yang berjarak akan lebih 

banyak menghasilkan estimasi masalah daripada mengenali secara detail masalah 

itu sendiri. Pengenalan atas masalah berbasis kepada pengetahuan masyarakat 

secara partisipatif, akan memungkinkan lahirnya solusi yang dapat berkontribusi 

secara efektif dan optimal sebagai output kebijakan yang terbaik. 

Workshop secara luas telah dikenal dan digunakan dalam berbagai 

kesempatan untuk mencapai sebuah perencanaan program. Kemampuan 

mengeksplorasi kedalaman informasi dengan melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan yang terkait menjadi keunggulan sekaligus ciri utama dari workshop. 

Workshop dalam kegiatan ini ditempatkan sebagai sebuah proses yang akan 

dijadikan sebagai piloting kondisi penyusunan program OMS. Ini dimasudkan 

juga sebagai mekanisme penularan secara luas kepada berbagai kelompok OMS 

yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi serta pengalaman yang sama dalam 

sebuah penyusunan program. Permasalahan jauhnya OMS dengan masyarakat 
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merupakan kondisi yang diciptakan oleh atmosfir pembinaan OMS yang sangat 

elitis dan bersifat top down atau juga berorientasi kepada donor.  

Ketidakberdayaan OMS dengan keterbatasan-keterbatasannya menjadikan 

mereka tidak bebas (free). Ide hanya mungkin dapat hadir dalam kebebasan yang 

diberikan dan adanya kesetaraan (equality) dalam proses yang bebas tersebut.   

Dampak dari program yang bersifat turunan tersebut, menjadikan OMS tercerabut 

dari dimensi civil society-nya dan berubah menjadi event organizer (EO) bagi 

sebuah program kemasyarakatan. Mekanisme pembiayaan sesuai ketentuan yang 

berlaku semestinya terkait tujuan awal yang menjadi dasar pemberiannya.  

Demokrasi dan pembangunan merupakan sebuah proses linear antara input 

dan proses terhadap output tetapi merupakan sebuah mekanisme interaksi yang 

saling menguatkan dengan berbagai aktor atau pemangku kepentingan lainnya.  

Terjadinya sebuah perubahan dalam konteks kebijakan membutuhkan adanya 

peristiwa politik, pengakuan adanya masalah serta usulan kebijakan sebagai solusi 

(Stone, 2007;259-278). Peristiwa politik yang terhampar disekitar kita selama ini 

terutama yang mengitari dunia OMS sangat memprihatinkan.  

Kondisi sedemikian telah membawa berbagai implikasi sebagi kondisi yang 

tidak sejalan secara sinergis dengan obsesi demokrasi yang semestinya dapat 

memberikan kesempatan untuk dapat lebih baik. Kebijakan baik dalam bentuk 

program kegiatan maupun kebijakan sebagai acuan umum sebagai kerangka kerja 

pengembangan sebuah masalah akan memberikan dampak luas atas fenomena 

politik yang terjadi yang dalam konteks studi ini adalah mewujudkan masyarakat 

sipil yang mandiri melalui demokrasi yang terkonsolidasi. 

Gagasan pembiayaan demokrasi bagi penciptaan kemandirian masyarakat 

sipil merupakan sebuah program inovasi pemerintah untuk mendorong lahirnya 

masyarakat sipil dari kebutuhan dan keterdesakan yang empirik dan dirasakan 

oleh masyarakat. Untuk itu, proses yang dibutuhkan adalah proses yang 

menjadikan berbagai elemen untuk terlibat didalamnya dan tidak saling 
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mendominasi. Untuk itu, kebutuhan pengelolaan DTF untuk piloting adalah 

dimaksudkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan keterampilan dalam manajemen isu; 

2. Penyusunan struktur pengelola (governance structures); 

3. Pengembangan manajemen pengelolaan dukungan staf; 

4. Pengembangan pengelolaan dukungan teknis (proaktif); 

5. Pengembangan akuntabilitas kelembagaan (transparansi dan 

pengembangan pendekatan partisipatif).  

Tujuan utama dari piloting workshop ini adalah menyusun kerangka untuk 

menguji logistik, prove value, dan identifikasi kekurangan program yang menjadi 

gagasan utama peserta atau OMS. Output workshop selain kegiatan yang akan 

dilakukan beserta indikator untuk pencapaiannya juga menghasilkan transfer 

pengetahuan dan keterampilan secara langsung. Metode ini merupakan metode 

paling baik untuk meleburkan keterbatasan yang selama ini diatur hanya sebatas 

seremonial birokrasi semata.  

Pilihan menggunakan metode workshop adalah didasarkan pada beberapa 

pertimbangan secara empirik sebagai sintesis atas keterbatasan dan kegagalan 

proses pelembagaan masyarakat sipil untuk maju dan berkembang dalam 

mencapai konsolidasi demokrasi. Workshop merupakan sebuah acara 

pembelajaran yang singkat dan intensif, dengan topik yang relatif sempit, dan 

umumnya menekankan pertukaran informasi, interaksi antar peserta, dan 

pembahasan yang sering bersifat tutorial dan cenderung teknis.  Penekanan 

metode workshop lebih ke arah aktivitas dan pengembangan keterampilan.  

Peserta kegiatan piloting proses workshop ini adalah penggambaran dari 

realitas hubungan para pemangku kepentingan yang meliputi negara yang diwakili 

pemerintah, masyarakat sipil (OMS) dan pelaku pasar. Keterkaitan yang saling 

bersinergi pada ketiga elemen tersebut, merupakan model besar bagi 

pembangunan dan diwujudkannya tata kelola pemerintahan yang baik (good 
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governance). Siklus yang diciptakan sebagai saling keterkaitan antara satu 

pemangku kepentingan dengan kepentingan lain merupakan nuansa demokrasi 

yang harus dapat diwujudkan dalam mekanisme berbangsa. Relasi strategis 

tersebut dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini: 

Gambar 9. Relasi dan Peran Pemangku Kepentingan dalam DTF 

 

  Kerangka berpikir antar relasi dalam kelembagaan sebagaimana 

dikemukakan diatas, merupakan salah satu indikator penting untuk melihat 

keberadaan tata kelola pemerintahan demokratis (good governance).  Konstruksi 

tersebut tak akan dapat lahir dan diwujudkan tanpa dimensi utama demokrasi 

yaitu adanya kebebasan (freedom) kesetaraan (equality) dan keadilan (justice) 

disana. Sinyalemen yang menjadi momok bangsa Indonesia dengan kebijakan 

yang berpihak pada kelompok tertentu, merupakan kendala utama dalam 

menghadirkan konsolidasi demokrasi yang pada akhirnya bisa menciptakan 

dilema maupun paradoks demokrasi. 

Pasca Reformasi, terjadi kemerosotan pengaruh OMS karena beberapa hal 

yaitu aktor prodemokrasi mengambang karena tidak memiliki pijakan fondasi 

yang kuat meliputi agenda dan isu, basis gerakan dan sekutu politik. Menurut Olle 



52 

 

DTF_ 2016 

Tornquist, 2006 (dalam Luky Djani, 2014) gerakan yang terbangun lebih 

berlandaskan isu tertentu dan bekerja secara sektoral. Keterkaitan dan sinergi 

antar kompartemen sangat jarang terjadi, sehingga gerakan tidak saja 

mengambang tetapi juga terfragmentasi. (ibid). 

Kegiatan piloting proses workshop ini menghadirkan berbagai 

kelembagaan terkait dengan maksud sebagai penguatan dan penyebaran informasi. 

Dibutuhan keterlibatan elemen negara untuk hadir bersama dan melibatkan 

masyarakat yang selama ini hanya menjadi objek untuk bisa sekaligus menjadi 

subjek yang dapat membantu memetakan orientasi kegiatan yang akan dilakukan 

untuk masyarakat. Keberadaan semboyan “demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan 

untuk rakyat” merupakan idiom yang masih sangat relevan dalam konteks 

membangun keterlibatan secara aktif masyarakat dalam pembangunan.  

Asumsi teoritik sebagai kerangka mendasar yang memungkinkan 

tercapainya sebuah gerakan termasuk dengan pencapaian konsolidasi demokrasi 

adalah ditemukannya sekutu (Sidney Tarrow, 1996;85). Untuk itu dibutuhkan 

perluasan basis dukungan untuk dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Kesepahaman antar berbagai kelompok pemangku kepentingan tersebut akan 

memungkinkan lahirnya sebuah agenda yang dapat diperjuangkan bersama secara 

struktural dan terutama aspek strategisnya.  

Gambar 10. Peserta Workshop Piloting DTF 
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Komposisi peserta proses workshop tersebut terdiri dari beberapa unsur 

yaitu negara (aparat pemerintahan) dari beberapa tingkatan struktur pemerintahan 

meliputi Kementrian dan Lembaga Negara, Pemerintah Kabupaten Bogor dan 

pemerintah desa. Organisasi masyarakat Sipil (OMS) yang memiliki keberagaman 

aktivitas, fokus kerja dan kegiatan kelembagaan yang digelutinya. Kepesertaan 

tersebut, sebagaimana dibawah ini : 

Tabel 6. Peserta Piloting Proses Workshop DTF 

No. 
Peserta Institusi Unsur 

Jenis 

Kelamin 

1 Wariki Sutikno Bappenas-RI Negara L 

2 Laode Ahmad Dir. Ormas-Kemendagri  Negara L 

3 Ir Siswanto LSM Peduli Lingkungan OMS L 

4 H. Idris Santoso LSM Pasundan Raya OMS L 

5 Rusdiana Kades Jabon, Kab. Bogor Masyarakat L 

6 Sujana Kesbang Pol Kab. Bogor Negara L 

7 

A. Munir Jalil 

Lembaga Wawasan Citra 

Nusantara OMS L 

8 H. Amir Amiruddin Orbit Nusantara OMS L 

9 Atik Yulis AMAN OMS P 

10 Ali Aliansi Indonesia  OMS L 

11 Indra Jaya Bappenas Negara L 

12 M. Nur Alamsyah LP3ES Fasilitator L 

13 Ighon  - Ass. Peneliti L 

Tabel peserta tersebut diatas menunjukkan dominasi kelompok laki-laki 

masih cukup dominan. Baik untuk elemen negara maupun OMS, sehingga 

menggambarkan kondisi terkini bahwa inklusi berdasarkan jenis kelamin masih 

sangat didominasi kelompok laki-laki. Workshop sebagai proses pelibatan 

tentunya mengharapkan adanya keseimbangan antara gender sehingga berbagai 

problematika dalam masyarakat akan dapat terserap secara baik pada proses 

tersebut. 

