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Bagian I

Anggaran dan Sebuah Gerakan 

Hak-hak Asasi Manusia

Politik Anggaran 

Siapa yang paling berkuasa untuk menentukan anggaran? Pertanyaan ini begitu penting untuk

menentukan siapakah pihak atau orang-orang yang selama ini memainkan peran-peran politiknya

dalam mengatur anggaran, baik di level pusat maupun daerah.

Pengalaman, kesimpulan dalam banyak diskusi dan hasil penelitian di lapangan yang banyak

dilakukan  menunjukkan  bahwa  eksekutif  lebih  berkuasa  atas  penentuan  anggaran.  Karena

departemen-departemen atau dinas-dinas  pemerintahan yang lebih  banyak mengajukan draft-

draft usulan anggaran, program pembangunan sekaligus biaya rutin mereka. Sebagai pekerjaan

tahunan, proses evaluasi dan pengawasan juga sebenarnya lebih banyak dimainkan oleh ekskutif

sendiri, dibandingkan kritik tajam atau sekedar masukan anggota dewan (DPR/DPRD). Sehingga

naik  turunnya  angka-angka  anggaran  juga  lebih  banyak  disusun  dari  hasil  rumusan

departemen/dinas pemerintahan sendiri.

Namun jangan lupa, bahwa ada politik bargaining (tawar-menawar) anggaran antara eksekutif

dan legislatif, yang celakanya tawar-menawar tersebut bukan didasarkan pada kebutuhan rakyat,

melainkan  pada  kepentingan  masing-masing  individu  pemain-pemain  politik  di  eksekutif

maupun DPRD.

Selain eksekutif yang memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan anggaran, terdapat pula

kekuatan  modal  yang  juga  sangat  dominan  menentukan  arah  penentuan  kebijakan,  terutama

terkait  dengan upaya  meloloskan proyek-proyek kecil/menengah yang sarat  korupsi  ataupun

mega proyek yang sarat penggusuran rakyat miskin. Orientasi kebijakan anggaran seringkali lebih

mengutamakan kepentingan pemodal besar atau investasi untuk usaha kelas menengah ke atas

dalam proporsi yang tidak sebanding dengan upaya pemberdayaan usaha kecil. Misalnya, upaya

pemberian  utang  dalam  jumlah  besar  untuk  sektor  perbankan,  kebijakan  anggaran  yang

mendorong  privatisasi  BUMN,  kemudahan  pinjaman  bagi  pengusaha  proyek  dibandingkan



dengan susahnya seorang petani dan peternak mendapat kucuran kredit, dan lain sebagainya.

Yang agak lebih merisaukan adalah pola kekerasan yang dilahirkan dari proses pertemuan

birokrasi  eksekutif  dengan  pemodal,  sangat  mudah  untuk  menjelaskan  adanya  konspirasi

anggaran  yang  tidak  sekedar  konspiratif  menindas,  tetapi  juga  memfasilitasi  instrumentasi

kekerasan bagi rakyat yang berupaya melawan konspirasi tersebut. Misalnya, banyak kasus-kasus

tanah rakyat yang dirampas oleh perusahaan perkebunan yang dikuasai negara maupun swasta

semasa Orde Baru, tentu selalu dipertahankan dengan dalih penyelamatan sektor devisa di pusat

atau  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  di  daerah,  adalah  skenario  akal-akalan  untuk

mempertahankan  pola  korupsi  yang  terlanjur  parah  dan  sistematik  penyakitnya.  Upaya

pengembalian  tanah-tanah  rakyat  tidak  pernah  ditanggapi  atau  diurusi  secara  serius  oleh

pemerintah, karena tanah-tanah tersebut menghasilkan uang bagi pemerintah atau dalam kasus

tertentu  terlihat  jelas  menghasilkan  upeti  bagi  pejabat.  Disinilah  relasi  kekuatan  modal  dan

kekuasaan  birokrasi  negara  bertemu,  sehingga  untuk  mempertahannya  maka  beragam  pola

kekerasan  akan  cenderung  digunakan  bila  relasi  tersebut  ditarik  dalam  kajian  kebijakan

pembangunan, maka proses akumulasi  kapital  yang menimbulkan keharusan struktural  untuk

megabaikan demokrasi  atau dengan kata lain hubungan antara proses pembangunan ekonomi

dengan kecenderungan munculnya otoritarianisme, termasuk kekerasan terhadap rakyat melalui

anggaran yang menindas.�

Oleh sebab itu terjadi proses tawar-menawar ibarat politik daging sapi, maka blantik, maling

dan penipu berkumpul jadi satu membahas anggaran. Prosesi tawar menawar ini bukan sekedar

terjadi di ruangan atau gedung DPRD saja, melainkan di hotel mewah yang disediakan blantik,

maling  dan  penipu  tinggal  memainkan  angka-angka  saja.  Misalnya  penentuan  UMR  (Upah

Minimum Regional) oleh pemerintah yang melibatkan pengusaha-pengusaha besar yang memiliki

pengaruh besar di daerah tertentu, dibandingkan melibatkan serikat buruh yang memberi upah.

Atau  juga  contoh  saat  mengakomodasi  kepentingan  pemodal  besar  yang  hendak

menginvestasikan  modalnya,  dibanding  dengan  mendengar  keluhan  warga  yang  lebih

menginginkan  perlindungan  jaminan  sosial  atas  tempat  tinggal  yang  layak  atau  tempat  kerja

usaha  yang  lebih  memadai.  Akibatnya,  hampir  setiap  tahun  kita  mendengar  gelombang

demonstrasi buruh untuk memperjuangkan besaran UMR atau melihat dengan jelas penggusuran-

penggusuran rumah atau usaha tradisional yang diganti dengan kawasan rumah mewah, industri-

industri  besar  atau  juga  gedung  pusat-pusat  bisnis.  Bahkan  tak  jarang  pula,  anggota  DPRD

menjadi  ”makelar  proyek”  untuk  membuat  anggaran-anggaran  (baik  membelanjakan  atau

mencari utang yang dibebankan ke rakyat) yang sama sekali tidak tercantum pos anggarannya (di

APBD). Politisi yang jadi ”makelar proyek” inilah yang tren karena selain tidak terlihat besaran

angka/rupiahnya, juga tidak perlu ada pertanggungjawaban politik secara resmi atau formal dan

tentunya cenderung lebih mudah korupsi.

Begitu  juga  di  level  pusat,  Jakarta,  kebijakan  IMF  dalam  Letter  of  Intent  (LoI)  sangat

mempengaruhi arah kebijakan anggaran nasional, yang terlihat dalam APBN, merupakan contoh

yang tepat untuk menggambarkan bahwa relasi modal dan kekuasaan beririsan untuk melawan

pemenuhan kebutuhan rakyat.



Lalu  apa  yang  kemudian  dikerjakan  dalam  ruangan  dewan  atau  tepatnya  saat  Panitia

Anggaran  (Panggar)  saat  melakukan  pembahasan?  Dari  rekaman  lapangan  memperlihatkan

pembatasan anggaran hanya digunakan sebagai alat tawar menawar, yang diantaranya soal-soal

berikut:

Nilai Proyek, besar kecilnya sangat menentukan tergantung dari prosentase berapa yang bisa

masuk kantong setiap anggota DPR/DPRD, baik seluruhnya, per-komisi/bidang atau panggar,

bahkan  prosentase  tiap  proyek  bagi  Presiden,  Gubernur,  Bupati/Walikota,  Dinas.  Contoh:

misalnya tiap proyek di beberapa kabupaten di Jatim, sudah menjadi rahasia umum bila Bupati

mendapat sekitar 5% per nilai proyek, jalan maupun tidak jalan proyek tersebut. Belum untuk

dinas-dinas, sewa jasa konsultan, bahan-bahan yang harus dibeli di tempat yang telah ditunjuk

secara kolusi, dll.

Dimana/untuk  apa  proyek  hendak  dilakukan? Kalau  program  pembangunan/proyek-

proyeknya tidak banyak menyentuh daerah pemilihan partai tertentu, maka menjadi bergaining

tersendiri. Contoh: sisa anggaran 2003 senilai milyaran rupiah di Kabupaten Bojonegoro, hampir

tiap anggota DPRD menerima sekitar 200-250 juta rupiah, diusulkan bagi rata dan mengajukan

program/proyek sesuai  kepentingan tiap anggota DPRD-nya. Jadi  proyeknya berselera politik,

ada  anggota  dewan  yang  membangun  jalan  aspal  menuju  rumahnya  sendiri,  membangun

infrastruktur  pelayanan  kesehatan  tetapi  perbaikan  tempat  dokter  praktek  istrinya  sendiri,

anggaran pendidikan yang bisa  membiayai  pascasarjana program doktoral  anggota  dewan itu

sendiri, dll.

Naikkah jatah anggota dewan? Ini merupakan pertanyaan awal atau kajian mendalam bagi

anggota  DPR/DPRD  tiap  awal  pengajuan  anggaran  oleh  eksekutif,  sedangkan  program

pembangunan atau pelayanan publik tidak terlalu penting dibaca atau dikritisi. Nah, bila jatah

anggota  dewan  meningkat,  urusan  pengajuan  anggaran  oleh  eksekutif  tinggal  menanti

pengesahan saja. Kalau ”jatah” tidak meningkat, maka perdebatan anggaran agak panjang. Inilah

yang disebut oportunisme politik anggaran (lihat: contoh kasus dalam box 1 berikut).



Masih ada banyak lagi cara untuk menawar disahkan atau tidaknya suatu anggaran, namun

yang  jelas  bahwa  sebagian  besar  diskusi  soal  anggaran  tidak  jauh  atau  tidak  luput  dari

kepentingan  politik  yang  bermain  di  eksekutif  maupun  legislatif.  Semakin  tinggi  intensitas

perdebatannya,  bukan  berarti  semakin  banyak  kebutuhan  dasar  rakyat  yang  diperjuangkan,

malainkan  semakin  besar  kepentingan  politisi  mengambil  atau  bahkan  mengorupsi  anggaran.

Kalau saja anggota dewan mempersoalkan dalam isu-isu rakyat miskin, waspadai bahwa isu yang

diangkat tersebut hanya untuk alat atau simbol formal tawar menawar saja, yang akan berhenti

dengan sendirinya setelah berhasil ”disuap” atau ”dipelihara” eksekutif.

