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PENGAIITAR REDAKSI

Pembacayangbudiman,

HajatanPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada
mggal 8 juli 2009 yang lalu menjadi agenda penting bangsa Indonesia yang
monumental.

Segenap elementbangsa secara se,rentakberpartisipasi di dalamnyaikutmengawal
Ixoses pemungutan hingga penghitungan surra. Tidak ketinggalan pula perguruan
dnggi ikut mendorong berkembangnya wacana intelektual di bidang politik,
demokrasi, hukum dan konstitusi melalui serangkaian penerbitan. Salah safunya lewat
lv{ajalah Pengembangan Ilmu - Ilmu Sosial " FORUM oo yangtelah memasuki volume
38 no I Februari 2010 dengan tema sentral " PILPRES dan PROGRAM
PEMERINTAH MENDAIANG''.

Tema ini hadir di tengah - tengah pembaca untuk mernberikan informasi dan
sekaligus sebagai pelepas kerinduan para pembacanya. Dalam kesempatan ini berbagai
topikmenarik danterkini tampil dalamrangkuman danpenulisan artikel yang dikemas
scara baik, yang kesernuannya tetap terkait dalam jalinan dan nuansa Pilpres dan
Program Pemerintah mendatang. Rubrik didalamnya pada garis besarnya meliputi

- beberapa artikel, catatan maupun evaluasi pelaksanaan Pilpres 2009,maupun berbagai
fogram kerja pemerintah baik jangka pendek, menegah, panjang, arfiaraharapan dan
untanganbaikdibidangreformasibirokrasi, ekonomimaupunsosialpadaumumnya.

Itvluatankali ini tidak sekedar diharapka4memperkayakhasanahpengetahuan dan
rraw-flsan pembaca, lebih dari itu adalah menginspirasikan setiap pembaca agar sadar
b€rpolitik, berdemokrasi dan berpemerintahan seutuhnya dalam konteks kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Itulah sekilas pengantar dari Redaksi. Sebelumnya redaksi senantiasa meminta
k€eada para pembaca untuk memberikan saran,kritik yang bersifat membangun demi
helangsungan majalah FORUM. Kita tunggu, sekian dan selamat membaca.

SalamRedaksi
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ErcRAM KERJA lOO HARI KABINET INDONESIA BERSATU II :

DUKUNGAN DAN IIAMBATAN

OIeh: RinaMartini

Usai zudah pesta demokrasi unflrk memilih
prikn dan wakil presiden bagi bangsa

-<ie 
Oleh KPU, pasangan Susilo Bambang

Qvono dan Boediono ditetapkan sebagu

filg pemilu dengan perolehan suara 607"
-E- Setelah dilantik menjadi presiden dan wakil
Fsid€n. seperti pada umumnya sebuah
printahan baru, mereka melantik para

ldantu-pembantunya (menteri-menterinya)
qdiberi nama Kabinet Indonesia Benatu (Jilid)
][. srgrn n Kabinet ini terdiri dari 34 menteri.
r-gn komposisi; tiga menteri koordinator; satu

-ri 
sekretaris t'rgara 20 menteri memimpin

fttE'"temen: dan 10 rnenteri negara non-
Jtftemen Kabinet ini diharapkan berisi orang-

- 
-vang kompet€q bersih, jujur, dan penuh

sJL^<i. baik dari kalangan partai maupun
qstai. Sehingga pakta integritas dan kontrak
Efn dren menjadi bagian yang sangat penting
rqli pelrksarreen kabinet ini unhrk masa 1'ang allan
.dtrry

Terlepas dari adanya pftak yang sehdu dan
rii sebrju terlradap susun:m kabinet ini, seluri
:r*Ieh dilantik para menteri diharuskan
:qusrn progam kerja 100 luri. Mengapa ada

israh w'akhr yalg akal meueltukan keberhasilan

Fgr*m kerja satu tahun pertama. Keberhasilan
i*sanran program kerja selama satu talrun

Fm4 akan menentukan keberlusilan progftIm
s:jt lime trhunke depzm. Rencana atau program
wjr pemerintah selama lima tahun ke depan
glh penjabaran dari visi dan misi yang t€lah
isrfqikan selama rangkaiar kanrpanye SBY-
3aeaarn padaPemilu 2009. Intirrya "yalg sudah
* dilaqiutkan dan yang belum baik diperbaiki"
b: 