Demikian halnya dengan ketidakhadiran kelompok pemangku kepentingan 

dari pelaku usaha. Sebagai bagian dari proses, ini menggambarkan karakteristik 

kelompok pemangku kepentingan terhadap mekanisme partisipatif. Proses seperti 
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ini dapat menghadirkan salah satu interaksi untuk lahirnya kesamaan pandangan 

terhadap kondisi yang dihadapi dan lahirnya satu solusi kegiatan untuk masalah 

tersebut.   

Untuk mendukung kegiatan workshop disusun Matrik atau pemetaan 

proses kegiatan yang merupakan tahapan-tahapan secara sistematis untuk 

mendukung kegiatan sekaligus melihat keberlangsungan proses penyusunan isu 

kegiatan pada OMS sipil yang meliputi elemen kognitif, afektif dan evaluatif. 

Untuk itu berikut digambarkan Matrix Materi sebagai berikut: 

Tabel 7. Matrix Materi Mini Workshop 

Masalah Output Strategi Aktivitas Pelaksana Tujuan 

Mindset  

Pemahaman 

umum DTF& 

Praktek 

Demokrasi 

kekinian  

Presentasi 

konsepsi DTF, 

masa depan 

kebangsaan dan 

Demokrasi  

1. Pemaparan 

DTF dan IDI,  

Fasilitator, 

 Bappenas  

Adanya 

pemahaman 

pokok DTF-

Konsolidasi 

Demokrasi dan 

kebijakan 

terkait OMS  

2. Perkembangan 

demokrasi dan 

Politik 

kebangsaan/ 

Lokal  

3. Kebijakan  

     Pengembangan 

OMS  

Kemendagri  

Peluang-

Peluang 

Pengem

bangan 

OMS 

dan 

Pembiay

annya  

Sharing 

Penyediaan  

mekanisme 

Pembiayaan 

dan Jaringan 

OMS untuk 

demokrasi  

Sharing potensi,  

program dan 

sumber daya  

1. Alternatif 

Sumber 

pembiayaan  Pemda,  

Pelaku usaha,  

OMS  

Adanya 

komitmen 

Pembiayaan 

program dan 

alternatif solusi 

pendanaan bagi 

OMS  

2. Mekanisme  

pembiayaan  

3. Standar   

Akuntabilitas  

Instrume

n Teknis  

Penguatan  

Kelembagaan 

dan 

Pengembanga

Diskusi 

kelompok 

pemangku 

kepentingan 

1. Pengelola issu 

berbasis    

partisipasi,  

OMS- 

Partisipasi  

OMS 

memahami 

Issu-issu pokok 

dan mekanisme 
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n Issu 

Demokrasi  

(learning by 

doing)  
2. Program 

dengan  

dukungan 

publik   

   

pelibatan 

masyarakat 

dalam Program 

(kesadaran 

volunteer dan 

filantropy di 

masyarakat)   

Indikator 

capaian  

 Peta Isu/ 

Program 

solutif/ 

Proposal  

Menyusun 

Work Plan 

Matriks  

Logical 

Framework  

Kelompok/ 

Personal  

Mekanisme 

perencanaan 

dan ukuran 

capaian 

(aktifitas 

pendidikan 

politik, 

wawasan 

kebangsaan, 

pendidikan 

demokrasi)  

Fasilitator  

Monev  
Kelengkapan 

Proses  
Ceklist Sistem  Kesesuaian Plan  Fasilitator  

Akuntabilitas 

dan 

Profesionalitas 

& keterlibatan  
Sumber: Hasil Seminar Rencana Piloting DTF, 2016. 

Kurikulum workshop hanyalah merupakan satu kerangka faktual yang  

dapat mengalami perubahan sesuai dinamika dalam proses pelaksanaannya. 

Proses penting dalam aktivitas tersebut adalah lahirnya kesadaran dan rasionalitas 

peserta terkait pentingnya kebersamaan untuk suatu konsensus yang dapat dipilih 

dalam satu masalah. Proses ini melahirkan komitmen bahkan pada tahap lebih 

jauh melahirkan kesadaran dan keterlibatan baik sebagai sumber pembiayaan 

maupun sebagai tenaga relawan atau volunteer bagi kegiatan yang dimaksud. 

Pembagian peran secara organik ini, memberikan ikatan budaya yang dalam 

konteks teori gerakan sosial sangat penting untuk bisa menggerakkan sumber 

kekuatan mobilisasi.  

B. Konsolidasi Demokrasi sebagai Problem 

Proses workshop ini memandang bahwa fenomena demokrasi merupakan 

suatu kondisi yang dibutuhkan. Keberadaan masalah empirik yang timbul sebagai 

akibat-akibat tertentu, sehingga menimbulkan akibat atau dampak yang mengikis 
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nilai mendasar kebangsaan dan integritas nasionalisme keIndonesiaan. Sebagai 

sebuah fenomena, maka konsolidasi demokrasi merupakan sebuah akar penting 

untuk dapat dilihat akar permasalahannya.  

Peran negara dalam konsep negara klasik untuk mampu menjalankan 

fungsi dasar negara yang mencakup mengatur dan mengelola pencapaian 

kesejahteraan harus dapat mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi dan 

sosial. Untuk itu terdapat 5 peran yang harus dapat dilakukan oleh peran negara 

yaitu ekstraksi dengan mengumpulkan sumber daya (uang), regulasi melancarkan 

kebijakan dalam mengatur dan mengurus barang-barang publik dan masyarakat. 

ketiga, konsumsi yaitu alokasi pembiayaan untuk terciptanya pelayanan secara 

baik kepada masyarakat dan tidak hanya sekedar melayani dirinya sendiri (state 

que state). Peran investasi yaitu pembiayaan untuk peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan terbukanya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat dan 

peran distribusi sosial yaitu penyediaan pembiayaan untuk pembangunan sosial 

atau pelayanan publik untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat (Sutoro Eko; 

Darmawan Triwibowo dan Nur Iman Subono, 2009;133-134).  

Masalah empirik sebagaimana banyak diungkapkan dalam pembahasan 

didepan, mengemukakan arti pentingnya demokrasi dan kondisi yang dialami 

bangsa ini dalam konteks demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah iklim baru yang 

menjanjikan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik merupakan harapan bagi 

keadaan menguntungkan bagi adanya kesempatan bagi masyarakat. Secara sosial 

budaya, sesungguhnya Indonesia tidak memiliki akar cukup kuat dalam 

membangun pilar demokrasi yang dikehendaki instrumen budaya demokrasi yang 

merujuk kepada budaya masyarakat liberal. Karakter masyarakat Indonesia 

tentulah memiliki kesempatan sama untuk mewujudkan cita-cita demokrasi 

dengan menggunakan instrumen yang dimilikinya. Kekuatan tersebut terdapat 

pada elemen kesetiakawanan sosial yang tinggi.  

Modal tersebut merupakan kerangka penting untuk dapat menggerakan 

sifat mendasar dari masyarakat sipil yang berbasis dari partisipasi dan 
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kerelawanan. Adanya rasa bebas dan tidak tergantung pada satu elemen tertentu 

sebab pada masyarakat terdapat mekanisme yang menjadi siklus hidup sebagai 

kekuatan sosial budaya yaitu gotong royong. Kekuatan ini semakin tergerus 

bersamaan dengan semakin dominannya negara dalam mengakusisi peran sosial 

masyarakat terutama dalam kerelawanan (voluntary) yang pada segala bidang 

nyaris punah. Kebiasaan bicara atau dialog dengan menggunakan ruang-ruang 

publik hilang mengalami kapitalisasi baik oleh program kelembagaan negera 

maupun oleh mekanisme swasta.  

Dapat dibayangkan ketika program atau kegiatan yang dilakukan OMS 

hanya karena merupakan program pemberian dari kelembagaan pemerintah 

dengan maksud sebagai angka serapan anggaran dan bukan capaian kualitas dan 

efektifitas program untuk rakyat dan dampaknya bagi pembangunan. Demikian 

pula dengan keberadaan dana-dana perusahaan yang lebih mengedepankan aspek 

komersialisasi ketimbang capain kualitas proses dan efektifitas kegiatan untuk 

keberlangsungan dan kepentingan masyarakat.    

     

Gambar 11. Pohon Masalah Konsolidasi Demokrasi 
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Sumber: Bahan Presentasi Piloting Proses Workshop DTF 2016, November 2016 
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Berdasarkan akar masalah tersebut menempatkan hasil temuan terkait penyebab 

mendasar dan akibat yang mendasar sehingga membutuhkan konsolidasi 

demokrasi. Ketiadaan konsolidasi demokrasi menjadi akar menadasar lahirnya 

berbagai hal yang jika merujuk dalam paparan sederhana tersebut akan 

menimbulkan dampak luas. Tidak adanya kemandirian yang menyebabkan 

sepenuhnya masyarakat tergantung oleh mekanisme negara dan swasta, seolah-

olah menempatkan masyarakat sipil hanya sebagai penumpang dalam bingkai 

bernegara. Sudah semestinya masyarakat adalah pemilik kekuasaan yang lebih 

berkepentingan terhadap keberlanjutan kebangsaan dalam sebuah koridor nilai 

yang diyakini membawa kebaikan.  

C. Proses Workshop Mini DTF 

Kegiatan piloting proses workshop mini yang dilakukan memberikan 

sebuah kerangka acuan untuk penyusunan program kegatan maupun kerangka 

makro proposal sebagai petunjuk operasional sebuah pelaksanaannya. Rangkai 

proses tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. 