Tentu ongkos ”suap dan pemeliharaan” ini akan berkaitan dengan perjalanan politik suatu

pemerintahan  selama  pejabat,  yang  berkonsekuensi  atau  memiliki  pengaruh  dalam

penyusunan/perencanaan  program,  pengesahan,  pengawasan  pelaksanaan  dan

pertanggungjawaban  seorang  pejabat  eksekutif.  Oleh  karena  itu,  tidak  begitu  mengherankan

bahwa  politik  anggaran  akan  berkolerasi  dengan  dinamika  politik  pemerintahan  dan  tetapi

berkolerasi negatif dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Kemana  larinya  hasil  politik  anggaran?  Selain  hasil-hasil  instrumental  fungsional  yang

mempengaruhi  dinamika  pilitik,  nasional  maupun  lokal,  secara  praktis  uang  atau  dana-dana

persenan anggaran masuk dalam rekening atau kantong pribadi politisi, kas partai politik atau

diberikan kepada rakyat dalam rangka ”penentraman politik” dengan basis konstituennya. Teori

”banyu gelas numplek” (air gelas tumpah) jelas berlaku di sini, artinya kalau kebutuhan pribadi

sudah terpenuhi,  maka sisa-sisanya akan diberikan kepada yang lain (parpol,  konstituen,  dll).

Sehingga  memperlihatkan  seolah-olah  politisi  tersebut  dermawan  atau  baik  hati  bersedia

memberikan  dana  atau  uangnya  kepada  yang  lain,  padahal  jumlah  yang  diberikan  tidak

sebanding dengan jumlah yang telah dimiliki/diambilnya.

Parahnya  politik anggaran yang selama ini terjadi merupakan bentuk sederhana atau miniatur

dari  ruwetnya  politik  di  Indonesia  secara  umum.  Motivasi  berpolitik  semakin  langka

memperjuangkan nasib dan penderitaan rakyat miskin, tetapi lebih banyak tampil dalam sosok

popularitas, kedermawanan dan orientasi memperkaya diri sendiri. Lihat di sekitar anda, mana

politisi  yang  tidak  semakin  kaya  ”mendadak”,  karena  hampir  seluruhnya  bergelimang  harta,

rumah megah, kendaraan mewah dan deposito tabungan yang fantastik.

Oleh sebab itu,  rakyat atau publik harus memulai  untuk melawan ketidakadilan anggaran

yang  terjadi  akibat  model  politik-politik  anggaran,  yang  secara  jelas  memanipulasi  keuangan

”negara” (baca: rakyat) untuk kepentingan partisan politik tertentu. Di sinilah urgensi gerakan

sosial  untuk  mengadvokasi  kebijakan  anggaran,  terutama  berbasis  pada  kesadaran  melawan

rakyat terhadap realitas politik anggaran yang busuk.

HAM dan Anggaran 

Perubahan sosial ditengah transisi politik otoritarian ke arah politik otonomi, telah melahirkan

sejumlah  persoalan  rumit  yang  menyangkut  keterbatasan  kapasitas  lokal  dalam  mengelola

kepentingan daerah. salah satu diantaranya adalah problem mengelola anggaran yang baik sesuai

dengan prinsip demokratisasi ekonomi politik.



Anggaran, menjadi salah satu alat indikator respon negara dalam pemenuhan hak-hak rakyat

untuk  memperoleh  akses  yang  layak  secara  sosial  ekonomi.  Dalam  soal  hak  asasi  manusia,

anggaran menjadi suatu kekuatan tarik menarik antara penguasa dengan kelompok marjinal yang

mengharapkan  fasilitas  kewajiban   negara  (state  obligation)  secara  khusus  dalam  hak  sosial-

ekonomi. Sejauh mana negara memajukan hak sosial ekonomi, dapat diukur dan dilihat secara

transparan  dari  indikator  keajiban  negara  tersebut,  disesuaikan  dengan  realitas  dukungan

sumberdaya lokal yang ada.

Repotnya,  di  saat  pejabat  pemerintaha  dan  wakil  rakyat  yang  duduk  di  parlemen  dalam

penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau  Daerah

(RAPBN/RAPBD),  sama  sekali  belum  merujuk  pada  upaya  pemajuan  hak  sosial  ekonomi,

terutama dalam penentuan skala prioritas anggaran. Lihat saja faktanya dalam RAPBN 2003 yang

diajukan DPR, dimana persoalan rakyat miskin seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas hak tanah

dan rumah layak, masih belum sungguh-sungguh menjadi prioritas negara. Padahal kemiskinan

di Indonesia kemungkinan meningkat sangat besar, bahkan hingga mencapai 1,7 persen yang kira-

kira  akan meningkat  3  juta  jumlah penduduk di  bawah garis  kemiskinan.  Apalagi  di  tingkat

daerah, APBD lebih didominasi oleh program-program pembangunan fisik yang sifatnya estetik,

kemewahan dan formalitas.

Ketimpangan  prioritas  pos  anggaran  dan  besarnya  peluang  korupsi  atau mark  up dalam

penyusunan  anggaran,  sesungguhnya  menjadi  ironi  ditengah  krisis  ekonomi  nasional  yang

menyebabkan meluasnya pemiskinan sosial di Indonesia. Namun fakta yang demikian bukannya

dihapus atau dihentikan justru pola  korupsi  dibungkus kian rapi  dan diberi  legalitas  hukum,

sehingga yang agak membedakan korupsi pejabat sekarang dengan rezim Soeharto adalah kini

korupsi  kian  sistematik,  diorganisir  dan  diberi  perangkat  hukum  yang  membeking  praktek

tersebut,  tidak  hanya  di  pusat/Jakarta,  melainkan  pula  terdesentralisasi  ke  kabupaten/kota.

Kemudian semakin lengkap fakta ironinya, proses koruptif tersebut dibarengi dengan ”booming

retribusi”, pajak dinaikkan, subsidi dicabut/dikurangi dengan alasan pasar bebas dan eksploitasi

sumberdaya alam dilakukan dengan kontrak-kontrak jangka panjang yang kesemuanya bertujuan

untuk menguras sumber-sumber PAD.

Di  tengah  persoalan  kemiskinan  yang  kian  akut,  muncul  pertanyaan  apakah  persoalan

anggaran adalah persoalan politik birokrasi yang rumit, ekonomi-tekhnokratik, urusan negara, dll

ataukah persoalan besar hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak sosial-ekonomi rakyat?

Dalam  konteks  yang  demikian,  maka  mulai  tumbuh  dalam  diskursus  kebijakan  publik  yang

khusus menyangkut persoalan anggaran. Seperti menggugat aspek keadilan anggaran aspek pro-

poor  budget  (atau  anggaran  yang  berbasis  pada  pemihakan  kaum  miskin  dan  perdebatan

ketersediaan sumberdaya lokal  (avalibility  resources)  sebagai  faktor  pendorong kebijakan untuk

kaum miskin tersebut.

Kata  kunci  yang harus  dipahami bahwa analisis  anggaran merupakan bagian dari  sebuah

proses kerja hak-hak asasi manusia (HAM).  Mengapa(?) karena komitmen politik pemerintah

terkait  dengan  keberpihakan  rakyat  miskin,  persoalan  keadilan,  lingkungan  dan  penyelesaian

konflik-konflik  hak  asasi  manuasia,  setidaknya  akan tergambar  dari  bagaimana sensifitas  dan



responsifitas negara dalam menyusun sebuah anggaran. Sebab banyak kebijakan anggaran yang

sesungguhnya tidak sekedar tidak memberikan distribisi dalam pengalokasian bagi rakyat miskin,

tetapi  anggaran  justru  menjadi  pemicu  lahirnya  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia.  Ini  bisa

dicontohkan APBD Kodya Surabaya 2001, terdapat pos anggaran tentang ”Penertiban” 3,2 milyar,

yang fakta di lapangan justru digunakan untuk menggusur hak-hak rakyat miskin di kota, seperti

pedagang kaki  lima (PKL),  penghuni  stren kali,  juru parkir,  dll.  Dalih  yang digunakan untuk

mengusir seringkali menggunakan cap-cap atau stigmatisasi ”kumuh”, ”liar”, ”rawan sosial” dan

lain sebagainya sehingga dengan arogannya Pemerintah Kota Surabaya (aparat tramtib, satpol PP,

dll) merobohkan dan merampas harta benda rakyat miskin perkotaan. 

Dalam kamus HAM, secara khusus pada upaya pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya,

setidaknya ada tiga elemen kewajiban negara, yaitu:

Kewajiban untuk menghormati/menghargai (state obligation to respect)

Kewajiban untuk melindungi (state obligation to protect)

Kewajiban untuk mempromosikan dan mewujudkan hak (state oblogation to promote and fufill).

Sehingga kemajuan atau kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan kewajibannya dalam

pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat terlihat jelas bagaimana mereka:

Melaksanakan  mandat  (mandate)  dari  kebijakan  politik  negara  (konstitusi  dan  perundang-

undangan)

Menuangkan perencanaan dan alokasi  kebijakan realisasi  bagi  pemenuhan hak sosial  ekonomi

rakyat (realization planning and allocation)

Dalam konteks  keduanya di  atas,  maka indikator ”progressive realization” kian  tegas  dan

jelas arahnya, tidak ngacau atau berjudi mempertaruhkan nasib kita pada politisi-politisi partisan

di parlemen atau birokrasi. Tiap pos, tiap tahun dan tiap program, memiliki skala pemajuan hak

atau pemenuhan kebutuhan dasar sehingga keliru besar bila keahlian perlemen dan birokrasi dari

tahun ke tahun hanya mengubah besaran rupiah sebagai  bukti  rumusan anggaran yang baik.

Apalagi  kalau  hanya  diukur  dari  keberhasilan  meningkatnya  Devisa  Negara  atau  PAD

(Pendapatan Asli Daerah).

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah sebenarnya kewajiban hukum pemerintahan di

belahan dunia manapun, yang telah disepakati melalui berbagai perjanjian internsioanl atau bagi

negara yang telah meratifikasi  instrumen hak-hak asasi  manusia.  Anggaran publik merupakan

mekanisme-mekanisme  untuk  pengalokasian  sumberdaya  politik  dan  maka  dari  itu  menjadi

instrumen  penting  untuk  mengkaji  pelaksaaan/pemenuhan  ataukah  justru

penggagalan/pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Dalam hal tersebut, maka tulisan ini akan menjelaskan dan menguji hubungan antara dua hal

penting pekerjaan akar rumput, yakni membangun sebuah kekuatan gerakan sosial dibalik upaya

pemajuan  dan  mendesakkan  jaminan  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  dan  sekaligus

membongkar mitos eksklusifitas yang selama ini hanya urusan ”parlemen atau pejabat birokrasi”!.