"lwwv'. 
suarapembaruan. comA.Iervs/2009/

Di sini, SBYtinggalberperan sebagai dirigen
pada sebuah orkestra Dialah yang menentukan
lagu apa yang akan dinyanyikan dan membuat
partitur sebagai landasarurya. Setiap anggou
i<aUinet dipastikan akzur bermain (bekerja) sesuai

partitur yang ad4 dan memainkan alat yang

dikuasainya dengan teknik tinggi. Bisa
diibaratkaq sebuah simponi sedang dimarnkan.

Kebenamaan, keterpaduan dan keharmonisart
diharapkan akan teruujud.

Daii uraian di atas, maka kita bisa
menrmuskan beberapa persoalan penttng yang

akan dibatus dalam hrlisan ini yaitu : apa saja

program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu

II. tenrtama program-program piliharurya itu ?

Dukungan apa salja yang bisa dirnanfaatkan ? Serta

hambatan apa yang harus dihadapi untuk
mervujudkan progam-prognm itu ?

Program kerja 100 hari
Program ke4a menumt Kamus Besar Bahasa

Indonesia berarti rancangan mengenai asas serta

usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan
sebagainya) yang akan dijalankan. Dan Kabinet
Indonesia Bersatu II telah menyusun progffrm
kerja untuk lima tahun ke depan adalah sebanyak
45 (empat puluh lima) pro$am. Dari dad 45

prograrn itu. oleh presiden SBY dipilih 15 (lima
belas) program yang akan diutamakan unhrk
diu'ujudkan selama 100 lffi kepeminrpinannya
Kelima belas program pilihan itu adalah

@:
1. Pemberantesenmefiahukum

' $Pengajar Pada Jurusan llmu Pemeritttshan, Fisip-Undip
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Yaitu dengan langkah konkrit mernberantas
mafia hukum dan menyerukan kepada ralryat
unnrk melaporkan segala bentuk mafia hukum
melalui PO BOX 9949 lakafta 10000.Mafia
hukum yang dimaksudkan adalah makelar kasus.
srrap merry,urp, penrensarL jual beli perkara"

mengancam saksi, mengancam pihak-pihak laill
prurgutan-pungutan yang tidak semestinya den
sebagainya.

2. Revitalisasi industripertahanen
Yaitu dengan membuat masterplan/ro admap

untuk revitalisasi industri pertahanan. Termasuk di
dalanurya apa yang akan diproduksi, temtama
untuk mememrhi keperluan dalam negeri dan luar
negeri, berutama kontrak-kontrak yang sedang

berjatan.

3. Penanggulanganterorisme
Yaitu dengan jalan nrencegah dan menangkal

tindak pidana terorisme, serta mengajak selun:h
Iapisan masyarakat untuk menjadi bagian dalam
upaya pemberantasan teroris melalui jalur
pendidika4 kegiatan di masyarakat, dan lain
sebagainya. Dalam f00 hari peningkatan
kapasitas. retsnrlihrrisasi, dan penetapan Langkah

nyata harus selesai dirumuskan.

4. Meningkatkan daya listrik di seluruh
Indonesia
Datam 100 hari h21us ede kepastianlugkah-

Iangkah tentang peningkatan kapasitas listrik
untuk mengimbangi dan mementrld kebutuhan
industri komersial, nrmah tangga, transportasi, dll.
Serta memetakan provinsi demi provinsi unmk
mendata mana saja yang kekurangan lisfiik. dan

mendayagunakan sumber-sumber lain di luar
batubara.

5. Mcningkatkan produksi dan ketahanan
pangan

Dilakukan dengan jalan merumuskan
kembali rencarur induk. tennasuk talupan sampai
dengan fahun 2014 dan terutama untuk mencapai
pemanfaatan komoditas yang belum dicapai lima
tahun sebelumnya yaitu dagng sapi, kedelai, dan
gula. Dan memperbaiki fzrktor-faktor pendukung
seperti misalnya irigasi, pupuk, subsidi khusus
bagi petani, lrasil rese arch, dansebagaitrya.