Gambar 12. Siklus Proses Piloting 
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akhir akan memberikan gambaran atas realitas empirik dari bawah. Berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh sebuah entitas masyarakat secara mekanistik 

akan terurai dan mengalir secara alamiah sebagaimana dalam proses piloting 

workshop ini. Tahapan-tahapan sejak penentuan peserta, penetapan kunci 

masalah, penetapan mitra strategis yang menggambarkan keberadaan mekanisme 

lain untuk saling berbagai peran.  

Sebuah program yang dibangun dari asumsi akan menghasilkan kegiatan 

yang dipandu oleh kerangka kegiatan yang bersifat umum. Akibatnya program 

kegiatan tersebut akan tidak dapat menyentuh bagian terdalam dari kebutuhan 

yang seharusnya dapat menjadi solusi bagi masyarakat. Kesempatan masyarakat 

sipil untuk berinteraksi dengan kebijakan merupakan kesempatan yang semestinya 

dapat ditempatkan sebagai harapan yang memiliki kemungkinan dalam capaian 

kegiatan. Keberadaan sekutu dalam mekanisme formal dalam konteks gerakan 

sosial adalah mekanisme menghadirkan elemen eksternal dalam proses kegiatan 

masyarakat yang lebih tertata dan sistematis. 

Bentuk logical frame work merupakan salah satu pendekatan untuk 

penyusunan program yang bersifat komprehensif, sebab dapat digunakan dan 

melibatkan berbagai elemen sejak proses persiapan hingga pada tahapan evalusi 

dan pengawasan. Aspek utama mekanisme ini adalah adanya keterlibatan dan 

dilahirkanya konsensus yang diperoleh melalui tahapan dialog dan musyawarah 

yang dapat memicu lahirnya kecintaan dan tanggung jawab bahkan munculnya 

sikap kerelawanan dari masyarakat. Hal ini dalam konteks sosial budaya 

masyarakat Indonesia mudah saja dilihat dengan adanya ketaatan kepada nilai 

agama yang menempatkannya sebagai instrumen religiusitas. Sumbangan atau 

derma dianggap sebagai nilai yang menjadi penghubung antara manusia dan Sang 

Pencipta untuk dapat mempeproleh keselamatan akhirat.  

Konsolidasi demokrasi sebagai wujud dari tujuan DTF untuk membangun  

masyarakat sipil dapat dijelaskan dalam mekanisme pemangku kepentingan yang 

dilibatkan didalamnya secara strategis. 
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Tabel 8. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Workshop 

Pemangku 

Kepentingan 

Pengalaman/ 

Keahlian 

Interest Peran 

Bappenas-

Ditpolkom  

Kebijakan  

Issu DTF  

Pelembagaan Kegiatan, 

Monitoring dan Evaluasi  

- Mempersiapkan 

kelembagaan DTFI  

Kemendagri-

Dirjen Polpum  

Kebijakan Program 

OMS 

Program Pembiayaan, 

Monitoring dan Evaluasi  

- Mendorong dan 

fasilitasi DTFI  

Kabupaten Bogor Kebijakan, Program  

Berbasis DTF 

Program Pembiayaan, 

Monev Tk. Kab./Kota  

- Mengembangkan 

Pola DTFI tingkat 

Kab/Kota  

Pemerintah Desa  Kebijakan, Program  

Berbasis Potensi Desa 

dan Masyarakat  

Program Pembiayaan, 

Monitoring dan Evaluasi 

Tkt. Desa,  

- Mengembangkan 

Pola DTFI tingkat desa  

OMS  
Penguatan, Advokasi, 

Pemberdayaan  

Penyusunan Program, 

Akuntabilitas,  

Profesionalisme  

- Menyusunan 

Program berbasis 

Masalah & 

Penguatan SDM  

-  Inovasi dan 

Pelibatan 

Masyarakat 

Corporate/Swasta

/Masyarakat  

Kerjasama , dukungan 

dan Filantrophy  

Peningkatan Peran 

Swasta dan Masyarakat  

 Mengembangan sikap 

Filantropi swasta dan 

masyarakat  

Proses workshop memadukan antara adanya penyebaran informasi antara 

negara dan masyarakat sipil serta sektor privat serta terjadinya transfer ilmu 

pengetahuan dan keterampilan. Hal ini perlu mengingat keterbatasan kesempatan 

yang diperoleh kelompok OMS untuk mendapatkan sebuah metode tertentu yang 

dapat digunakan secara teknis dalam pengelolaan perencanaan kegiatannya yang 

selama ini terbiasa dengan mekanisme status quo dan inkremental yaitu jaringan 

kedekatan. Mekanisme workshop yang diawali dari penyusunan isu, kerangka 

logis, mekanisme kerja dan instrumen evaluasi dan pemantauan sebagai satu 

kesatuan rangkaian. Seluruh proses ini dilakukan dalam mekanisme partisipatif 

dan bersifat bottom-up.  
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Program yang dihasilkan melalui mekanisme ini diharapkan akan bisa 

menjadi ikatan secara bersama untuk pelaksanaan termasuk dalam hal partisipasi 

pembiayaan. Untuk menjelaskan proses workshop ini sebagai sebuah masalah 

yang dimiliki dan membutuhkan sebuah kegiatan sebagai solusi teknisnya, maka 

dibentuklah bentuk proses workshop sebagaimana kerangka logis dibawah ini 

sebagai penjabaran dari kerangka msalah diatas. 

Tabel 9.  Matrix Logical Frame Work Konsolidasi Demokrasi melalui DTF 

Hirarki logis  Indikator  
Alat Verifikasi 

Indikator  
Asumsi + resiko  

TUJUAN (goal) 

Dukungan Sumber 

Daya Berkelanjutan 

bagi Organisasi 

Masyarakat Sipil 

(OMS)  

Interaksi 

Stakeholders 

Sharing Issu 

Peningkatan 

kemampuan OMS 

menyusun 

program  

Jumlah 

Pratisipan 

Kelengkapan 

Materi 

Log Frame 

Program  

Proses inklusi yang 

setara akan 

melahirkan 

kesempatan dalam 

menyusun program 

yang kongkrit dan 

partisipatif. sehingga 

keterlibatan setiap 

elemen penting. 

(Negara, OMS dan 

Swasta)  

MAKSUD (Purpose) 

Peningkatan Proses 

penyusunan Kegiatan 

berbasis Issu 

kontemporer di 

Masayarakat terkait 

Demokrasi, Politik 

dan wawasan 

Kebangsaan  

Jumlah program, 

keterlibatan  

lembaga dan 

Masyarakat 

dengan 

peningkatan 

pemahaman dan 

sikap OMS terkait 

demokrasi, Politik 

dan wawasan 

kebangsaan  

Asesmen 

Workshop  

Lahirnya program-

program terkait DTF 

yang berbasis 

masalah dan menjadi 

kebutuhan 

masyarakat, menuju 

wujud terbntuknya 

kemandirian  

masyarakat sipil 
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Hirarki Logis  Indikator 
Alat Verifikasi 

Indikator 
Asumsi + Resiko 

KELUARAN (output) 

Adanya Pemahaman 

dan rencana progmam 

kegiatan OMS 

mengenai Demokrasi, 

Politik dan wawasan 

Kebangsaan  

Peningkatan 

pemahaman 

pengelolaan 

rencana program 

berbasis Issu , 

adanya design log 

frame kegiatan 

terkait DTF  

Adanya Pohon 

masalah, mitra 

strategis yang 

direncanakan 

dan Log Frame 

kegiatan  

Kegiatan akan 

memberikan 

pemahaman 

mekanisme 

penyusunan program 

berbasis masalah 

dengan Log Frame 

melalui metode 

Workshop  

INPUT/ KEGIATAN 

(activities) 

Melakukan kegiatan 

terkait  Pendidikan 

Demokrasi, 

Pendidikan Politik 

dan Wawasan 

Kebangsaan  

Adanya kegiatan   

terkait DTF 

melalui: 

sosialiasi; 

Workshop; 

pendidikan 

alternatif 

demokrasi dan 

politik; media 

kampanye; 

pelatihan kader; 

sekolah politik; 

kursus 

kepemimpinan;  

Jumlah 

program, 

peserta yang 

terlibat, 

dukungan 

pemangku 

kepentingan  

Program kegiatan 

yang terbentuk 

melibatnya partisipasi 

segala pemangku 

kepentingan sebagai 

sintesis dari 

kebutuhan. Meskipun 

hal dapat terganggu 

adanya keengganan 

OMS terlibat dan 

rendahnya dukungan 

pemangku 

kepentingan  

Melalui keberadaan kerangka logis yang ditetapkan untuk dijadikan 

sebagai acuan diatas akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan. Secara garis 

besar kerangka logis DTF telah mengarahkan sebuah program untuk dapat diukur 

sejak awal hingga akhir program berdasarkan hirarki capaian kegiatan yang akan 

dicapai. Hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini sebagai hasil 

dari proses yang dikemukakan oleh rangkaian proses diatas.  

Proses penyusunan rencana kegiatan sesungguhnya menghasilkan begitu 

banyak rencana yang akan dilaksanakan seperti sosialisasi, workshop, pendidikan 

demokrasi dan politik, dan sebagainya. Sebagaimana tahapan rencana program 
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DTF bahwa diharapkan kepada setiap OMS nantinya akan dapat lebih memiliki 

kemampuan dan kapasitas dalam pengelolaan kegiatannya, maka dibutuhkan 

mengukur kapasitas tersebut melalui sebuah piloting workshop yang dirancang 

khusus untuk itu.  

Tabel 10. Work Plan 

Output  Kegiatan  Pelaksana  
Durasi 

waktu  

Mitra 

kerja  
Biaya  

Peningkatan 

Akuntabilitas, 

kapasitas dan 

kompetensi 

OMS 

Piloting 

Proses 

Workshop 

Ditpolkom 

Bappenas 

8 Jam Pemkab-

Bogor 

(Tempat 

kegiatan)

, 

 LP3ES 

(Fasilitat

or) 

Ditpolkom 

Bappenas-RI 

 

D. Ukuran Hasil (Outcome Indicators), Data Dasar (Baseline Data) And 

Target (Targets) 

 Salah satu capaian penting pada sebuah workshop dengan penggunaan 

metode logframe yaitu mendapatkan ukuran hasil terkait capaian yang dapat 

diperoleh. Logframe digunakan secara luas karena mengharuskan berpikir 

terorganisasi, dapat menghubungkan kegiatan-investasi-hasil, dapat digunakan 

untuk menetapkan indikator kinerja dan pengalokasikan tanggung jawab, dapat 

digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dapat juga 

digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dapat 

memperhitungkan resiko.  