Bagian II

Sebuah Pendekatan Berbasis Hak 

Melalui Analisis Anggaran 

Kebijakan Negara dan Kewajiban dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

(Ekosob)

Terminologi hak asasi manusia lebih dari sedekar suatu pertanyaan moral, melainkan sebuah

konsep hukum dengan pengertian yang sangat spesifik dan beragam dilengkapi oleh kesepakatan-

kesepakatan dalam pembelaan hak asai manusia.

Pertama,  pendeklarasian sesuatu untuk menjadi  hak dinyatakan sebagai  hal  yang penting,

yang  tidak  dapat  dilanggar  dan  berlaku  universal  sifatnya.  Secara  hukum  menjadi  hak  dan

rujukan  bagi  seleuruh  negara  untuk  menjalankan  kewajiban  pemenuhannya.  Kedua,  hak-hak

harus  menjamin  tanpa  diskrimasi,  bagi  setiap  individu,  perempuan,  anak,  yang  tidak

mempersoalkan  siapakah  dia,  dimana  hidupnya,  darimana  asalnya  dan  bagaimana  kondisi

ekonominya. Ketiga, kelembagaan yang secara fundamental berkewajiban untuk menjamin hak-

hak tersebut di atas adalah pemerintahan, bukan individu, kelompok agama, pengusaha ataupun

organisasi rakyat.

Sehingga,  suatu  hak  secara  sah  dapat  diklaim  melalui  hukum,  bilamana  hak  tersebut

dilanggar, maka pemerinyah terikat untuk bertanggungjawab atas pemenuhan hak asasi manusia,

bahakan dengan mekanisme hukum yang ada akan dapat ditindak.

Oleh sebab itu, untuk menentukan bahwa suatu negara melakukan upaya pemenuhan hak-

hak asasi manusia dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Apakah kebijakan negara

telah  menunjukkan  kewajibannya  untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  hak  asasi

manusia, adalah diskursus hak ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi indikator penting dalam

konteks relasi pertanggungjawaban negara.

Apa yang  dimaksud dengan tiga elemen negara harus menjamin hak ekonomi, sosial dan

budaya dalam standar hukum hak asasi manusia internasional? Standar hukum yang telah diakui



memiliki pengertian hak asasi manusia sebuah kualitas jaminan hidup tertentu. Seperti kualitas

hidup  layak  untuk  mendapatkan  hak  atas  pangan/bebas  dari  rasa  lapar,  merupakan  contoh

standar hak asasi manusia. Dengan pengakuan terhadap hak tersebut, maka setiap orang dapat

memiliki  akses  hak  yang  sama  dimanapun,  kapanpun,  begitu  pula  negara  yang  memiliki

kewajiban  untuk  melakukan  yang  terbaik  menjamin  apa  hak-hak  yang  harus  dihormati,

dilindungi dan dipenuhi.

Elemen kewajiban tersebut secara ringkas dapat dijelaskan dalam hal berikut:
�

Kewajiban untuk menghormati/menghargai (state obligation to respect)

Setiap negara tidak diperkenankan untuk mengubah-ubah standar hukum internasioanl

yang  telah  diakuinya.  Dengan  kewenangannya,  negara  harus  senantiasa  memberikan

dorongan  agar  setiap  wagranya  memperoleh  pendidikan,  negara  tidak  akan  mentoleransi

peradilan yang diskriminatif dan tidak berlaku aniaya. Kewajiban-kewajiban tersebut dalam

tipe  ini  disebut  sebagai  kewajiban  untuk  menghormati/menghargai  standar  hak  asasi

manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut terkadang disebut pula sebagai ”kewajiban negatif”

(negative obligations) karena mereka menyatakan negara untuk tidak melakukan: tindak aniaya,

pembatasan kesempatan pendidikan, perlakuan peradilan diskriminatif.

Kewajiban untuk mekindungi (state obligation to protect)

Kewajiban positf (positive obligations), di sisi lain mewajibkan negara untuk tidak tinggal

diam  dari  suatu  tindakan  tapi  harus  melakukan  langkah-langkah  sesuatu.  Sebagai  upaya

bagaimana rakyat dapat mendapatkan standar hak asasi  manusia,  negara harus mencegah

pihak ketiga yang menggangu hak-hak atas kehidupan yang layak. Sebagai contoh, negara

harus mencegah anak-anak di bawah umur yang dilarang bersekolah atau disuruh bekerja

oleh orang tuanya; negara harus mencegah kekerasan terhadap anak atau istri oleh orang tua

atau  suaminya;  (domestic  violence);  negara  harus  mencegah  pihak-pihak  yang  menyuap

peradilan agar kasusnya dimenangkan; dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban jenis ini disebut

sebuah  kewajiban  melindungi  standar  hak  asasi  manusia  atau  disebut  “kewajiban  untuk

melindungi”.

Kewajiban untuk mempromosikan dan memenuhi hak (state obligation to promote and fulfill).

Terdapat  suatu  pertanyaan  penting  terkait  dengan  kewajiban  positif  di  atas.  Apakah

negara  tersebut  dalam  posisi  melakukan  langkah-langkah/bertindak  terkait  dengan

kewajiban-kewajibannya?  Tidak  cukup  negara  sekedar  mencegah,  namun  juga  harus

melakukan langkah-langkah tindakan nyata untuk memenuhi hak-hak tersebut sesuai dengan

standar hak asasi manusia. Kewajiban negara yang demikian memerlukan penilaian apakah

negara telah mengambil  langkah pemenuhan atas  hak/kebutuhan dasar  ataukah tidak,  ini

merupakan  standar  yang  melekat  pula.  Negara  harus  menyediakan  dan  memebrikan

informasi,  promosi  pemajuan  hak,  serta  pelayanan  secara  nyata  untuk  pemenuhan



hak/kebutuhan dasar manusia sesuai dengan standar. Inilah yang disebut ”kewajiban untuk

memenuhi”.

Untuk memudahkan dalam menggambarkan bagaimana elemen kewajiban tersebut,  dapat

dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 1:

Hak atas kelayakan pangan

Kebijakan  negara  jelas  sangat  mencerminkan  apakah  terdapat  persepektif  atau  upaya

pemajuan  hak  asasi  manusia  ataukah  tidak,  secara  khusus  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.

Kerapkali  kebijakan negara tidak diorientasikan pada hak-hak asasi  manusia,  melainkan pada

orientasi pertumbuhan ekonomi tinggi, fasilitas kebijakan pasar bebas atau memenuhi kebutuhan

pemodal besar.

Masih tersa dampaknya, ”pembangunanisme” yang dikembangkan sejak rezim Soeharto telah

memperlihatkan  orientasi  yang  tidak  berbasis  pada  kepentingan  rakyat  miskin,  bahkan

sebaliknya,  rakyat  miskin  justru  termaginalkan  akibat  proses-proses  pembangunan  tersebut.

Industrilisasi  digencarkan dengan asumsi menyerap tenaga kerja desa dan informal,  kebijakan

liberalisme pasar yang mengutamakan pemenuhan kepentingan investasi, pemodal asing/besar,

pembangunan  dimana-mana,  privatisasi,  monopöli,  utang  luar  negeri  kian  membengkak  dan

pendekatan  represi/kekerasan  digunakan  untuk  menjalankan  program-program

pembangunanisme tersebut.  Namun apa daya,  dibalik  ”pembangunanisme” telah menyingkap

sejumlah  persoalan  mendasar  rakyat  miskin  di  Indonesia,  sementara  hanya  segolongan  kecil

masyarakat saja yang diuntungkan. Petani-petani di pedesaan tergusur hak-hak tanahnya, buruh-

buruh  telah  benyak  di-PHK  sewenang-wenang  saat  krisis  ekonomi,  pengungsi  dimana-mana,

kaum urban kesulitan air bersih, pendidikan dan kesehatan menjadi barang mahal, utang luar

negeri Indonesia menjerat kehidupan sosial ekonomi, kelaparan/kekurangan gizi dimana-mana,

penganguran membludak dan lain sebagainya.�



Dari hal tersebut, kita semua harus belajar atas kegagalan menempatkan orientasi kebijakan

negara,  sehingga  di  masa  transisi  demokratisasi  yang  terdesentralisasi  tidak  menggeser  pola

kegagalan orientasi menyebar ke berbagai daerah. Peran pengambil kebijakan di daerah menjadi

krusial alias penting dan mendesak untuk memberikan bukti keberpihakan terhadap persoalan-

persoalan atau agenda melawan kemiskinan dengan mendorong kebijakan yang berbasis pada

komunitas setempat serta memajukan hak ekonomi, sosial dan budaya. Bukan pembangunan atau

kesejahteraan sebagai ideologi kebijakan negara, bukan pula pertumbuhan ekonomi tinggi atau

peningkatan  PAD  sebagai  upaya  yang  dikejar  dalam  memerintah  birokrasi,  melainkan  upaya

struktural mengikis kemiskinan, membangun akses sosial ekonomi atau kebutuhan dasar rakyat

secara mudah dan murah, serta melindungi/menjamin hak asasi manusia dan demokrasi.

Persoalan  Kemiskinan  dan  Analisis  Anggaran  sebagai  Suatu  Alat  untuk  Memajukan  Hak

Ekosob melalui Anggaran yang Berpihak pada Rakyat Miskin (Poverty Problem and Atool to

advance Socio-Ecomonic Rihgts through Pro-Poor Budget)

 

- Universal Declaration of Human Rights, 1948 -

Ada banyak istilah yang biasa dipakai untuk mempopulerkan ide gerakan advokasi anggaran.

Diantaranya: pro-justice  budget (anggaran   yang  berkeadilan); pro-socioeconomic  rihgts  budget

(anggaran untuk hak-hak sosial ekonomi); pro-gender budget (anggaran yang berperspektif keadilan

gender);  dan  sebagainya.  Inilah  hanyalah  perdebatan  istilah,  yang  saya  kira  tujuan  dan  basis

struktur berfikirnya tidak jauh berbeda, yakni gerakan advokasi  anggaran yang memfokuskan

untuk kepentingan kaum lemah (miskin), persoalan akses sumberdaya alam dan perlindungan

lingkungan, konsumen, keadilan gender serta permasalahan keadilan lainnya.