6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula

Dirvujudkim dengan membuat cetak biru dan
program revitaliszsi industri pupuk dan gula dalam
100 hari lunrs jadi dikaitkan dengan pertumbuhan
pertanian.

7. Pembenahan peng$rnarn tanah dan tata
mang

Dengan membuat solusi pemecahan
kompleksitas masaleh penggunaan taxah dan tata
nrang &ngm penednfah daeralu karena banyak
keluhan d*ri drmh{aerah tentang hmpang
firylih dan tabrak*n penggunaan lahan berikut tata
nurngry.a S€lain its termasuk di dalamnya
memmuskm rrpkeni<me sinkronisasi peraturan
p€rudang:rmdegam_ca

8. Mernbanguninfrestruldur
Dengan merumuskan cetak biru

pembangunan iffiasmtaur urhrk lima tahun
mendateng beserta pglderraannya, dimana
pernrintah akm bekedasama dengan pemerintalt
daerah dan emia 'crtra. juga mewuiudkan skema
pu b I i c priv ale putners hi p.

9. Meningketlit kewirausahaan dan
pengcmhragrn UMKM nnelalui
pengurnnrc Kredit llsaha Rakyat
G(m)
I)€ngm meryuc*an dana Rp 2 trilyun

uniuk KUR, serta meningkefkan kervirausahaan
melaluibalaitalai letilsn nnnrk mencetak tenaga-
t1lnAg traryil {i ringtat kabupaten datr kota
perbaiken regElasi d*n kelembagaa\ dengan
membmgun sircrgi atram bank-bank negara dan
$*'asta dengan hdaga penjamin lain. Dengan
demikien UKM terns bangkit dan penghasilan
keluarga bisa nE-ningket

10. Mobilisad snbcr pcmbiayaan di luar
APBN/APBI}
lsngrn nremobil.is:si sumber pembiayaan di

luar APBN/APBD seng akan menanamkan
modalrya baik d"ti tl"lnm maupun luar negeri.
Sehiagabeber4aFogrm ke{abisa dibiayai.

11. Mengelola perubehan iklim dan
[ngfrnngznhfotup
D€ngan memasiiiar baliwa pemelibaraan

hutan Indonesia beml+€tul terlaksana dengan
baik. Pemberrrrf*trrr peflbalakan liaq mencegah
kebakarandanpembakaran hutarl dan memelihara
hn[an-hntan liryrnng Juga menjaga firngsi hutan
rlnn terumbu karang- Sena mer,rrittdkan action
plan2O2O, energt6iv2g2O- danaction plan 2O5B

unhrk mengelolapembahan iklim dan pemanasan
global.

12. Reform:sike*heten
Dsngan nengubah paradigma dari seked.an

berobat gratis menjadi sehat gratis bagi
masyarakaryang ridek mempq miski4 dan sangat
miskin Oleh karena iur ftngsi dan peran lembaga-
lembaga kesehatan mas!'axakat akan ditingkatkan.

13. Reformasi pendidikan dengan

I
I
il
I
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menJ-embungkan atau mencegah
Nismdch entrra SDM yang dihasilkan
u'Ieh I-emhaga Pendidikan dan Lembaga
Feletihan dengan keperluan pasar tenaga
hcrja
)engan menrmuskan rnekanisme, poliqt.

M-':i -" ?:an yang disebut dengzur tripartit yaitu
ueum.i€a pendidikan, pasar tenaga kerja, dan
MrnEirffah- unhtk menyambungkan lulusan
!L:Iri:r:!t pendidikeur dan pelatihan dengan
,utr iri: h:n pasar tenaga ke{ a.

4 Feningkatan kesiagaan penanggulangan
lbencrna

1.