 Secara umum, logical framework dapat dikatakan sebagai alat untuk 

perencanaan, pemantauan sekaligus evaluasi untuk suatu project/program yang 

akan dilakukan. Logframe membutuhkan pengetahuan dan informasi yang cukup 
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untuk mampu digunakan sebagai alat perencanaan program/project. Dengan 

demikian, mekanisme ini memberikan ukuran hasil berdasarkan indikator 

sekaligus memberikan penguatan kapasitas untuk kualitas yang hendak dicapai.   

 Instrumen penting dalam penyusunan logframe secara baik adalah 

dilakukan secara partisipatif. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam 

mini workshop tersebut memberikan kesempatan secara langsung untuk dapat 

melakukan sharing dan solusi-solusi secara lebih partisipatif. Interaksi yang 

terbangun memungkinkan lahirnya kesepahaman terkait hal-hal apa yang dapat 

dilakukan secara bersama baik antara OMS, OMS dan pemerintah, OMS dan 

masyarakat, serta OMS dan pelaku usaha.  

 Penggunaan workshop untuk dapat mengidentifikasi secara lengkap dan 

menganalisis terkait pemangku kepentingan, permasalahan dan hasil yag telah 

dilakukan mampu memberikan kerangka analisis terkait situasi, strategi yang 

dapat dipilih, pengisian kerangka matrix serta kegiatan yang dapat dilakukan. 

Pemetaan masalah dengan menggunakan metode meta plan, telah memungkinkan 

adanya penggalian informasi yang mendalam terkait hal-hal yang menjadi pokok 

masalah.  

 Hasil workshop seperti ini, akan sangat tergantung pada jumlah dan 

kualitas informasi yang bisa digali. Keadaan tingkat kerumitan permasalahan yang 

bisa diatasi dan jumlah serta kapasitas dari peserta yang terlibat dalam 

penyusunan logframe. Sebagaimana penjelasan pada beberapa bagian diatas 

menunjukkan bahwa terjadinya jarak isu antara kondisi lokal dan kapasitas 

wawasan masalah peserta dalam worskhop piloting DTF.  

 Ini menunjukkan karakteristik umum OMS di Indonesia dalam 

membangun program yang tidak sistematis dan umumnya tidak berbasis pada 

masalah empirik sebab bersifat top-down dan tidak berorientasi kepada pelibatan 

(enggament) masyarakat. Partisipasi dalam workshop menjadi sangat penting 

sebab menentukan seberapa kualitas masalah yang dihasilkan akan diperoleh 

secara alamiah dan berbasis dari bawah. Kondisi tersebut tergambar dari 
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kecendrungan hasil workshop yang diberikan oleh para peserta sebagaimana yang 

tergambar dalam tabel berikut ini. 

Berdasarkan belanja masalah dan dampak yang ditimbulkan dari proses 

workshop, dapat ditemuka pemilihan masalah oleh OMS menggunakan pola 

metaplane untuk 3 orientasi DTF adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Masalah DTF Kabupaten Bogor 

No. Permasalahan Politik Permasalahan 

Demokrasi 

Permasalahan 

Kebangsaan 

1 Banyaknya parpol yang 

tidak mendidik kepada 

bangsa 

Kerawanan sosial Kurangnya 

pemahaman terhadap 

wawasan kebangsaan 

2 Kurangnya pendidikan 

politik informal dan 

formal 

Partisipasi OMSC kurang Menurunnya sikap 

sopan santun 

3 Money politics dalam 

pilkades, pilkada dan 

caleg 

Kurangnya mendengar 

aspirasi 

Pendidikan moral anak 

bangsa 

4 Banyaknya pendidikan 

rendah 

Kebebasan reformasi 

akhirnya melahirkan 

kebablasasan reformasi 

Pengaruh arus 

globalisasi 

5 Rekrutmen anggota 

caleg yang tidak sesuai 

kapasitas 

  

6 Menentukan para calon 

legislative yang tidak 

kredibel 

  

Sumber: Olah data workshop, 2016.  

Berdasarkan ukuran hasil proses yang dicapai peserta dalam kegiatan 

piloting workshop ini, diperoleh beberapa hal sebagai berikut. 

1. Ketidakhadiran sektor swasta menjadikan peta masalah dan peran yang 

diharapkan sebagai data empirik yang diyakini oleh para pemangku 

kepentingan tidak mendapat solusi. Jika menggunakan instrumen akuntabilitas 

serta transparansi dan pelibatan untuk sebuah program kegiatan tidak tercapai. 

Tidak adanya komitmen sebagai indikator baku dalam capaian merupakan 

preseden yang akan mendatangkan gambaran kurang baik terkait hubungan 

antara pemerintah, pelaku pasar dan masyarakat sipil. Dibutuhkan komitmen 
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dan mekanisme yang lebih kuat untuk menghadirkan mekanisme tersebut pada 

perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki konsep pelibatan bagi terserapnya 

kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam program-program terkait 

masyarakat yang mereka lakukan. 

2. Sebagian kelompok OMS yang terlibat belum mampu menelaah fenomena 

masalah empirik yang menjadi tantangan bagi pemajuan dan pemberdayaan 

masyarakat secara lebih sistematik. Bahkan, terdapat lembaga mengklaim 

sebagai OMS “plat merah” dan atau berani membela yang bayar. Karakter 

aktivis dan pengelolaan OMS yang pragmatis dan cenderung oportunis seperti 

ini, merupakan preseden buruk bagi pertumbuhan konsolidasi demokrasi yang 

sehat sebab sebaliknya dapat menimbulkan paradoks demokrasi. 

3. Berbagai permasalahan yang diperoleh dalam kegiatan menghasilkan masalah 

dalam jumlah besar. Permasalahan utama setiap OMS yang terlibat masih 

terjebak dalam jargon-jargon. Permasalahan penting pada OMS yang terlibat 

lebih berorientasi dan berwawasan nasional ketimbang masalah lokal yang 

seharusnya menjadi lokus dan fokus kelembagaannya. Akibat yang nampak 

adalah belum menonjolnya kemampuan dan kapasitas OMS untuk 

mengoperasionalkan berbagai akar masalah, pengembangan logframe maupun 

program yang akan dilakukan terkait pengalaman lapangan yang dalam kajian 

ini disebut berbasis fenomena empirik. 

Hasil workshop piloting yang telah dilakukan dapat dikemukakan dalam 

beberapa evaluasi sebagai berikut. 
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Tabel 12. Outcome Workshop Mini 

Outcome : Workshop Mini oleh 3 pemangku kepentingan untuk peningkatan proses 

penyusunan program DTF berbasis partisipasi dan Masalah kontemporer. 

Indikator 1.1: 

Keterlibatan seluruh 

pemangku kepentingan 

Baseline: 

Hadirnya berbagai 

pemangku 

kepentingan pada 

tingkat Pusat 

(Bappenas, 

Kemendagri-Dir. 

Ormas), 

Kesbangpol 

Kabupaten Bogor, 

Kepala Desa, 

OMS) 

Target:  

Memetakan isu dan 

orientasi 

kelembagaan OMS 

terkait masalah-

masalah DTF 

Monitoring: 

Keberadaan 

pemahaman isu 

dan kemampuan 

memahami 

fenomena 

berdasarkan isu 

yang diperoleh 

yang diikuti oleh: 

a. Rencana 

kegiatan; b. 

Mekanisme 

pengembangan 

posisi OMS-

pemerintah yang 

dikemukaan; c. 

Evaluasi simulasi 

penyusunan 

program. 

Indikator 1.2:  

Jumlah peserta dan 

meningkatnya 

pemahaman para 

pemangku kepentingan 

Baseline: 

Hadirnya 3 

pemangku 

kepentingan dan 

dilahirkan isu-isu 

terkini terkait 

DTF 

 

Target: 

Kemampuan 

membawa isu 

kedalam program 

rencana kegiatan 

OMS minimal 25% 

dari rencana 

program 

Monitoring: 

Evaluasi hasil 

program kerja dan 

penilaian 

workshop 

Indikator 1.3:  

Jumlah program yang 

dihasilkan berdasarkan 

issu yang berkembang 

dalam Wrkshop 

Baseline: 

menempatkan 

berbagai 

perkembangan 

issu di masyarakat 

dalam program 

OMS 

Target: 

terdapat 3 rencana 

program kegiatan 

yang diwujudkan 

 

Monitoring: 

endline kegiatan 

dalam bentuk 

rencana program 

kegiatan OMS 

Berdasarkan penggambaran capaian kegiatan proses piloting tersebut 

menunjukkan bahwa pemerataan isu, keterampilan dan jaringan serta 

kesinambungan pembinaan kepada OMS menjadi penting. Tidak adanya ruang 

interaksi yang disiapkan untuk pemberdayaan yang berorientasi pemberdayaan 

berbasis peningkatan keterampilan OMS menjadi akar masalah yang 
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menempatkan umumnya OMS menjadi tidak dapat bertahan dan bersikap setara 

dengan pemangku kepentingan lain utamanya dengan pelaku usaha dan negara.    

Sistem evaluasi dalam mekanisme workshop menyediakan ruang eliminasi 

bagi OMS – OMS tertentu. Proses tersebut dimungkinkan karena ketidaksiapan 

dan ketidakseriusan untuk bekerja secara partisipatif membangun bersama 

masyarakat. Kekuatan metode ini akan dapat menyederhanakan dan menghasilkan 

OMS yang solid dengan program terukur, sistematis dan berkinerja. 

Ketidakmampuan dalam mengelola proses kelembagaan secara sistematis 

merupakan masalah utama yang menjadikan OMS sebagai bagian dari para elit 

politik sehingga membentuk rantai kepentingan yang menjadi mekanisme interal 

yang mempercepat pembusukan demokrasi.  