Pemerintah  harus  memulai  menempatkan  kebijakan  makro-ekonomi  dalam  persoalan

anggaran untuk kepentingan rakyat miskin,  terutama terhadap pilihan pos-pos anggaran yang

menjangkau keadilan publik secara lebih luas sehingga bisa dinikmati  oleh masyarakat dalam

jumlah  yang  lebih  besar.  Selama  ini  pemerintahan  telah  dimiliki  program  pengentasan

kemiskinan,  namun  program-program  yang  ditujukan  tersebut  tidak  banyak  mematahkan

persoalan struktural kemiskinan di Indonesia, khususnya mengangkat nasib orrang miskin agar

lebih berdaya secara sosial ekonomi.

Apa yang disebut dengan ”kemiskinan”? Tanpa kita memahami apa kemiskinan, maka tentu

agak kesulitan kita menentukan siapa yang miskin atau siapa yang harus diberi  prioritas atas

kebijakan pembangunan.

Persoalan  kemiskinan  menjadi  perdebatan  tersendiri,  karena  pengistilahan  negara  dengan

”pengentasan” saja sudah menjadi polemik serius, apakah indikator sudah ”mentas atau lepas”

dari  jerat  kemiskinan  telah  menjawab  persoalan  hak-hak  atau  akses  kebutuhan  dasar  rakyat

miskin.



Sritua Arief, seorang ekonom strukturalis  menganalisis  data  BPS,  bahwa jumlah penduduk

Indonesia yang berda di bawah garis kemiskinan pada tahun 1976 sebanyak 54,2 juta jiwa atau

sekitar 40,08 persen dari seluruh penduduk. Karena program Repelita, pada tahun 1993, jumlah

penduduk miskin Indonesia tinggal  sekitar  22,5 juta jiwa atau sekitar  11,3 persen dari  jumlah

seluruh penduduk. Namun sebagai akibat krisis ekonomi, jumlah itu melonjak setidaknya mnjadi

79,4 juta atau sekitar 39,1 persen dari total penduduk. Persoalannya, jika garis batas kemiskinan

dinaikkan  dari  Rp.  500,-  perhari  (1993)  menjadi  Rp.  1.000,-  perhari,  maka  jumlah  penduduk

Indonesia yang berda di bawah garis kemiskinan kembali membengkak, yaitu menjadi 120 juta

orang atau sekitar 60 persen dari jumlah seluruh penduduk.�

Definisi kemiskinan, sebagaimana dirumuskan pada konferensi Dunia untuk Pembangunan

Sosial (World Summit for Social Development) di Kopenhagen, 1995, menyatakan: 

”kemiskinan memiliki  wujud yang majemuk,  termasuk  rendahnya  tingkat  pendapatan dan sumberdaya
produktif  yang  menjamin  kehidupan  yang  bersinambung,  kelaparan  dan  kekurangan  gizi,  rendahnya
tingkat  kesehatan,  keterbatasan  dan  kurangnya  akses  kepada  pendidikan  dan  layanan-layanan  pokok
lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan
tempat  tinggal  yang tidak  memadai,  lingkungan yang tidak  aman serta  diskriminasi  dan keterasingan
sosial.  Kemiskinan  juga  dicirikan  oleh  rendahnya  tingkat  partisipasi  dalam  proses  pengambilan
keputusandan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya(...)”.�

Definisi kemiskinan di atas memperlihatkan persepektif mekanistik (pendapatan perkapita),

persepektif  deprivasi  (akses  terhadap  sumberdaya  alam/lingkungan),  perspektif  kultural  dan

perspektif politik (partisipasi/proses demokratisisasi). Definisi kemiskinan menjadi susah tatkala

kita mengerti bahwa varian yang mempengaruhi begitu kompleks, rumit, saling terkait sehingga

lahir pemahaman bahwa terdapat ”lingkaran setan kemiskinan”. Bayangkan kalau panah-panah

berikut membentuk lingkaran dari kemiskinan satu ke kemiskinan yang lain.

Dengan  bentuk  ”lingkaran  setan  kemiskinan”  di  atas,  memungkinkan  orang  (termasuk

pengambil kebijakan) berbeda atau berdebat soal penyebab utama kemiskinan. Kalau lingkaran

kemiskinan di atas dianggap sebagai aturan-aturan yang mutlak tak terhindarkan, maka jelaslah

bahwa  kemiskinan  akan  dianggap  sebagai  takdir  tanpa  jalan  keluar,  sehingga  upaya

pembangunan yang diarahkan pada kaum miskin akan sia-sia.�

Tidak bisa membantu kaum miskin dengan cara sekedar memberikan barang atau jasa yang

mereka butuhkan, karena cara demikian hanya tepat di saat situasi darurat. Karena bantuan dari

negara,  bahkan  negara-negara  kaya  sekalipun  tidak  akan  sanggup  selamanya  menyediakan



bantuan-bantuan pembangunan seperti ini kepada kaum miskin di dunia. Ini berarti, cara untuk

mematahkan lingkaran/mata  rantai  kemiskinan tidak  sekedar  dengan pemberian  sumbangan-

sumbangan atau kredit-kredit atau pengucuran utang-utang kepada rakyat miskin, karena model

yang demikian  bukannya memangkas  mata  rantai  kemiskinan,  tetapi  justru  memperkuat  dan

menambah panjang mata rantai kemiskinan.

Dengan adanya kapasitas  analisis  anggaran, rakyat miskin tidak diajarkan mengemis dan

bersusah payah merengek-rengek sumbangan, kredit atau utang. Melainkan dibutuhkan strategi

bersama  sebagai  proses  pembelajaran  kolektif,  kemandirian,  pemanfaatan  sumberdaya  yang

tersedia secara efektif, mendorong pemberdayaan sosial ekonomi, serta melawan atau memutus

mata rantai kemiskinan.

Proses  pembelajaran  kolektif  dalam  membangun  strategi  rakyat  miskin,  memfokuskan

setidaknya pada tiga hal:

Merevitalisasi sistem sosial budaya

Kekuatan revitalisasi  merupakan identitas  lokal  dari  suatu basis  komunitas  tertentu dalam

struktur kelas  tertentu dan pemahaman atas  diri  sendiri,  sehingga mereka memiliki  upaya

memberdayakan  struktur-struktur  internal  di  dalam  masyarakat  dalam  upaya  mengatasi

masalah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.

Memperkuat kemandirian (self-reliance)

Kemandirian merupakan penciptaan struktur-struktur yang bertumpu pada diri sendiri (self-

sustaining)  dan  memenuhi  kebutuhan  sendiri  (self-sufficient).  Tentunya,  dukungan  struktur

keorganisasian di tingkat lokal atau organisasi akar rumput menjadi alat kemandirian yang

resisten terhadap problem kemiskinan.

Partisipasi 

Tidak ada pilihan lain dalam upaya melawan kemiskinan, adalah dengan strategi partisipasi

yang  mengatasi  deprivasi,  menghentikan  ketidakadilan  dan  proses-proses  pemiskinan.

Tiadanya  kesempatan  partisipasi  akan  peluang  atau  kesempatan  rakyat  terlibat  dalam

menentukan kebijakan, maka otomatis nasib dan kebutuhan dasarnya semakin miskin pula.

Proses pembelajaran diatas sangat berarti untuk memahami kapasitas diri sendiri, sehingga

analisis  anggaran  sesungguhnya  mempertemukan  perdebatan  mengenai  apa  yang  harus  kita

lakukan  dengan  sumberdaya  apa  yang  tersedia  bagi  kita.  Secara  sederhana  menegaskan  apa

kewajiban-kewajiban dan apa hak-hak kita. Ini penting agar kita tidak selalu merasa tergantung

dengan  kondisi  yang  ada  (kemiskinan/kemelaratan,  melainkan  harus  ada  upaya  untuk

mengubahnya tanpa harus menunggu kearifan/kedermawanan penguasa, tetapi dengan ”tangan-

tangan kita” sendiri.

Pro-poor legal  and institutional  development framework (kerangka pengembangan institusi

dan hukum berbasis pemihakan rakyat miskin)

Ada  contoh:  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember  No.  5  Tahun  2002  tentang  Kenaikan



Retribusi Rumah Sakit Dr. Soebandi.� Secara langsung perda tersebut sangat kontroversial ditengah

upaya  membangun  pelayanan  kesehatan  yang  layak  dan  murah,  sebagai  perwujudan  dari

pemenuhan  hak-hak  pasien,  khususnya  bagi  masyarakat  yang  tidak  bisa  menjangkau  biaya

pengobatan, justru terjadi  kenaikan retribusi  rumah sakit.  Tentu perda ini  mengundang protes

karena  pelayanan  kesehatan  menjadi  mahal  dan  rakyat  miskin  yang  tidak  bisa  menikmati

pelayanan publik dalam bidang kesehatan (healt rights), sehingga hak rakyat miskin karena perda

tersebut menjadi hilang. Padahal hak yang dihilangkan tersebut secara jelas atau eksplisit diatur

dalam pasal 12 Kovenan Internasioanl tentang Hak Ekosob dan pasal 28h (1) dan pasal 34 (3) Uud

1945 dan perubahannya.

Begitu juga Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 10 Tahun 1987 tentang PKL/Pedagang

Kaki Lima, yang telah diberlakukan maupun yang sedang disusun baru dalam bentuk Raperda,

ternyata hanya digunakan sebagai  alat  untuk mengeksploitasi  dan menggusur hak-hak rakyat

miskin  kota,  terutama  PKL.  Lucunya,  dalam  APBD  Kodya  Surabaya  tahun  anggaran  2001,

memiliki  pos  ”Penerbitan”,  yang ternyata  di  lapangan faktanya adalah biaya untuk mengusir

paksa oleh petugas Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP).

Pembuatan kebijakan peraturan daerah sebagaimana terjadi di atas, telah menyalahi strategi

melawan  kemiskinan  atau  upaya  pemajuan  hak-hak  asasi  manusia.  Melalui  hukum  atau

kebijakan,  semestinya  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk  menghormati,

melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, terutama kebutuhan dasar bagi rakyat kecil.

Kewajiban negara yang demikian, dapat dilihat dari apakah pemerintah memiliki kerangka

pengembangan  kelembagaan  dan  hukum  untuk  rakyat  miskin  (pro-poor  legal  and  institutional

development framework) ataukah tidak (?).