Ir;ng:ln membenfuk standby force, yang
:*rry-:ftal kelanjufan dari Badan Nasional
i'mr;u-ggulangan Bencana yang seiirp saat bisa
auu:.:-r-kaa kemanapun di seluruh rvilayah
rsriirllr.;e;ia Standart Operasional Proseduye
:"-; -rtam l00lurilunu siap.

l: S,inergi pusat dan daerah
:-ritu dengan sinkronisasi

tu:l::rln-iliebijakan pernerintah pusat dan
u*T1*:l[mli daeralU terutarna untuk pen$anguum

;u,;lrcn;. kese-ialrteraan rakyat, hukum, dan
iii;'r"r;l-ian Seluruh proglam pilihan di atas hams 2.
rri lrui: karena tahap ini 'ddalah tirlnp pertama
;riNl-tljii,"nensukseskan prcgram-program kerja
j}ilfr fi :€rtafila.

lr:in program-prognml kerja pilihan yang
,i,ill.iir-r in'ujudkan dalam 100 hari masa
'r,nrn:'rr-mpfutan SBY tersebut, kila bisa menilai
ni,trLr'n ! -:rngk2h-langkah 

yang akan diambil sudah
rNrrld:-r konkrit artinya tidak berada diarvang-
i,,rm, iiri{- kmua kngkah tersebut bisa dilaksanakan
,r'u snujudkan dalam jangka rvakhr 100 hnri
nm;rr,r::": diSertai kerja keraS. konritmen, dacl
lrr rrir{ }ril ralg tinggt dari pan menkri unfuk ralq *{
rruifir.r-iila Tetapi langkal untuk rne$,ujudkan
rmrmlr:m-pmgram itu tidaklah gampang. Tenrtarna
imrrir ,ilr Da{la masalah hukum dan finansial. pada
nnn n:iifzh ini, pcmcrintahan SBY akan
{ilrresi{Jn menghadapinya. Kare*a barryak sekali
u;lri-kasus hukum dan finansial yang
&re:=kalai karena ketidakmampuan dan
:!ffirr:i51';1gan yang dilakukan oleh aparat 3.
ile-T _!l:'ik hrilunn/pengadilan. Jelas, ball.va kendal4
ramu;i:r- ,4an barnbalan, menghadang di depan
:ruu;l- l'faskipun ada juga dukungan yang harus
rnmr;i-.i,.rrl-*r'r oleh Kabinet Indonesia Bersatu II
i,",' *,'r itriml]erlancar dim mendukung langkah_
iifrrga;rrnJ'a. Dukungan dan hambatan yang
nii'nrur*;tr Xabinet Indonesia Bersatu iI, adalah
itr L-: :c,ntUt:

Faktor-faktor Dukungan yeng harus
dimanfaatkan

Dulaurgan yang harus dimanfaatkan oleh
Kabinet Indonesia Bersahr II dalam mewrrjudkan
prograrn kerja yang sudah disusurl antara lain
adnlah:

Pemerintah:ur SBY-Boediono didukung oleh
60% lebih rakyat Indonesia. Dukungzrn
mayoritas rakyat ini harus betul-tletul
dfunanfaatkan karcna prcsidcn SBY sudah
menggengam legitimasi ralqrat, yang belum
pernah dialami oleh presiden-presiden
sebelumnya. Dengan dukungan 60% lebih
rakyat Indonesia, langkah-langkair yang
dijalankan akan terasa ringan. Dengan
langkah yang ringan maka laju perjalanan
pencapaian target 100 hari akan bisa
tenr,r{ud. Seperti yang dikatakan oleh Budi
Setiyono (2007;1.{), bahrva untuk
menjalankan sektor manajemen
pemerintahan, dibutuhkan dukungan
mayoritas d:ri rakyatnya. Dukunganini akan
menunbubkan rasa merniliki dari ralqyat
terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan
pernerintah.

Adanya modal arval yang bagus, yaitnberupa
Sumber Daya Alam (SDA) yang masih
melimpah dan infrastnrktur yang sudah ada.
SDA yang rnelimpalq hams diakui rnenjadi
modal arval yang sangatbaik. Karena dengan
modal arval itri, biaya yang dikeluarkanjauh
lebih rnurah. Misalnya tentang prugranl
pengelolaan lingkungan hidup; beberapa
rvaktu yang lalu sangat banyak pihak yang
sndatrl rnenerapkan program menanam sejuta
pohon. Seiringga sampai hari ini sudah
berjuta-juta pohcn yang tumbuh dan
berkernbang. Modal ini akan mernperingan
iamgkah dalarn mengeiola lingkungal hidup,
khusrsnya penangartrn polusi ud;rra. Selain
inr, infrastnrktur-infrastrukhrr yang sudalr
tersedia selarna ini yaihr benrpa jalan-jalan
dan jembatan di wilayah-rvilayah terpencil.
sangat nrenrbanht dalam percapaian target
pembangunanbagi ralqyat terpencil tersebut.