Mekanisme yang sistematis dalam pembinaan dan pengembangan OMS 

yang dimulakan sejak rekrutmen, hibah kompetisi program, mekanisme pelibatan 

masyarakat, proses perancangan kegiatan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan. 

Partisipasi yang lebih kepada pelibatan berbagai elemen sebagai bagian strategis 

sekaligus menjadi mekanisme seleksi secara natural pelembagaan OMS.  

Berbagai karakter dan kondisi OMS yang tidak memiliki kompetensi dan 

kapabilitas memadai, sulit untuk bertahan dan tergabung sehingga akhirnya 

tersingkir. Proses tersebut juga kemudian tidak menghilangkan kesempatan 

terhadap potensi sumber daya yang secara otomatis terpetakan untuk kepentingan 

mekanisme kelembagaan OMS lainnya. OMS yang tersingkir akan menjadi 

kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat sebab akan terinklusi pada mekanisme 

dan proses kegiatan OMS yang lain.         
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Bab IV 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Terdapat 3 hal yang akan dijadikan simpulan dalam kegiatan piloting DTF 

ini. Simpulan pertama, terkait hubungan koordinasi antar kelembagaan negara 

untuk mendukung DTF. Kedua, terkait urgensi dan relevansi workshop sebagai 

salah satu instrumen proses kegiatan penyusunan program yang berbasis masalah 

di masyarakat. Ketiga, terkait mekanisme keberlangsungan workshop untuk 

pengembangan kapasitas dan efektifitas program pembiayaan kegiatan. 

Pemerintah pusat (Bappenas dan Direktur Organisasi Kemasyarakatan, 

Kemendagri) memberikan ruang dan apresiasi untuk dimungkinkannya terbentuk 

sebuah proses dinamis yang melibatkan berbagai elemen OMS untuk 

berpartisipasi dalam pengembangan mekanisme DTF. Terdapat sudut pandang 

yang sama antara kelembagaan pemerintah dan OMS terkait hasil proses piloting 

workshop dengan tidak hadirnya pemangku kepentingan dari pelaku usaha 

(private sector). Kondisi ini dianggap sebagai fenomena umum yang laten 

sehingga membutuhkan evaluasi. Permasalahan keengganan tersebut, menjadi 

karakteristik problem yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan dan 

kegiatan yang bersifat pelibatan terutama dalam pengembangan program menuju 

konsolidasi demokrasi di Indonesia.  

Keengganan tersebut merupakan “warning” yang membahayakan untuk 

memungkinkan lahirnya kepercayaan antara berbagai pemangku kepentingan. 

Mekanisme pelibatan pada berbagai proses program pembangunan yang 

berdampak kepada pelibatannya berbagai elemen dalam program yang terkait 

dengan kepentingan masyarakat. Hal ini untuk sekaligus dapat mengukur 

keterkaitan keberlanjutan proses produksi usaha kelompok swasta dan 

keberpihakan pemerintah yang belum sepenuhnya membuka ruang 

“engagament”.  
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Mekanisme prosedural dan sistematik dalam perencanaan program di 

daerah selama ini hanya hidup dalam jargon yang pada kenyataannya masih jauh 

dari adanya nilai pelibatan, terutama masyarakat sipil. Untuk itu, dibutuhkan  

pelembagaan ruang inklusi atas berbagai kelompok kepentingan termasuk 

menghadirkan pelaku usaha untuk berkontribusi dalam berbagai program yang 

dapat disinergikan dengan masyarakat, sebagai wujud keberpihakan dunia usaha 

kepada mekanisme kemasyarakatan. 

 Workshop didasari sangat efektif untuk menyerap masalah sekaligus 

merencanakan program yang dapat menciptakan pembagian peran secara efektif 

terhadap berbagai pemangku kepentingan yang hadir. Wadah yang terbentuk 

melalui mekanisme workshop tersebut disadari dapat mempertemukan berbagai 

kelompok pemangku kepentingan. Kondisi penyelesaian masalah yang 

membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dirasakan secara konstruktif dapat 

dicapai melalui metode workshop.  

Keengganan sektor swasta untuk bisa berinteraksi dengan kelompok OMS 

sipil merupakan kendala utama. Keadaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

wujud arogansi sektor swasta dalam menciptakan keberpihakan dan keterikatan 

dalam proses penyusunan kegiatan yang dapat dikerjasamakan secara adil dan 

setara. Sikap memilih menghindari untuk hadir dalam skala undangan 

kementerian pusat terhadap keberadaan pengelola sumber kekayaan alam di 

daerah dalam proses inklusi seperti ini, merupakan gambaran kekinian 

keberpihakan pelaku usaha yang menjadi budaya sehingga tergambar terhadap 

keberadaan program democracy trust fund (DTF) yang belum dipahami secara 

umum dan keseluruhan. 

Kecendrungan workshop dapat menunjukkan bahwa kelompok OMS lebih 

mampu memahami fenomena nasional, daripada lokal, sehingga merupakan 

bentuk keterbatasan OMS dalam memahamai dan memaknai aktivitas yang 

berorientasi dan berbasis pada masyarakat lokalnya. Hampir seluruh permasalahan 

yang dikemukakan dalam belanja masalah adalah fenomena nasional, meskipun 
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terdapat beberapa masalah yang merupakan masalah strategis dalam konteks lokal 

yang terabaikan karena tidak adanya mekanisme yang mampu menyerap masalah 

tersebut sebagai sebuah program untuk menjadi kebijakan.  

Permasalahan terbesar yang banyak dikemukakan adalah hubungan 

industri dan mekanisme kemasyarakatan. Proses pembangunan dengan 

perkembangan industrialisasi di daerah, selain menjadi arena peningkatan 

ekonomi juga menimbulkan ruang eksploitasi. Adanya kesempatan masyarakat 

untuk menikmati kesejahteraan dengan peningkatan dan pertumbuhan proses 

produksi tidak berbanding lurus. Permasalahan umum dalam interaksi dunia 

industri dan masyarakat dalam kehidupan empirik menimbulkan eksploitasi dari 

berbagai sudut yang dapat menganggu sendi-sendi kehidupan kebangsaan. 

Kondisi tersebut tergambar dari ketimpangan pembangunan, kerusakan 

infrastruktur dan lahirnya ketimpangan sosial dan ekonomi.   

Workshop dapat memberikan sebuah alat baru bagi kelompok OMS dan 

juga pemerintah untuk bisa menghadirkan formulasi rencana kerja yang 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif. Keterlibatan tersebut 

mampu melahirkan alur dialog yang tidak hanya memberikan keterampilan dan 

kesadaran baru akan pentingnya sebuah mekanisme proses yang dibangun dari 

realitas empirik dan tidak sebatas opini ataupun asumsi.  

Akuntabilitas dan efektifitas untuk adanya proses sederhana namun dapat 

melibatkan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan merupakan strategi 

sekaligus mekanisme taktis. Proses tersebut akan dapat melahirkan sikap-sikap 

voluntary atau kerelawanan yang merupakan salah satu bagian intrinsik dalam 

kekuatan budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong yang saat ini nyaris 

dengan mekanisme donor atau bantuan yang relatif bersifat charity.  

Kebijakan yang dibangun selama ini tidak dibangun dalam strategi jangka 

panjang yang menempatkan budaya masyarakat sebagai peluang tersebut. 

Keadaan tersebut menjadikan relasi sosial sebagai modal pembangunan saat ini 
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nyaris telah hilang. Perilaku saling membantu dan bertanggung jawab dalam 

mekanisme pembangunan sebagai ciri keberadaban masyarakat tergerus habis 

tergantikan oleh paket pembangunan dan hibah donor. Proses ini teleh 

menempatkan masyarakat menjadi lebih mengedepankan kepada ketergantungan 

akan mekanisme yang serba negara dan cenderung melakukan pemangkasan 

terhadap mekanisme-mekanisme genuine yang terdapat dalam masyarakat. 

Untuk itu dibutuhkan sebuah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh 

berbagai elemen-elemen bangsa untuk dapat terlibat dengan menggandeng 

kekuatan lain. Mekanisme ini tak akan berhasil tanpa ketersediaan dukungan 

negara sebagai mekanisme formal yang melakukan fasilitasi. Keterlibatan dan 

tergeraknya masyarakat untuk dapat melembagakan kepentingannya merupakan 

sebuah jalan bagi pencapaian modal untuk proses demokrasi yang lebih sehat dan 

terkonoslidasi secara partisipatif dengan memungkinkan seluruh elemen 

masyarakat terlibat didalamnya. Untuk itu, maka skema tersebut dapat 

ditunjukkan secara sederhana melalui alur gambar dibawah ini. 

Gambar 13 . Alur Diseminasi Proses DTF 
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Alur tersebut menggambarkan bahwa workshop merupakan bagian dari 

sebuah proses atau tahapan dalam rekrutmen program yang akan memberikan 

dampak luas kepada masyarakat. Dengan adanya pelibatan secara subtantif, 

masyarakat yang tidak sekadar menjadi objek tetapi juga menjadi subjek dalam 

proses yang dihasilkan dalam kerangka program democracy trust fund. 

B. Rekomendasi Tindak Lanjut 

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pelembagaan DTF yang 

diharapkan akan memberikan bentuk konkret terkait dampaknya. Melalui kegiatan 

ini melahirkan beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk pengembangan 

kelembagaan OMS dan kesinambungan program Democrasy Trust Fund (DTF), 

sebagai berikut: 

Pertama:   Dibutuhkan sebuah workshop yang melibatkan seluruh elemen 

kelembagaan negara terkait (Kemendagri, DPR-RI, Bappenas, 

Kemenkopolhukam), (representasi OMS / NU, Muhammadyah, 

dll), (Koalisi Ornop/LSM) serta kehadiran sektor swasta (pelaku 

usaha) yang telah mengembangkan mekanisme filantropi (BUMN, 

Sampoerna, Djarum, MNC, Bakrie, dll). Workshop ini untuk 

mempertemukan konsepsi tentang mekanisme teknis DTF sebagai 

sebuah peluang dan bentuk inovasi yang difasilitasi negara dalam 

membangun konsolidasi demokrasi dan kemandirian masyarakat 

sipil Indonesia. Adanya kesempatan yag dimungkinkan oleh negara 

merupakan salah satu peluang yang dapat digunakan oleh OMS. 