Misalnya  pemenuhan  hak  atas  pangan.  Apakah  pemerintah  telah  memiliki  kerangka

pengembangan hukum untuk perlindungan akses hak atas air yang murah, berkecukupan dan

sehat bagi rakyat miskin, apalagi ditengah musim kekeringan yang berkepanjangan. Padahal efek

krisis air menimbulkan lahirnya krisis pangan sehingga negara perlu membuat strategi melalui

kebijakan dan atau hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan

air  dan  pangan,  tidak  saja  untuk  petani  yang  pertaniannya  mulai  mengering  atau  tidak  bisa

ditanami, tetapi juga bagi masyarakat yang terkena dampak krisis air yang menyebabkan krisis

pangan  (kelaparan  ataupun  mengkonsumsi  pangan  tidak  bergizi),  kehilangan  pekerjaan  dan

akibat seterusnya.

Bagaimana  mengukur  ada  tidaknya  ”pro-poor  legal  development  framework”  (kerangka

pengembangan hukum yang berpihak pada rakyat miskin) dalam suatu kebijakan?

Setidaknya dapat dianalisis dari empat hal:

Substansi, artinya muatan-muatan atau isi kebijakan di dalamnya terdapat

Upaya  yang jelas  terhadap skala  prioritas  pembangunan sosial-ekonomi  untuk rakyat  miskin,

dengan  tahapan-tahapannya,  ukuran/indikator  perlindungan  dan  pemenuhan  kebutuhan

dasarnya;

Memiliki kekuatan hukum atau konsekuensi hukum bila tidak dilaksanakan secara serius berdasar



tahapan dan ukuran/indikator perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat miskin.

Sustainabilitas,  artinya ada sinergi  atau keberlanjutan antar  substansi  dengan pos-pos alokasi

budget yang riil sehingga relasi/hubungan daya dukung substansi dengan pengalokasian yang

jelas akan memberikan pengaruh implementasi budget atau anggaran secara baik dan menyentuh

sampai sasaran pada komunitas rakyat miskin.

Fungsi  Struktur,  hal  ini  terkait  dengan  kreditabilitas  kelembagaan  yang  memberi  tugas  atau

manadat pelaksana sebagai penanggung jawab dari kebijakan ”pro-poor legal” yang terjangkau

dengan  mudah  oleh  rakyat  miskin,  secara  fungsioanal  sesuai  dengan  struktur  kelembagaan

tersebut  dibentuk  dengan  prinsip  partisipasi,  transparansi  dan  ”akuntable”  atau  dapat

dipertanggungjawabkan. Yang seringkali  ditemui di  lapangan adalah banyaknya lembaga atau

pelaksana program bantuan untuk masyarakat miskin, seperti bantuan beras miskin, bantuan air

bersih, bantuan kredit pertanian melakukan manipulasi atau penipuan, korupsi yang tidak pernah

ada pertanggungjawaban yang jelas atas tindakan tersebut. Sementara di sisi lain, kelembagaan

tersebut secara fungsional struktur tidak punya keterkaitan apapun, namun terlibat mengurusi

atau diberi kewenangan yang tidak semestinya dilakukan oleh kelembagaan itu.

Keterlibatan  masyarakat  miskin,  artinya  pengembangan  hukum  untuk  rakyat  miskin  adalah

strategi  untuk melindungi  kepentingan rakyat  miskin  dalam bentuk kebijakan atau peraturan

hukum  yang  harus  diprioritaskan,  dari  proses  perencanaan,  pembentukan,  pelaksanaan  dan

pengawasan hukum atau kebijakan yang melibatkan masyarakat miskin atau publik yang bisa

dianggap  bekerja  atau  melakukan  pembelaan  hak-hak  rakyat  miskin,  seperti  organisasi  non-

pemerintah,  organisasi  rakyat  atau  koalisi  pemantau pro-poor  budget.  Pembahasan  yang  serius

untuk  mengmbangkan  hukum  bagi  rakyat  miskin  haruslah  diberikan  pula  anggaran  yang

memadai sehingga tidak ada alasan bahwa kebijakan untuk orang miskin tidak dibuat karena

dana atau anggaran tidak ada atau belum dianggarkan.

Bilamana satu hal diatas salah satunya saja tidak terpenuhi maka akan mengurangi kapasitas

pengembangan hukum yang berpihak kepada rakyat  miskin.  Tentu hal  tersebut  tidak  mudah

karena  pengambil  kebijakan,  khususnya  dalam  soal  anggaran  sudah  terbiasa  dengan

memanipulasi rakyat, membuat kebijakan tanpa ada prioritas yang jelas dan tegas terhadap rakyat

miskin, dan justru sebaliknya, mengeksploitasi secara sewenang-wenang sumberdaya alam dan

pajak serta retribusi dalam rangka pemenuhan politik PAD/Pendapatan Asli Daerah atau Devisa

Negara (baca: mengenyangkan perut pejabat sendiri).

Keempat hal ”pro-poor legal”: substansi, sustainabilitas, fungsional struktur dan keterlibatan

masyarakat  miskin,  bilamana  diperlukan  dilakukan  pengembangan kelembagaan khusus atau

organisasi menyiapkan infrastruktur serta menjalankan fungsi khusus dengan mengembangkan

program-program  ”pro-poor”  untuk  melawan  kemiskinan.  Ini  berarti  ada  konsekuensi

penganggaran  khusus  (spesific  budget) untuk  operasional  kelembagaan,  pemantauan  dan

evaluasi program-program bantuan dan berbagai fasilitas untuk rakyat miskin.

Bilamana  pos-pos  dalam  anggaran  tidak  berbasis  pada  pengembangan  hukum  dan

kelembagaan  untuk  rakyat  miskin,  maka  tidak  mengherankan  atau  agak  susah  menemukan

anggaran  yang  dibuat  telah  memuat  program  untuk  mengatasi  kemiskinan  secara  konsisten,



terencana, transparan, terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya, tidak ada ”pro-

poor budget” bila kerangka pengembangan kelembagaan dan hukum tidak dipersiapkan dalam

anggaran  tersebut.  Kalaupun  ada  anggaran  untuk  rakyat  miskin,  niscaya  program  dan

penganggaran tersebut akan bocor, berjalan tidak efektif dan asal-asalan, bahkan bisa sebaliknya

justru merugikan komunitas miskin dan bisa jadi pula kerugian negara (lihat: kasus Kredit Usaha

Tani/KUT, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisisr/PEMP, Proyek Pengentasan Kemiskinan

di Perkotaan/P2KP).

Rights Based atau Rights Approach (berbasis hak-hak atau pendekatan hak-hak)

Apakah yang dimaksud dengan persepektif berbasis hak atau menggunakan pendekatan hak?

Persepektif hak merupakan penilaian segala hal yang terkait dengan kondisi/keadaan manusia.

Tentu  menyulitkan,  bila  hal  ini  dipertimbangkan  dalam  iklim  ekonomi  neo-liberal  dunia

balakngan  ini,  dimana  pertumbuhan  ekonomi  bukan  pembangunan  manusia  adalah  sebagai

tujuan  utama.  Sebuah  pendekatan  hak  melibatkan  pemberdayaan  dan  perubahan-perubahan

dalam relasi kekuasaan. Hal tersebut memerlukan dasar hukum unutk bertindak dan menjadikan

negara sebagai pihak yang terikat kewajiban-kewajiban hukum. Hal ini merupakan tantangan bagi

kita  untuk  mengintegralkan  tindakan  sdalam  suatu  kerangka  kerja  konseptual  yang  spesifik.

Artinya, kerangka tersebut menjadi standar-standar yang dapat diaplikasikan secara universal dan

tidak  sekedar  solusi ad hoc untuk situasi  tertentu,  mengambil  sebuah pendekatan menyeluruh

untuk semua pihak.�

Sebuah pendekatan berbasis hak tidak berarti sebuah pendekatan kedermawanan (charity

approach). Bukan pula sekedar bantuan atau kepuasan sesaat bagi rakyat tetapi merupakan upaya

pertolongan untuk mempertajam sebuah strategi dalam perubahan struktural jangka panjang. Hal

tersebut bukan tanpa keberpihakan, namun persoalan komitmen politik yang kemungkinan besar

melahirkan tantangan konfliktual berkaitan dengan relasi kekuasaan

Berkaitan dengan ”nilai lebih” suatu pendekatan berbasis hak tersebut untuk memperjelas dan

mempertegas identifikasi siapa aktor dan apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya dan

kebutuhan  kebijakan-kebijakan  sosial  untuk  pemenuhan  hak-hak  rakyat.  ”Nilai  lebih”  ini

sesungguhnya sudah melekat dalam hak itu sendiri, yang akan memudahkan pendekatan berbasis

hak agar  lebih  mendorong efektifitas  karena  desakan untuk menegakkan hak-hak rakyat  dan

kewajiban-kewajiban  negara.  Sehingga  pendekatan  berbasis  hak  akan  memandu  pada  upaya

memartabatkan manusia lebih luas, penentuan nasib sendiri dan nilai-nilai berkelanjutan.

Untuk  meletakkan  pendekatan  berbasis  hak,  maka  pertanyaan  awal  yang  harus  diajukan

adalah apakah kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi(?).

Kebutuhan  dasar  didefinisikan  sebagai  kebutuhan  hajat  hidup  orang  banyak  yang  harus

dipenuhi jasmani dan rohaninya dengan upaya mengadaptasi lingkungannya, baik secara sosial,

ekonomi  dan  bidaya.  Pendefinisian  ini  akan  menjadi  lebih  bermakna  dan  mendalam

pemahamannya bilamana dikaitkan dengan apa yang membedakan antar kebutuhan dasar dan

hak dasar (?).



Dari berbagai diskusi,  pelatihan, lokakarya dan bahan bacaan yang ada mengenai hak-hak

asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa hak dasar memiliki cakupan lebih luas dan diatur secara

hukum dimana hak dasar setiap manusia itu adalah sama, tidak ada pembedaan jenis kelamin,

ras, agam, budaya, etnis, bahasa dan kelas apapun. Sedangkan kebutuhan dasar adalah bagian

dari  hak dasar  yang belum tentu sama kebutuhan-kebutuhannya antara  komunitas  yang satu

dengan yang lain.