Adanya rnasyarakat yang sudah semakin
cerdas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk
me ngarval dan mengaw.asi proses
pembangunan (mewujudkan program kefr a
yang sudah disusul). Akuntabilita.s birokrasi
publik, menurut Wahvudi Kumorotomo
(2005;3-4), adalah ukriran untuk mengetahui
apakah pelaryeuran yang diberikan organisasi
birokrasi publik sudah sesuai norma/nilai
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yang berlaku atau belum. Untuk menerapkan

akuntabilitas ini, dibunrhkan pihak-pftak
yzmg bersedia melalcukm pengawasan dan
melaporkannya kepada pemerintah jika
terjadi penyelervengan. Kita sudah prurya

masyarakatlkelompok rnasyarakal" yang
semakin cerdas yang nurnllu mengarval dan
mengarvasi proses Pembangunan
(mewujudkan program kerja yang sudah

disusun). Misalnya, untuk memberantas

mafia hukurq sudah terbukti kecerdasan

masyarakat tentang tuntutan pengusutan

secara tuntas atas kasus mafia hukum yang

melibatkan apamt peilegak hulium, me4iadi
langkah awal yang sangat baik.

.1. Posisi presiden SBY yang diterima secara

positif di dunia internasional, meniadi modal
unhrk meraih simpati dari negara-negara

donatur ierhadap persoalan-persoalan
pembangurunyang ada di Indonesia. Dengan
nrodal kepercayaan intemasional ini maka
program untuk menyertakzrr pendanaan di
luar APBN dan APBD sangat mudah unhrk
diperoleh dengan jamin:an komitmen pejabat

dam pemimpin serta tingkat pertufiIbuhan

ekonomi yang baik. Misalnya tentang
program pemberantasan terorisrne yang

tenturrya lnrus melibatkan negara-negara lain
karena sifat jaringan terorisme yang lintas
negara. Meskipun demikian harus
diperhitungkan juga kemampuan negara
Indonesia unhrli mengembalikan darrr.'d:r;'a
piqjarnan dan harus mampu mengelola secara

berur. dana-dana hibah yang sudah diberikan
oleh negara-negara donahu tersebut.

Hambatan-hambatan yang harus
dihadapi

Meskipun punya banyak dukungan unhrk
mendukung dirvujudkarurya program-program
kerja yang telah disusun, tetapi hambatan sudah
mnncul di depam mata. Ha.rnbatan-hamb atan y ang
mengludang ihr adalah antara lain :

1) Meskipun didukung oleh 60% lebih letapi
ada 30Vo lebih ralg'at Indonesia yang tidak
mendukung kepemimpinan SBY-Boediono.
Dengan jurnlah 30% lebih rakyat Indonesia
yang tidak memilih pasangan SBY-
Boediono, maka junlah itu tetap harus
dirvaspadai. Mereka tidak boleh dikecervakan
dan harus dirangkul/diakomodasi
tunhrtarurya. Karena jika mereka kecerva
sedikit saja, maka perlawanan dan
pemberontakanlah yang akan muncul.
Kondisi ini akan memperlambat proses

pernbangrrnan karena selumh energi akan
habis untuk mengurus
perlarvaniur/pemberontakan ini.