Kedua: Transisi Kegiatan pada kelembagaan-kelembagaan negara secara 

sistemik, prosedural dan konstruktif, harus dapat mengadopsi 

model pelibatan (enggagement) dalam bentuk mini workshop. 

Kemampuan metode ini sebagai mekanisme transformatif antara 

pemangku kepentingan dan sebagai wadah lahirnya kesadaran 

partisipatif dalam masyarakat. Ini penting untuk mendorong 
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adanya titik pertemuan (equilibrum) berbagai perbedaan 

pandangan dan jarak antara berbagai pemangku kepentingan. 

Untuk jangka panjang, pilihan workshop dapat dijadikan sebagai 

tahapan untuk melahirkan mekanisme prosedural untuk 

membangun budaya demokrasi yang mungkin dapat lebih ideal dan 

lebih partisipatif.  

 Ketiga: Dibutuhkan adanya kerangka kebijakan dasar sebagai upaya untuk 

mewujudkan piloting kegiatan DTF dalam tingkat pembiayaan 

secara terbatas. Kegiatan ini melakukan rekrutmen pengelolaan 

kelembagaan DTF secara ad hoc sebagai minatur dan cikal bakal 

pembentukan kelembagaan DTF yang lebih permanen di tahun 

2019. Kelembagaan ad hoc yang dibentuk dalam mekanisme 

mandat pemerintah ini, merupakan alat bantu yang memfasilitasi 

OMS dalam mengonsolidasikan diri secara awal kelembagaan 

DTF. 

Keempat: Tindak lanjut program piloting selanjutnya, membutuhkan adanya 

pembentukan tim ad hoc melalui pelembagaan orang-orang yang 

kapabel dan akuntabel. Tim ini dibentuk melalui mandat 

pemerintah untuk menjalankan secara awal program sebagai cikal 

bakal dewan wali amanah yang akan menjadi pionir dalam 

kelembagaan DTF. Tugas utamanya adalah melahirkan tim kerja 

dewan wali amanah yang lebih representatif, sembari membangun 

kesiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana kelembagaan DTF.   

Kelima: Penilaian secara komprehensif atas berbagai produk bantuan 

kepada OMS terkait demokrasi, pendidikan politik dan wawasan 

kebangsaan. Ini penting untuk dapat diperoleh ukuran standar 

sebagai ukuran baku bagi berbagai kebijakan. Dengan demikian, 

akan terdapat perbandingan proses penyusunan dan pembentukan 

program dengan pelibatan berbagai kelompok pemangku 



75 

 

DTF_ 2016 

kepentingan khususnya masyarakat dalam penyusunan dan 

penyelenggaraan kegiatan dan evaluasinya. Hal ini penting untuk 

mencapai target konsolidasi demokrasi dengan penciptaan 

kemandirian masyarakat sipil di Indonesia. Proses yang diciptakan 

harus menjadi mekanisme transfer pengetahuan dan penggunaan 

alat-alat dalam penyusunan kegiatan yang berbasis pada 

kepentingan masyarakat. 
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Notulensi Workshop Mini “Penyusunan Program Democracy Trust Fund 

(DTF) pada tanggal 24 November 2016 di Kantor Kesbangpol Kabupaten 

Bogor 

 

 

 

Sesi 1 terdiri dari pemaparan narasumber, diskusi dan tanya jawab. 

   

1. Bapak Sujana, selaku Kepala Subdit Bina Politik dan Hubungan Antar 

Lembaga Kesbangpol Kab. Bogor menyampaikan beberapa hal sebagai 

berikut sebagai pembuka acara: 

- Secara umum gambaran Kabupaten Bogor cukup kondusif, 

meskipun terjadi gejolak situasi sosial dan politik di tingkat 

nasional.  

- Kegiatan workshop merupakan langkah baik untuk berbagi 

pengetahuan antara pemerintah dan LSM. Nantinya diharapkan 

dari kegiatan ini tersusun perencanaan bagi pemerintah.  

 

2. Bapak Wariki, selaku Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, 

membuka acara dengan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:  

- Demokrasi bukan sesuatu seperti kitab suci. Demokrasi adalah 

upaya manusia dan itu pilihan yang ada paling realistis. Demokrasi 

bukan sesuatu yang ideal diantara tiap manusia.  

- Kami dari perencanaan terus melakukan evaluasi, termasuk dalam 

kebijakan. Kami mengharapkan adanya umpan balik untuk 

perencanaan. Hal itulah yang mendasari kegiatan hari ini.  

- Sesuai UU RPJP 2007, pembangunan politik diarahkan pada 

pembangunan politik terkonsolidasi.  

- Pembangunan politik menuju konsolidasi demokrasi ditandai oleh 

enam ciri, antara lain salah satunya masyarakat sipil otonom.  

- Demokrasi tidak bisa dilepaskan dari kondisi-kondisi lain. 

Demokrasi tidak hanya bicara persamaan hak, dll. Demokrasi 

diimbangi dengan perimbangan yang komprehensif. Demokrasi 

adalah suatu cita-cita dan kita harus terus menerus 

mengevaluasinya. Demokrasi, saya kira, sudah menjadi bagian dari 

budaya masyarakat kita.  

- Kita di pusat memiliki Index Demokrasi Indonesia, istilahnya 

untuk mengukur “kesehatan” kita. Misal kinerja DPR kita masih 



- rendah. Index demokrasi memiliki tiga aspek, yakni kebebasan 

sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.  

- Salah satu yang ingin kita bangun adalah masyarakat sipil. Karena 

masyarakat sipil dalam demokrasi penting sekali. Ibaratnya “semua 

mengontrol semua”. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. 

Masyarakat sipil penting juga untuk mengontrol pemerintah. 

Pembangunan masyarakat sipil idealnya kearah kemandirian 

masyarakat sipil.  

- Idealnya yakni masyarakat sipil mampu menyuarakan aspirasinya 

dengan baik, masyarakat mampu menentukan arah kebijakan 

publik, masyarakat sipil menghindari tekanan dari politik dalam 

dan luar negeri. Ormas diharapkan memiliki kemampuan sumber 

daya yang kuat, mampu menjadi alternatif lembaga untuk 

memperjuangkan aspirasi masyarakat, dll.  

 

3. Bapak Indra, selaku Kasubdit Politik Dalam Negeri Bappenas 

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

- Jika tidak ada ormas maka tidak ada demokrasi. Dalam demokrasi, 

ormas tidak hanya untuk mobilisasi.  

- Kondisi ormas saat ini salah satunya kelemahannya mengenai 

kekurangan sumber pendanaan yang berkelanjutan. DTF ini salah 

satunya untuk menutup kekurangan itu.  

- Kondisi saat ini dana asing cukup besar masuk ke ormas Indonesia. 

Sebagai contoh pengaruh politik Australia cukup besar masuk ke 

Indonesia melalui dana-dana ke ormas tersebut.  

- Pada satu penelitian tahun 2007 menunjukkan bahwa potensi 

bantuan dana dari masyarakat besar sekali, selain APBN. Kita 

ingin mengorganisir itu untuk ormas. Dalam penelitian tersebut, 

satu orang menyumbang sekitar 900 ribu per tahun.  

- DTF datang dengan harapan untuk mengumpulkan dana-dana itu 

untuk melawan dana asing.  

- DTF adalah kelembagaan yang memobilisasi sumber daya dari 

semua pihak untuk memfasilitasi berbagai upaya yang berkaitan 

dengan keberlanjutan peran ormas dalam demokrasi. Sumber daya 

dana tersebut berasal dari negara, masyarakat dan perusahaan. 

Prinsip dari DTF yaitu keadilan, sinergitas, partisipasi, transparan 

dan akuntabel. 

- Sebagai contoh adalah adanya penggalangan dana dari masyarakat 

melalui media sosial seperti “koin untuk prita” dll. Hal itu 

termasuk demokrasi.  

- Ada juga sumbangan perusahaan melalui berbagai program untuk 

demokrasi. Dana tersebut cukup besar, misal dana dari Exxon 

Mobil untuk YJP.  

- Studi kasus di Australia menunjukkan bahwa adanya lembaga dana 

perwalian yang sifatnya independen. Sumbangan dari perusahaan 



- untuk program demokrasi melalui memiliki konsekuensi 

pengurangan pajak perusahaan atau insentif pajak. Artinya ormas 

diberikan dana untuk mengerjakan program yang ditentukan oleh 

lembaga perwalian tersebut, tidak hanya sekadar “cek kosong”.  

- Salah satu fungsi keberadaan lembaga DTF yakni untuk sinergitas 

program. Tidak tercerai berai dikelola semisal oleh perusahaan.  

- Pengalaman di Indonesia sudah ada di tahun 2004 ketika bencana 

tsunami. Kementrian Keuangan menerbitkan peraturan 

pengurangan pajak pengasilan untuk bantuan kemanusiaan.  

- Kami menemukan di daerah-daerah bahwa bantuan-bantuan dari 

pemerintah dan CSR tidak memberdayakan ormas. Selama ini 

tidak ada kerangka regulasi dan kelembagaan yang mengatur itu. 

Selama ini hanya ketergantungan saja.  

- Kelembagaan DTF ini membantu ormas dalam berjejaring dan 

mendapatkan bantuan dana. Tujuan piloting hari ini yaitu 

melibatan ormas didalam desain program sampai implementasi. 

Temuan selama ini program lebih bersifat top down. Oleh karena 

itu, kegiatan hari ini bagaimana menyusun program berangkat dari 

permasalahan yang ada di masyarakat.  

 

 

4. Bapak La Ode, selaku Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri 

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

- Kondisi ormas saat ini cukup krusial. Dengan peningkatan ormas 

saat ini diharapkan meningkatnya kapasitas organisasi. Pemerintah 

saat ini bekerja menyiapkan kerangka regulasi yakni UU No. 17 

tahun 2013 mengenai ormas.  