Contoh  kasus,  hak  atas  pangan  (right  to  food)  merupakan  hak  dasar  yang  diatur  secara

instrumental  melalui  hukum,  kovenan  internasioanal,  konstitusi,  dan  sebagainya,  namun

kebutuhan dasar atas pangan antara masyarakat Jawa dengan Papua bisa berbeda. Di Jawa, orang

lebih banyak mengkonsumsi beras sebagai  kebutuhan pokoknya,  berbeda dengan Papua yang

menjadikan sagu sebagai kebutuhan pokok pangan mereka. Begitu pula terhadap hak atas rumah

layak dan sandang.

Pemahaman  terhadap  kebutuhan  dasar  sangat  penting  karena  menjadi  sebuah  alat  ukur

tersendiri untuk menentukan apakah pendekatan berbasis hak sudah diadopsi atau diambil secara

nyata,  arah  yang  jelas,  terperinci  serta  pentahapannya  dan  menyentuh  persoalan  struktural

masyarakatnya.  Sehingga  tidak  ada  lagi  keraguan  untuk  mengatakan  bahwa  negara  tidak

memiliki  konsep yang jelas  dalam pemenuhan kebutuhan dasar  rakyat,  apalagi  tidak desertai

dengan kerangka pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak asasi manusia.

Analisis Anggaran sebagai Alat untuk Membuktikan Suatu Hak

Anggaran merupakan hal penting karena merefleksikan apa yang negara sedang lakukan atau

berkepentingan untuk melakukannya. Anggaran juga merupakan terjemahan dalam termonologi

keuangan dalam menjalankan program negara.  Oleh sebab itu,  dengan anggaran akan banyak

mempengaruhi level dan rah-arah kebijakan dan aktivitas ekonomi, termasuk perilaku perilaku

sosial  politi  masyarakat.  Keputusan  anggaran  pemerintah  memberikan  dampak   kehidupan

keseharian dan masa depan kita.� Seperti menentukan bagaimana pelayanan kesehatan yang baik,

murah  dan  terjangkau,  menentukan  biaya  pendidikan  yang  tidak  tinggi  sehingga  anak-anak

miskin bisa sekolah, menentukan agar rakyat miskin yang tuna wisma dan  sebagainya. 

Namun pemerintah kerapkali tidak bisa membuktikan dirinya telah memberikan pemenuhan

atas  hak-hak  tersebut,  dengan  berbagai  dalih  yang  menyatakan  keterbatasan  beragam

sumberdaya, baik secara finansial/keuangan, material, alam dan manusia termasuk pula teknologi

dan informasi. Meskipun banyak pandangan yang sekedar mengamsusikan bahwa keterbatasan

sumberdaya dapat dianalisis dari pendapatan dan pengeluarannya, namun hal ini masih perlu

diperdebatkan.

Oleh sebab itu, perhatian tersebar pemerintah adalah bagaimana seharusnya ia menempatkan

alokasi sumberdaya keuangan, yang tentunya sumberdaya tersebut tidak berkali-kali membuat

diskriminasi  terhadap  rakyat  yang  selama-ini  menjadi  korban  pembangunan  atau  miskin

struktural.

Banyak  organisasi  non-pemerintah,  akademisi  kampus,  rakyat  atau  publik  secara  luas

mempertanyakan  soal  kebijakan,  program  dan  pelayanan  yang  diskriminatif,  juga  melakukan



perlawanan terhadap situasi  yang timpang dalam akses  untuk program-program negara yang

memiliki dampak terhadap pemenuhan dan pemajuan hak-hak ekosob. Dari hal tersebut kerapkali

ditemukan kesulitan terhadap pertanyaan, bagaimana analisis anggaran dapat membukutikan

adanya suatu ekosob?.

Untuk membuktikan adanya upaya pemenuhan hak ekosob, dapat dianalisis dari beberapa

faktor, diantaranya analisis pengambilan kebijakan untuk kepentingan publik (public policy making

analysis)  dan  analisis  implementasi  kebijakan  yang  dapat  dirasakan  publik.  (public  policy

implementation analysis).�

Pengambilan kebijakan untuk kepentingan publik (public policy making analysis), meliputi:

Ada tidaknya pemenuhan kewajiban dan pengawasan negara.�

Untuk merealisasikan hak-hak ekosob tergantung dari sejumlah faktor yang mempengaruhi

secara jelas, transparan dan tegas oleh negara, diantaranya faktor-faktor sosial ekonomi (kualitas

lingkungan;sanitasi;pelayanan kesehatan;pendidikan;  gizi  yang layak;  sandang;  pangan;  papan;

penghasilan;  pekerjaan  layak,  dll)  dengan  kualitas,  efisiensi,  ketersediaan  dan  distribusi

pelayanan-pelayanan  negara.  Pemenuhan  kewajiban  negara  dan  mekanisme  pengawasan

pengawasan  negara  tersebut  harus  didanai  dengan  layak  dalam  rangka  pemenuhan  dan

merealisasikan  hak-hak  ekosob,  namun  bilamana  hal  tersebut  tidak  diberikan  kelayakan  atau

bahkan  tidak  ada  pendanaan  dan  sekaligus  mempengaruhi  implementasi  pengawasan  dan

tersendatnya  pemenuhan  kewajiban  negara,  sehingga  hanya  akan  menyebabkan  realisasi

pemenuhan  hak  ekosob  cenderung  tidak  terkontrol,  memudahkan  korupsi  dan  kebijakan-

kebijakan sarat kolusi.

Perumusan Indikator hasil (outcome) yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam memotret realitas sosial, program pemerintah dan pelaksanaan di lapangan, seringkali

mendapat  kritikan  tajam  akibat  perbedaan  ukuran  atau  indikator  yang  digunakan  suatu

keberhasilan program. Misalnya perbedaan antara data kemiskinan yang didata dari sumber resmi

ukuran BPS (Biro Pusat Statistik) dengan organisasi non-pemerintah. Secara prosedural, hal ini

menjadi penting untuk melihat beragam indikator, terutama indikator hasil atas pemenuhan hak-

hak ekosob akan terlihat mana data yang menampilkan manipulasi, tidak lengkap atau bukan data

terbaru  (outdated).  Ketidaklayakan  dan  inkonsistensi  kriteria  dan  metodologis  terkadang

digunakan  oleh  sumber-sumber  resmi  pemerintahan,  penelitian  akademis  atau  juga  untuk

mempertimbangkan suatu kebijakan.�Seringkali pula data atau indikator yang dikumpulkan secara

nasional yang menyebabkan bias dan ketidakakuratan dalam melihat situasi faktual komunitas

dan individu-individu marjinal  digunakan sehingga sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Bicara pemenuhan hak ekosob harus pula menegaskan persepektif atau indikator berbasis rakyat

miskin (poor community based indicators), karena kemiskinan tidak bisa digeneralisir. Kemiskinan

menurut petani, tidak selalu sama kondisi kemiskinan dengan apa yang dihadapi nelayan, buruh,

pemulung atau pedagang kaki lima. Oleh sebab itu,  memahami indikator berbasis masyarakat

miskin adalah mutlak dalam upaya pemenuhan hak ekosob.



Dalam konteks hukum Indonesia, ada beberapa hal yang harus dicermati dengan perubahan

setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 29 Tahun 2002, terutama terkait dengan sistem penganggaran, diantaranya:

Adanya perubahan dari sistem anggaran tradisional yang berorientasi pada input ke anggaran

kinerja yang berorientasi pada output;

Perubahan dari sistem anggaran berimbang dan dinamis menjadi anggaran surplus atau defisit;

Perubahan dari  format pendapatan dan belanja menjadi pendapatan, belanja,  dan pembiayaan

serta ada pula pemisahan antara belanja aparatur dan publik yang sebelumnya belum dikenal;

Perubahan  klarifikasi  dari  belanja  aparatur  dan  pembangunan  menjadi  belanja  administrasi

umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal;

Pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, tidak lagi menjadi pendapatan

daerah tetapi diklarifikasikan sebagai transaksi pembiayaan

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang disusun berdasarkan

pertimbangan beban kerja dan unit biaya dengan hasil (output) yang diharapkan. Sehingga upaya

pencapaian alokasi  biaya atas  input  yang telah ditetapkan menjadi  indikator  tersendiri  dalam

anggaran kinerja. Sistem penyusunan anggaran belanja di daerah yang menggunakan pendekatan

kinerja setidaknya harus memuat fungsi belanja, standar pelayanan (minimum), perkiraan biaya

atau menurut langkah-langkah seperti berikut:�

Sasaran atau tujuan yang dihrapkan menurut fungsi belanja;

Standar pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan;

Persentase jumlah pendapatan APBD yang membiayai pengeluaran administrasi umum, operasi

dan pemeliharaan serta belanja modal.

Selain  itu,  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah,  dikembangkan  standar

analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.� Tidak cukup dengan itu, dalam penyusunan

rancangan  anggaran,  pemerintah  bersama-sama  DPRD  harus  menyusun  arah  dan  kebijakan

umum APBD, yang akan digunakan pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

Tabel 2:

Indikator Pengukuran Kinerja

 



Dalam penganggaran daerah,  seringkali  indikator  disusun secara  serampangan,  tidak jelas

tahap kemajuannya atau sekedar plagiat-plagiat dengan APBD kota/kabupaten tetangga dan juga

plagiat dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini celaka karena pemikiran serius dan mendalam soal

anggaran hanya berdasarkan teks-teks dokumen yang sama sekali  tidak menjelaskan relevansi

dengan strategi melawan kemiskinan, apalagi berperspektif hak asasi manusia. 

Untuk memudahkan pengukuran indikator-indikator penganguran kinerja dapat disimak dari

contoh berikut:

Tabel 3:
Penyusunan Indikator Program APBD

(menurut sistem anggaran kinerja)

 

Tiadanya agregasi sosial yang mendiskriminasikan kelompok tertentu

Secara substansial, kewajiban negara harus sejalan dengan instrumen Kovenan Internasional

tentang  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  (1966),  termasuk  bagaimana  membuktikan  suatu

indikator terkait dengan pendekatan ekosob. Oleh sebab itu sangat penting agar kebijakan yang

dibuat tidak menyerang atau mendiskriminasikan kelompok tertentu seperti indikator pembedaan

antara desa dan kota; gender; umur; tingkat pendapatan; kelompok sosial; etnis; pekerjaan, dll.

Untuk melacaknya bisa ditelusuri dari arah atau kebijakan umum anggaran serta rencana strategi

atau prioritas yang disusun, tentunya selain pos-pos anggaran dengan besaran jumlah rupiahnya.