Masyarakat yang semakin cerdas juga
menjadi hambatan karena pernerintah sudah
tidak bisa rnerekayasa kejadian atau
membodohi rakyat lagi. MeskiPun
nreningkatnya kecerdasan rakyat rnenj;rdi
ft*ungan, tetapi temyata bisa juga menjadi
hambatan. Karena birokrasi yamg selama ini
sudzih dikenal dengan kebiasaarurya unhrk
merekayasa suaiu kejadian atau menganggap
masyarakat itu mesihbodoh sehingga nrudah
dikibuli. malia sekarang ini pemerintahan
SBY beserta jajarannya hanrs mervaspadai

akan pen:balun ini. Adzurya tuntutan dari
ratryat agar pemerintahbisajujur dan teftuka
han:.s bist diakomodir sedikit demi sedikit.
Misalnya, masyarakat sudah tahu tentang
rekayasa hulrm di bafik peruhanan pejabat
KPK. Bibit-Chandra

Adanya korsep yang zudah mendarah daging
bagi stnrl-nu organisasi pemerintah yaitu
"Asal Bapak Senang (ABS)". Seperti jtrga

uraian di atas, barvaian yang senantiasa
menerapkan slogan ABS, harus diberantas.

Sekarang adalah masa dimala rakyat sudah
pinter, sehingga bisa membedakan nunil
yang baik rlan mana yang buruk. Selain iht
juga lebihberani untuk menuntut lrak-haknya
yzurg belum dipenrrhi oleh negara. Sistem
ABS hanya akan membodohi atasan.
sekaligus rakyat kecil, karena atasail
mendapat l4oran "semua baik-baik saja",
padahal di barvah kondisinya semrar,r,rrt atau

amburadul. Dan maqyarakat sudah sangat
palnm dengan konrlisi yang seperti ini.

Adanya konrpsi di segala 1i4i birokrasi. Janji
presiden SBY untuk memberantas korupsi,
merupakan momen peiling yang harus
didukung oleh semua lapisan birokrasi, juga
masyarakat. Tetapi dengan adanya kasus
kriminalisasi KPK dengan penalunan Bibit-
Chandra dan kasus Bank Century,
menunjnkkan bahwa korupsi sudah masuk ke
semul lini bimkrasi. Dari barvahan sampai

atasarl semua melakukan korupsi. Apalagi
kedua ka$rs itu melibatkan dua institusi
hukum/peradilan yaitu kepolisian dan
kejaksarm agung. Sehingga upaya unhlk
memberantas konrpsi harus dilakukan secara

maraton dan menyelunrll dari tingkatan
palirg barvah sampai tingkatan paling atas.

Reformasi birokrasi memrrut Agus Drviyanto

2)

3)

1)
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{3!ffi257), harus dilaln*an baik melalui

Hdh rmrrhh direformasikan dibandingkan
#.lg"n kultu birokrasinya. gghinggA sekali
bgi. buhrh dukungan nyata dari seluruh
rrqnen masyarakat baik pemerintah sendiri.
ryraka! L SM DPR, dan sebagainya.

dagtng bagi strukhr organisasi pemerintah yaihr
"Asal Bapak Senang (ABS)"; dan 4) adanya
konrpsi di segala lini. lbnkhir, dibutuhkan ke{a
keras, komitmen dan perjuangan yang tanpa henti
dan tanpa syamt agar selunrh program pilihan ini
benar-benar lsrwujud rlen berhasil meningkatkan
kesejahteraanrakyat.

Meskipun susunaR Kabinet Indonesia
hn a masih menimbulkan pro dan kontr4
flilfr pogram kerja 100 hari kepemimpinan
tul*n SBY sudah mulai dilaksanakan danjika
ilhgmnati sudah tersusun secara konkrit.

mlqptCInnya Bukanpekerjaan mudah. Karena

hFi r'tmenujudkanprognm-programitu
lbi dengan dukungan yang birupa : 1)
fuimban SBY-Boediono didukung oleh 60%
ffi *yat Idonesia; 2) punya modal arval yang
ryp" yaifir SDA yang masih melimpah dan
entdoryang sudah adal 3) punya masyarakat
EE svlrh semakin cerdas, sehingga bisa
frdearlren untlk mengawal dan mengawasi
rer oedangunan" dan juga bambatan yang
f@ryr : l)meskipun didukung oleh 60% lebilq
e&Fda 3O% lebih rakyat Indonesiayang tidak

rydat yeng semakin cerdas mungkin dapat
lqd fnmbrran karena pemerin[ah sudah tidak
tft1 *rekryasa kejadian atau membodohi ralcyat
ftg $} danya konsep yang sudah mendarah
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