- Padahal, dalam konteks governance yang kita harapkan, ormas bias 

mengimbangi pemerintah. Misal, saat dalam kajian dana parpol, 

pemerintah bertanya dengan ICW. Artinya ini kita mengakui 

bahwa lembaga tersebut kredibel. 

- Jika ada ormas destruktif justru tidak membantu masyarakat 

maupun pemerintah tentu kita sayangkan.  

- Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai ormas sudah 

diserahkan kepada Bapak Presiden dan menunggu ditandatangani 

oleh beliau. Salah satu isi dari RPP tersebut yakni terkait dengan 

pendanaan untuk ormas.  

- Kedepannya, jika ada ormas yang kredibel secara kelembagaan 

maka kita akan menanyakan kepada mereka terkait perencanaan 

pembangunan. Misal, saat ini ketika menyusun UU Pemilu, ada 

lembaga Perludem yang menjadi mitra pemerintah. Tentu hal ini 

harus sesuai dengan amanat UU di mana ormas tersebut memiliki 

manajemen dan kualitas SDM yang baik dan lain-lain. 



 

- Poinnya adalah bagaimana membuat ormas menjadi kredibel 

dengan dukungan dari pemerintah, baik dari segi pendanaan dan 

lain-lain.  

- Persayaratan pertama untuk membantu mengembangkan ormas 

adalah ormas harus terdaftar terlebih dahulu. Gunanya mendaftar 

adalah untuk mengklasifikasikan ormas bergerak dibidang apa 

yang nantinya mempermudah pemerintah membangun kapasitas 

ormas.  

- Penguatan kelembagaan ormas adalah keniscayaan. Penguatan dan 

pemberdayaan ormas dapat dilakukan oleh ormas sendiri dan/atau 

bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah.  

- Saat ini, pendanaan kepada ormas terdiri dari berbagai macam 

bentuk, yakni hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Hibah maupun 

bantuan sosial dapat diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, BUMN/D dan perusahaan. 

   

5. Bapak Sujana, dari Kasubdit Binapolhal Kesbangpol Kab. Bogor 

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

- Perkembangan ormas di Kab. Bogor cukup signifikan. Dari data 

yang kami punya tercatat lebih dari 40 ormas ada disini.  

- Dari sekian banyak ormas yang terdaftar hanya beberapa ormas 

terlihat aktif. Hal ini disebabkan oleh masalah pendanaan. Dibilang 

mati suri sebenarnya tidak juga, hanya saja memang 

pergerakkannya terbatas.  

- Kami dari pemerintah daerah terus mendorong ormas ini. Hanya 

saja beberapa ormas yang menerima bantuan sosial dari pemerintah 

daerah.  

- Kami mengharapkan sesuai UU yang ada bahwa ormas menerima 

bantuan untuk menghidupi organisasi mereka. Karena selama ini 

kalau mereka tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah 

maka akan kesulitan. Bantuan yang diberikan pun kecil sekali.  

- Diharapkan nanti kalau bisa bantuannya diperbesar agar ormas ini 

bisa aktif dan menjadi mitra pemerintah daerah Kab. Bogor. 

 

6. Bapak Alamsyah, sebagai Peneliti dari Bappenas menyampaikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

- Beberapa hal tadi adalah sharing tentang apa yang diidekan trust 

fund supaya bisa menjadi sebuah program yang mendapat porsi 

tertentu dalam kebijakan. Sebagaimana disampaikan Pak Laode 

tadi bahwa harus terdapat tanggung jawab dan akuntabel sebagai 

masyarakat sipil. 



 

- Menurut saya ada hal yang kurang disampaikan tadi terkait dengan 

tiga fungsi DTF, yakni pendidikan politik, pendidikan demokrasi, 

dan wawasan kebangsaan. Poin-poin ini bagi program ini adalah 

salah satu poin kritikan terkait bagaimana kita mencapai 

konsolidasi demokrasi yang tujuan akhirnya membangun 

masyarakat sipil yang mandiri.  

- Sayangnya tidak ada dari pihak perusahaan terkait posisi mereka 

dalam isu ini. Sayangnya inducement berhalangan.   

- Tujuan kegiatan workshop mini saat ini yaitu kita ingin melihat 

daya tanggap dan kreasi dari ormas untuk membuat program 

berbasis masalah di Kab. Bogor. 

 

7. Bapak Rusdiana, sebagai Kepala Desa Jabon, Parung, menyampaikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

- Kondisi saat ini adalah desa membangun dengan adanya dana desa. 

Istilahnya sekarang kepala desa tinggal membuat laporan 

pertanggungjawaban saja. Dahulu, kepala desa harus mencari dana, 

tetapi sekarang kepala desa tinggal mengusulkan pembangunan 

saja.  

- Saat ini sedikit ormas-ormas yang melakukan kegiatannya di desa, 

itu pun ormas-ormas yang aktif saja.  

- Menurut sepengetahuan saya, ada ormas-ormas yang mendatangi 

kepala desa mengajukan proposal pembangunan. Disangka oleh 

ormas bahwa kepala desa mempunyai banyak uang. Padahal uang 

yang ada untuk pembangunan desa yang diaduit oleh BPK.  

- Kondisi saat ini, masyarakat masih gotong royong sehingga tidak 

terlalu mengandalkan dana desa. Meskipun ada dana desa juga 

lebih baik.  

- Kami juga mendukung ormas-ormas yang turut serta membangun 

desa.  

- Menurut saran saya, kepercayaan adalah modal penting dalam 

melakukan pekerjaan. Entah ada atau tidak ada proyekan, dengan 

adanya kepercayaan maka pekerjaan membangun desa akan tetap 

berjalan.  

- Kami dari desa turut mendukung eksistensi ormas dengan memberi 

sedikit bantuan dana dan juga mengusulkan kepada mereka untuk 

mencari pendanaan lain.  

 

8. Ibu Atik Yulistiawati, dari Aliansi Masyarakat Anti Narkoba 

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 

- Kita sebenarnya ingin membantu pemerintah, tapi pemerintah 

kadang tidak mengapresiasi atau tidak segera mem-follow up apa 
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yang menjadi permasalahan kita sampaikan. Kadang pemerintah 

juga tidak menganggap sebagai prioritas.  

- Kami ingin meminta penjelasan antara NGO dan ormas. Apakah 

ormas ini bagian terpisah atau tidak dengan pemerintah? 

- Kami ini sebenarnya sama dengan parpol, tapi kenapa di parpol 

ada dana secara berkelanjutan. Kenapa kita seperti ingin mengemis 

dan mengajukan proposal?  

- Jika ormas atau LSM ini adalah mitra pemerintah, kenapa tidak ada 

perhatian yang khusus? Sehingga kita ingin hasil yang maksimal 

mengontrol pemerintah. Karena keterbatasan ormas itu adalah dana 

maka kita tidak optimal bekerja. 

- Apakah pihak Bappenas bisa menjembatani dana-dana seperti 

parpol tadi ke ormas? Apakah ada solusi lain? Termasuk juga 

menjembatani dengan CSR.  

 

9. Bapak Siswanto, dari LSM Peduli Lingkungan menyampaikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

- Fokus kegiatan kami ada di bidang kesehatan, pendidikan dan 

lingkungan hidup.  

- Poinnya adalah LSM dan ormas ini perlu dirangkul dan didanai 

oleh pemerintah. Kami adalah LSM “plat merah”. Kami 

mendukung pemerintah.  

- Kami sebenarnya ingin mengambil dana asing, tapi karena 

beberapa hal.  

- Menurut saya, ormas dan LSM bisa menjadi partner pemerintah. 

Meskipun kami dari Kabupaten Bogor, kami minta tolong agar 

suara saya disampaikan kepada rapat yang lebih tinggi, bahkan 

kalau perlu ke Presiden. Ada beberapa hal aspirasi saya. 

- Pertama, parpol disederhanakan. Menurut saya, biang kerok 

kemunduran Negara yaitu kebanyakan parpol. Tolong parpol 

disederhakan menjadi dua atau tiga parpol saja. Saat ini, banyak 

APBN untuk kebutuhan biaya politik atau DPR itu tinggi. 

Penelitian dari kami yang belum selesai, 40 persen untuk 

kebutuhan politik.  

- Kedua, buatlah GBHN. Ketika ada GBHN, siapapun Presiden 

langkahnya akan jelas.  

- Ketiga, kami minta Gubernur tidak harus dipilih. Jika Gubernur 

adalah perpanjang tangan dari pemerintah pusat maka langsung 

ditunjuk saja.  

 

10. Bapak Idris Santoso, dari LSM Pasundan Raya menyampaikan beberapa 

hal sebagai berikut:



- LSM kami bergerak dibidang pengembangan SDM. 

- Saya menyayangkan bahwa hingga hari ini antara pengusaha dan 

LSM tidak pernah duduk bersama untuk membicarakan 

permasalahan yang ada. Kami tidak pernah ada undangan dari 

perusahaan membahas mengenai CSR.  

- Menurut saya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah masih kurang baik. Misal, persoalan tata ruang. 

Kami minta kepada pemerintah pusat ada kepastian ke pemerintah 

daerah. Saat ini dengan adanya otonomi daerah, bupati itu seperti 

raja-raja kecil. Meskipun Kab. Bogor dekat dengan Jakarta, tapi 

tata ruang masih berantakan. 

 

11. Bapak Amirullah, dari LSM Orbit Nusantara menyampaikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

- LSM kami menyoroti bidang pembangunan. Menyambung dari 

pembicaraan Pak Idris bahwa tata ruang di Kab. Bogor masih 

berantakan. Meskipun sudah ada revisi perda terbaru tetapi belum 

tersosialisasi tentang tata ruang Kab. Bogor. 

- Menurut saya terkait dengan pembangunan ada dua sisi, yaitu pola 

ruang dan struktur ruang. Pertama, property right yakni pemilik, 

bisa pemerintah, swasta atau perorangan banyak terjadi gesekan 

tergantung kepentingan yang ada. Contoh, sekarang Kemenhan 

punya dua miliar meter aset diseluruh Indonesia. Menurut saya ini 

akan menjadi konflik horizontal ketika berseberangan dengan 

masyarakat.  