Alokasi yang terkait dengan hubungan lokasi geografis

Selain hal di atas, perlu pula diperhatikan memahami alokasi anggaran yang dikaitkan dengan



hak ekosob secara spesifik oleh lokasi geografis. Yang dicermati di sini adalah hubungan antara

distribusi geografis suatu populasi dengan alokasi budget. Apakah populasi suatu negara lebih

dikonsentrasikan  di  wilayah  perkotaan  ataukah  pedesaan  (?).  Apakah  alokasi  anggaran

difokuskan  untuk  komunitas  perkotaan  atau  pedesaan(?).  Apakah  mayoritas  populasi  yang

dikonsentrasikan di wilayah perkotaan saja dan alokasi anggaran negara untuk memenuhi hak

ekosob harus memfokuskan pada wilayah perkotaan tersebut (?). Oleh sebab itu, asumsi pilihan-

pilihan sebagaimana terungkap dalam pertanyaan diatas akan mempermudah pendiskriminasian

wilayah pedesaan yang seharusnya juga mendapat pemenuhan hak atau kebutuhan dasar sama.

Maka itu, perdebatan kebijakan yang terkait dengan proporsi populasi dan geografis harus secara

transparan ditunjukkan pada  publik  dan bukan pula  diskriminasi  melainkan pemajuan HAM

dengan tahapan jelas harus dengan tidak melihat posisi atau keberadaan masyarakatnya ada di

geografis mana.

Analisis  implementasi  kebijakan  yang  dapat  dirasakan  publik  (public  policy  implementation

analysis), dapat dicermati dari:

Bagaimana kita tahu bahwa program yang menyangkut kebutuhan dasar bisa dirasakan atau

menyentuh langsung?

Suatu  komunitas  sosial  yang  telah  sejak  awal  atau  dipertengahan  pembuatan  kebijakan

anggaran  terlibat,  tidak  terlalu  sulit  untuk  membuktikan  kebijakan  tersebut  dapat  dirasakan

hasilnya ataukah tidak. Bilamana komunitas sosial atau khususnya bagi rakyat miskin tersebut

telah mendapatkan akses secara langsung berupa bantuan pangan murah, fasilitas air bersih atau

pompanisasi bagi sektor irigasi, subsidi pendidikan gratis, pemeliharaan fakir miskin dan anak

terlantar dan lain sebagainya, secara langsung.

Bagaimana akses rakyat mengklaimkan atau menuntut anggaran agar bisa dipenuhi?

Secara langsung, seperti disebutkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat dirasakan

(angka 1) di atas, merupakan hal-hal yang terkait dengan penyediaan informasi yang jelas, baik

atau transparan,  sehingga  publik  dapat  melakukan pengawasan serta  mengajukan klaim atau

tuntutan terhadaprealisasi anggaran yang menjadi haknya. Di lapangan, yang sering terjadi adalah

banyak komunitas rakyat miskin apalagi yang tidak bisa baca tulis, tidak mengerti dimana mereka

mendapatkan  hak  atas  bantuan-bantuan  yang  difasilitasi  negara,  selain  itu  tidak  jelas  pula

informasi dan bagaimana pengawasan terhadap penyaluran bantuan-bantuan tersebut sehingga

tidak mengherankan korupsi anggaran menjadi hal biasa dalam program-program bantuan rakyat

miskin.

Bagaimana bentuk pemenuhan yang diharapkan masyarakat? Apakah dalam bentuk charity,

program struktural, berkelanjutan atau standar pemajuan HAM?

Mewujudkan anggaran yang berkeadilan dan berbasis kebutuhan dasar rakyat miskin tidaklah

seperti  ”permen gula-gula” yang kelihatannya manis  sesaat  tetapi  kemudian tidak  lagi  manis



dirasakan  setelah  diberikan  kepada  rakyat.  Bukan  pula  semacam  pamer  para  elit  politik  bak

penguasa  dermawan yang butuh penghormatan tertentu  dengan mengumbar  janji-janji.  Tidak

cukup  bagi  rakyat  miskin  perkotaan  diberi  bantuan  pangan  gratis,  kalau  lahan  PKL mereka

digusur atau pedagang pasar-pasar tradisional di perkotaan disulap menjadi mal-mal atau pusat

perbelanjaan kelas atas. Begitu pula bagi petani miskin, bukan sekedar kredit pertanian bila tanah-

tanah yang menjadi miliknya dirampas dan tidak ada penyelesaian yang jelas dari pemerintah.

Dalam  pengucuran  bantuan  SPP  gratis  untuk  pendidikan  dasar  9  tahun  dan  bantuan

pembangunan gedung sekolah, juga tidak akan banyak bermanfaat bila uang buku, atau biaya-

biaya  lainnya  justru  memberatkan  rakyat  miskin  lagi.  Nelayan  pun  mengalami  hal  serupa,

bantuan kredit kapal atau subsidi BBM akan tetap dirasakan berat, bilamana pangkalan-pangkalan

BBM  masih  dikuasai  tengkulak  bukan  disediakan  pemerintah  dengan  harga  standar.  Contoh-

contoh ini  mengartikan bahwa bantuan tersebut harus memberikan dampak bagi  kemandirian

rakyat miskin secara struktural, berkelanjutan dan melindungi hak rakyat miskin.

Dari beberapa hal di atas, maka akan lebih jelas bagi pemerintah atau pengambil kebijakan

bagaimana cara untuk membuktikan ada tidaknya hak ekosob,  dan memudahkan bagi  rakyat

untuk memantau dan mendesakkan pertanggungjawaban realisasi kebijakan tersebut.

Analisis Anggaran untuk Mengidentifikasi Prioritas Negara

Soal  anggaran,  tentu memiliki  keterbatasan karena sumber-sumber yang diperoleh dengan

alokasi yang begitu banyak memaksa pembuat kebijakan harus menempuh langkah menentukan

prioritas.  Padahl  tuntutan  agar  anggaran  dapat  mendorong  pemajuan  hak  asasi  manusia,

mencakupikebutuhan dasar rakyat, serta membiayai rutinitas pemerintahan sebagai penanggung

jawab pelaksana aktivitasnya serta pembangunan lainnya.

Menentukan prioritas itulah yang akan menjadi bahan ulasan dalam bagian ini, tentu dengan

merujuk pada upaya realisasi pemajuan hak-hak ekosob.

Satu pertanyaan mendasar yang penting untuk ditegaskan dalam pembahasan soal anggaran,

yakni untuk memahami ukuran-ukuran dan skala prioritas maka perlu diketahui terlebih dahulu,

apa itu prioritas? Definisi prioritas kerapkali dilekatkan dengan persoalan bahwa:

Paling penting dari yang penting-penting

Didahulukan

Mendesak, berdasarkan situasi dan kondisi 

Prioritas yang diistilahkan di atas masih perlu dipertanyakan, ukuran siapakah mengatakan

”penting”, ”didahulukan”. Tentu hal ini mengandung subyektifitas kelompok tertentu, bisa dari

persepektif pejabat atau penguasanya, atau perspektif publik atau masyarakatnya, atau perspektif

pengamat lainnya (universitas, lembaga penelitian, organisasi rakyat dan lain sebagainya).

Rumusan ”penting”, ”didahulukan” dan ”mendesak” yang biasa ditafsirkan negara kerapkali

merujuk pada anasir-anasir ekonom, elit politik atau pejabat yang memiliki otoritas tertentu, yang

celakanya  biasa  menggunakan  data-data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian-penelitian

kuantitatif  belaka,  tidak  partisipatif  dan  selalu state  based dalam  menentukan  indikator-

indikatornya (diperoleh sumbernya dari dinas-dinas/kelembagaan teknokratis).



Lalu, bagaimana  cara  menetukan  atau  mengkritisi  kebijakan  pemerintah  dari  upaya

pemajuan hak ekosob (?). Dalam  laporan hak-hak asasi manusia, kita bisa menggunakan standar

hak  ekosob  sebagai  pilihan  dalam  mengkritisi  prioritas  anggaran  dan  untuk  mengidentifikasi

prioritas anggaran tersebut dapat dilacak dari alokasi belanja publik (public expenditure). Artinya

untuk  melacak  prioritas  anggaran,  apakah  prioritas-prioritas  tersebut  dan  alokasi  publik

diwujudkan  melalui  penciptaan  kondisi-kondisi  yang  diperlukan  untuk  perlindungan  dan

pemenuhan hak ekosob, dan sejalan dengan kewajiban-kewajiban negara untuk hak ekosob.

Ada beberapa tahapan yang memudahkan analisis ini:�

Tahap  pertama, identifikasi  anggaran  belanja  dengan  mengklasifikasi  anggaran  seluruh

departemen/kementrian  atau  dinas-dinas  secara  fungsional  dan  membandingkan  dengan

kebutuhan realisis hak ekosob. Misalnya, berapa basar anggaran negara yang diperuntukkan bagi

kebijakan-kebijakan,  program-program  dan  proyek-proyek  yang  merealisasikan  hak  ekosob,

dengan  berapa  besar  anggaran  dialokasikan  untuk  fungsi  lainnya.  Anggaran  harus

diklasifikasikan  berdasar  substansi  hak  dan  fungsi  dan  kewajiban-kewajiban  negara.  Contoh

analisisnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 :

Analisis Prioritas Anggaran berdasar 

fungsional dan Substansi Pemenuhan hak

 

Dengan hal  tersebut,  maka kita akan mudah menemukan program atau kebijakan terbesar

yang diprioritaskan dalam anggaran. Bandingkan antara prosentase kolom ”fungsional (rutin &

fisik) atau pemenuhan hak secara tidak langsung” dengan kolom ”pemenuhan hak”, apakah yang

terlihat  prioritasnya  (?).  Meskipun  demikian,  tetap  harus  berhati-hati  bahwa  antara  anggaran

fungsional dan pemenuhan hak tidak bisa dipisahkan atau bahkan dinegasikan karena keduanya



memiliki keterkaitan erat. Pelayanan publik dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang baik

juga merupakan indikasi negara sudah menjalankan kewajiban pemenuhan hak seperti pemberian

gaji dan tunjangan yang layak bagi tenaga pendidikan maupun kesehatan.

Semakin tidak susah, seiring dengan otonomi daerah, melacaknya dapat dilihat dari 

”program-program unggulan” suatu pemerintah daerah dari suatu kebijakan, meskipun demikian

tetap harus dilacak prioritas programnya, apakah telah mengarah pada upaya pemajuan hak-hak 

asasi manusia ataukah tidak (?), khususnya perlindungan kebutuhan dasar rakyat miskin.