- Menurut saya, sinkronisasi antar lembaga pemerintah pusat dan 

daerah harus sejalan. Sinkronisasi yang tidak berjalan 

menyebabkan terjadi beberapa kasus, seperti di Hambalang, 

Tanjung Sari dan Sentul. Hal ini yang terus disoroti oleh 

masyarakat, termasuk oleh LSM.  

- Terkait persoalan lahan, jika diinventarisir dengan baik oleh pemda 

maka akan menjadi pendapatan daerah.  

- Melihat kondisi saat ini di era keterbukaan, saya mengapresiasi 

kehadiran LPSE. Masyarakat bisa mengawal mekanisme dan 

proses tender. Seharusnya pokja infrastruktur juga diperkuat.  

- Terkait dana bantuan sosial dan hibah, saya melihat di Kabupaten 

Bogor ada sekitar 12 ormas keagaman mendapatkan dana tersebut 

karena ada SK dari Bupati.  

- Saat ini saya melihat banyak orang yang tersangkut kasus hukum 

karena dana hibah dan bantuan sosial. Saya kita pemerintah daerah 

perlu menyeleksi siapa saja yang bisa melaporkan pertanggung 

jawaban dari dana tersebut. 



12. Bapak Munir Djalil, dari LSM Wawasan Citra Nusantara menyampaikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

- Ada tiga poin saran saya dalam forum ini. Pertama, demokrasi. 

Kita punya budaya gotong royong sebagai demokrasi.  

- Kedua, kapasitas lembaga. Semua tujuan LSM atau ormas sebagai 

mitra pemerintah adalah untuk membangun Negara. Ketika Negara 

kuat maka disisi lain ormas dan LSM lemah. Tetapi ketika Negara 

lemah, maka ada LSM dan ormas yang bermitra dengan 

pemerintah memperkuat Negara. Saya mengusulkan kepada 

Bappenas agar merancang system pendanaan bagi seluruh ormas di 

Indonesia. Nanti dibuat verifikasi dari Kesbangpol kepada ormas 

mana saja yang layak mendapat bantuan dana. 

- Ketiga, saya menyayangkan ketidakhadiran CSR. Perlu 

disampaikan ke Bappenas juga bahwa bagaimana CSR memberi 

bantuan kepada ormas.  

 

13. Bapak Wariki Sutikno, sebagai Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas 

menyampaikan tanggapannya sebagai berikut: 

- Bahwa memang sebenarnya daerah menantikan kedatangan 

pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasinya.  

- Bahwa tentu saya sebagai direktur Polkom Bappenas tidak bisa 

menyelesaikan semua masalah. Begitupun dengan Presiden yang 

tidak mempunyai wakti menyelesaikan one by one persoalan.  

- Persoalan itu kompleks. Namun demikian, satu demi satu kita maju 

terus untuk membangun daerah. 

- Selain itu, masih banyak cara untuk menyampaikan aspirasi, tidak 

hanya dari forum-forum rapat. 

- Terkait dengan pendanaan ormas dan LSM, pendanaan akan dating 

ketika ormas dan LSM bisa menunjukkan integritas, kualitas, 

komitmen, dan lain-lain. 

- Poin pentingnya adalah penguatan sinergi antar ormas, perusahaan 

dan pemerintah.  

 

14. Bapak La Ode, sebagai Direktur Ormas Kemendagri menyampaikan 

tanggapannya sebagai berikut: 

- Kami sebagai pemerintah akan mengakomodir perlahan masukan-

masukan yang ada. Selain itu pemerintah terus melakukan 

terobosan-terobosan dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

nasional dan internasional. 

- Bahwa jangan menganggap pemerintah diatas ormas. Kita ini mitra 

setara. Pemerintah juga tidak akan menggunakan alat Negara untuk 

menekan orang lain. 

- Sebagai bagian dari masyarakat, ormas dan LSM juga harus 

memberi dukungan ke pemerintah. Pastikan bahwa ormas dan 



- LSM memperkuat lembaganya masing-masing. Buat lembaga 

menjadi krediberl dan berintegritas. 

- Karakteristik dan konsistensi perjuangan ormas adalah hal penting. 

Jangan ormas itu sifatnya musiman. Pemberdayaan ormas bisa 

dilakukan oleh diri sendiri, ormas lain, swasta dan juga pemerintah. 

- Kami bisa saja mempertemukan antara ormas dan perusahaan. 

Menurut saya, CSR harus membangun lingkungan setempat guna 

menyejahterakan rakyat. Timbal baliknya yakni masyarakat akan 

senang dan menjaga lingkungan perusahaan tersebut. Ketika hal itu 

terjadi, masyarakat dan perusahaan akhirnya mempunyai rasa 

saling memiliki. 

 

Sesi 2 workshop terdiri dari pemetaan masalah program DTF berbasis partisipasi, 

penyusunan program DTF, presentasi rencana program DTF, dan evaluasi.  

 

1. Bapak Alamsyah, sebagai tim ahli dan fasilitator workshop membuka sesi 

2 dengan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

- Ada satu hal yang perlu kita pahami dalam kerja Organisasi 

Masyarakat Sipil (OMS) yaitu lahirnya kepercayaan publik. 

Kepercayaan publik selama ini banyak kita abaikan dalam kerja 

OMS. Mengikutsertakan masyarakat adalah hal yang penting 

dalam penyusunan program-program berbasis masalah oleh OMS.  

- Kita berharap DTF menjadi jembatan. Fungsi pendanaan bagi 

OMS ini yakni untuk pendidikan demokrasi, pendidikan politik 

dan wawasan kebangsaan. Kita harapkan konsolidasi demokrasi 

bisa tercapai melalui tiga fungsi tersebut.  

- Kepercayaan publik bisa tercapai dengan OMS yang kredibel, 

transparan, akuntabel dan partisipatif.  

- Kita berharap adanya piloting DTF ini yaitu peningkatan kapasitas, 

penguatan SDM dan lain-lain. Nantinya OMS bisa meningkatkan 

kapasitas melalui lembaga lain. Ketika DTF ini bisa bekerja maka 

proses workshop bisa menjadi pijakan untuk mengikutsertakan 

masyarakat dalam proses ini.  

- Kenapa memakai workshop? Hanya melalui workshop kita bisa 

menghasilkan suatu output berbasis pada isu. Dengan pola-pola ini 

kita dapat mengembangkan kapasitas kelembagaan karena 

melibatkan banyak elemen pemangku kepentingan. 

- Diharapkan ada kekhasan isu sesuai dengan permasalahan di Kab. 

Bogor dalam penyusunan program DTF ini. Contoh, desa juga bisa 

membuat program pembiayaan-pembiayaan yang terkait dengan 

demokrasi.  

- Metode workshop terdiri dari empat model kerja, yaitu:



1. Pohon Masalah, terdiri dari; sebab dan akibat dari masalah 

kunci. 

2. Analisis Pemangku Kepentingan, terdiri dari; tiga pemangku 

kepentingan, yaitu pemangku kepentingan primer, sekunder, 

dan tersier; pengalaman, keahlian dan sumberdaya; 

kepentingan dan keinginan; hambatan dan isu; dan peran 

(terkait dengan kegiatan. 

3. Matrix Logical Framework, yang mana memiliki goal/tujuan, 

purpose/maksud, output/keluaran dan aktifitas/input/kegiatan 

dimana kesemuanya memiliki indikator, alat verifikasi 

indikator dan asumsi+resiko. 

4. Rencana Kerja (Workplan) yang terdiri dari kegiatan, 

pelaksana/penanggung jawab, durasi waktu, mitra kerja dan 

biaya.  

 

2. Pemetaan masalah berbasis partisipasi menghasilkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Permasalahan Politik 

- Banyaknya parpol yang tidak mendidik kepada bangsa. 

- Kurangnya pendidikan politik formal dan informal. 

- Money politics dalam pilkades, pilkada dan caleg. 

- Banyaknya pendidikan rendah. 

- Rekrutmen anggota caleg yang tidak sesuai kapasitas. 

- Menentukan caleg yang tidak kredibel. 

Dari permasalahan diatas dipilih persoalan money politics yang 

menjadi sebab utama. 

 

b. Permasalahan Demokrasi 

- Kerawanan sosial. 

- Partisipasi OMS kurang. 

- Kurangnya mendengar aspirasi. 

- Kebebasan reformasi yang akhirnya melahirkan kebablasan 

demokrasi.  

Dari permasalahan diatas dipilih persoalan kebablasan demokrasi 

menjadi sebab utama. 

 

c. Permasalahan Wawasan Kebangsaan 

- Kurangnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan. 

- Menurunnya sikap sopan santun.  

- Kurangnya pendidikan moral anak bangsa. 

- Pengaruh arus globalisasi. 

Dari permasalahan diatas dipilih persoalan kurangnya pendidikan 

moral anak bangsa yang menjadi sebab utama. 



3. LSM dan Kepala Desa menyusun program berbasis permasalahan yang 

mereka pilih.  

- Bapak Amirullah, dari LSM Orbit Nusantara memilih 

permasalahan kurangnya pendidikan moral anak bangsa.  

- Ibu Ibu Atik, dari LSM AMAN memilih permasalahan money 

politics. 

- Bapak Munir Djalil, dari LSM Wacana memilih permasalahan 

money politics. 

- Bapak Idris Santoso, dari LSM Pasundan Raya memilih 

permasalahan kebablasan demokrasi. 

- Bapak Rusdiana, Kepala Desa Jabon memilih permasalahan 

kurangnya pendidikan moral anak bangsa.  

 

4. LSM dan Kepala Desa mempresentasikan hasil kerja mereka menyusun 

program berbasis permasalahan. 

 

5. Evaluasi dari kegiatan workshop terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: 

- Kegiatan seperti ini harusnya diselenggarakan oleh Kesbangpol 

kepada semua LSM dan ormas.  

- Penyusunan program berbasis permasalahan tidak cukup 

diselenggarakan satu hari. 

- Workshop ini diharapkan menjadi best practice untuk 

menyampaikan program kepada Dit. Ormas Kemendagri.   

 

 

 