Contoh sederhana, analisis program unggulan suatu wilayah bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5 :

Proyek Unggulan Menurut Unit Organisasi

Berdasarkan Bidang Prioritas 

(Kabupaten Jember 2002-2003)

Sumber: LPJ Bupati, Maret 2003



Dari  contoh  anggaran  yang  diprioritaskan  pemerintah  kabupaten  Jember  adalah  bidang

pendidikan, kesehatan dan pertanian. Namun persoalannya adalah bidang-bidang tersebut lebih

banyak pada belanja publik proyek fisik/kelembagaan (fungsional) dibanding dengan pemenuhan

hak ekosob sebagai perhatian dalam program prioritas.  Sehingga kita bisa menegaskan bahwa

anggaran Pemkab Jember 2002-2003 tidak memliki perspektif ”pro-poor budget”.�

Tahap kedua, memperhitungkan alokasi per kapita untuk tiap-tiap hak dan fungsi. Ini penting

dicermati ”validitas” prioritas, bagi siapakah prioritas tersebut, karena alokasi per kapita tidak

selalu  tiap-tiap  populasi/penduduk  akan  menerima  secara  aktual  jumlah  anggaran  yang

disediakan.

Untuk mudahnya, lihat contoh hasil penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan. Di negara

tersebut telah menunjukkan ketimpangan distribusi per kapita belanja negara dalam pelayanan

kesehatan  dan  program  pendidikan.  Di  Afrika  Selatan,  20  persen  komunitas  rumah  tangga

termiskin telah memerima kurang dari 20 persen belanja negara untuk pelayanan kesehatan dan

program pemerintah,  sebaliknya  20  persen  komunitas  terkaya  menerima lebih  dari  20  persen

pembiayaan publik dalam bidang kesehtan dan pendidikan yang sama. Hal ini mengindikasikan

ketidakmerataan  mendasar  dalam bagaimana pemerintah  membiayai  kepada siapa yang lebih

menguntungkan.� 

Yang seringkali terjadi adalah penggunaan biaya-biaya untuk fasilitas alat perang, pertahanan

militer  atau  pembelian  senjata  atau  pesawat  yang  relevansinya  kurang  begitu  dirasakan  oleh

masyarakat  banyak  karena  selain  jumlah  alokasinya  sangat  tinggi,  juga  tidak  menyentuh

kebutuhan  dasar  rakyat.  Atau  juga  proyek-proyek  yang  memfasilitasi  lembaga  atau  negara

pemberi utang yang nilai alokasi anggarannya sangat besar.

Analisis Progressive Realization” Pemenuhan Hak Ekosob dalam Anggaran 

”Progressive realization”, bisa diterjemahkan bebas dengan ”implementasi maju”, ”pemajuan

dalam mewujudkan hak-hak”, ”implementasi progresif” atau apa saja yang terkait dengan upaya

sungguh-sungguh dalam mewujudkan atau mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan

kebutuhan dasar rakyat,  sebagai  bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memajukan hak

asasi manusia.

Meskipun dalam hukum konstitusi ataupun perjanjian internasional telah mengatur tentang

hak  ekosob,  namun  merupakan  pekerjaan  panjang  untuk  merealisasikannya  di  lapangan,

menyentuh  langsung  pada  sasaran  kepada  rakyat  miskin  yang  membutuhkan.  Tidak  cukup

dengan mengubah dalam satu hari, sebab hukum hak asasi manusia yang secara universal yang

telah diadopsi merupakan suatu metode untuk menggerakkan pemerintah agar menjamin hak-

hak tersebut dalam bentuk ”progressive realization”.

Dengan  standar  hukum  hak  asasi  manusia,  khususnya  realisasi  hak  ekonomi,  sosial  dan

budaya dapat diukur dengan tiga standar penting: �

Tidak ada kesengajaan melangkah mundur

Indikator terpenting bahwa suatu pemerintah bergerak maju dalam hak asasi manusia adalah



tidak ada satu kebijakan apapun yang justru sengaja melangkah mundur. Contoh di Argentina,

pemerintah  setempat  melakukan  langkah  mundur  dengan  cara  memotong  besar-besaran

”nutrition  program  for  the  poor”  (program  gizi  untuk  rakyat  miskin).� Juga  program

pemotongan/pencabutan  subsidi  BBM  (awal  tahun  2003)  bagi  komunitas  sosial  miskin,  telah

mencekik kehidupan nelayan tradisional sehingga lebih dari 50 persen nelayan pantura (pantai

utara Jawa) terpaksa gulung tikar dan tidak lagi melaut.

Menggunakan secara maksimal ketersediaan sumberdaya

Ketika  hukum  hak  asasi  manusia  mengakui  pemerintah  kemungkinan  tidak  memiliki

ketersediaan sumberdaya keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi semua hak dengan segera,

kekurangan  dana  itu  sendiri  adalah  bukan  suatu  pembenar  hukum  untuk  mengagagalkan

penyediaan kebutuhan dasar bagi rakyat. Pemerintah diwajibkan berdasarkan doktrin hukum hak

asasi  manusia  untuk  membuat  ”menggunakan  secara  maksimal  ketersediaan  sumberdaya”.�

Misalnya, kekeringan yang mengancam krisis pangan dan kelaparan yang seharusnya dilindingi

dengan mencukupi kebutuhan pangan dengan prioritas bagi rakyat miskin, ternyata di sisi lain

pemerintah lebih memfokuskan pembangunan bernilai sangat besar dan lucunya anggota DRPD

minta kenaikan jatah uang saku atau bagi-bagi mobil dinas.

Kebutuhan dasar yang kurang atau tidak terpenuhi sebagai bentuk pelanggaran hak ekosob

Sebagaimana Komite  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk Hak Ekonomi,  Sosial  dan Budaya

telah menyatakan dalam salah satu komentar tafsir dalam kovenan Hak Ekosob, ”suatu negara

peserta  yang  didalamnya  terdapat  sejumlah  individu  yang  termajinalkan  bahan  pangannya,

kesehatan, kebutuhan rumah dan tempat tinggal atau yang mendasar soal pendidikan adalah hal

yang  pertama  harus  dilihat  kegagalan  melepaskan  tanggung  jawab  atau  kewajiban  (negara)

berdasar kovenan.”�

Dengan menggunakan standar  ”progressive  realization”  di  atas,  maka  membuat  jelas  dan

spesifik  untuk  menilai  kemajuan  yang  memungkinan  potensi  terbesar  untuk  mengawinkan

advokasi hak asasi manusia dengan kerja-kerja akar rumput dalam analisis anggaran.



Bagian III

Belajar dari Pengalaman

Gerakan Advokasi Anggaran 

Berikut, sebagai pengantar salah satu kasus yang menarik dan cukup mengemuka di 

Indonesia adalah pengalaman advokasi FPSB yang berhasil menggelandang 46 anggota DPRD ke 

penjara akibat korupsi.

Belajar dari Advokasi APBD di Sumbar�

Di Sumatra Barat, propensi yang menganut asas ”Adat Basandi syarat, syarak basandi kittabullah”

(ABS-ABK), ternyata secara mengejutkan terjadi korupsi yang terorganisasi rapi yang dilakukan

oleh  para  legislator  (Propensi  Sumbar  dan beberapa  kabupaten/kota)  secara  berjamaah (baca:

bersama-sama)  ketika  Ranahminang  didera  oleh  kemiskinan,  kelaparan  dan  banyak

pengangguran.

Dalam  suatu  pemberitaan  media  massa  di  Sumatra  Barat,  tahun  2001,  terdapat  penyakit

busung lapar (erasmus-suatu penyakit  yang disebabkan oleh kekurangan gizi).  Daerah-daerah

yang terjangkit dengan wabah itu terutama terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan Agam.

Problem  kelaparan  yang  meluas  tersebut  tidak  mendapat  perhatian  yang  cukup  dari  para

legislator, khususnya untuk mendapat penganggaran yang melindungi hak-hak rakyat miskin di

sana. Bahkan di sisi lain, para legislator melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi mereka

sendiri.

Dengan realitas yang demikian, mulai tahun 2001 itulah para aktivis pembela hak-hak asasi

manusia yang dimotori oleh LBH Padang dan alumni-alumninya, serta jaringan akademisi serta

organisasi non-pemerintah lainnya, menggugat Perda No. 2 Tahun 2001 tentang APBD Sumatra

Barat.  Perda  tersebut  disahkan  tanpa  memalui  mekanisme  kebijakan  yang  melibatkan  publik

dimana  semestinya  masyarakat  harus  diutamakan  kebutuhan  dasarnya  terpenuhi  termasuk

masalah kelaparan.

Gugatan tersebut  akhirnya dilakukan oleh Tim Subak (Tim Advokasi  Masyarakat  Sumatra



Barat untuk Advokasi) pada tanggal 16 Mei 2001, mewakili beberapa organisasi non-pemerintah

yang terdiri dari: LBH Padang, Kisi Anak Nagari Sumbar, Walhi Sumbar, LBH APIK dan Ketua

Lembaga  Konsultasi  Bantuan  Hukun  KWRI,  yang  diwakili  oleh  pimpinan  masing-masing

lembaga  tersebut.  Dengan  legal  standing  menggugat  beberapa  pejabat  birokrasi,  antara  lain

Tergugat  I,  Gubernur  Kepala  Daerah  Provinsi  Sumatra  Barat,  Tergugat  II,  DPRD Sumbar  dan

Tergugat III, Pemerintah RI cq. Mendagri dan Otoda.

Namun hasil  dari persidangan gugatan tersebut di Tingkat Pengadilan Negeri,  gugatannya

ditolak oleh majelis hakim. Demikian juga di Pengadilan Tinggi, hakim dengan susunan Hatim

Mursalim,  SH  (Hakim  Ketua);  H.Anwar  Nagari  Basa,  SH  (Hakim  Anggota)  serta  H.  Borkat

Ritonga, SH (Hakim Anggota), dengan perkara No. 162/Pdt/2001/PT. PDG tanggal 5 Desember

2001,  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  tanggal  1  Agustus  2001  No.

44/Pdt.G/2001/PN-PDG. 

Kegagalan  ini  tidak  menyurutkan  langkah  para  aktifis  di  Padang  untuk  terus  melakukan

perlawanan. FPSB melakukan pengaduan dan pelaporan kepada kejaksaan Tinggi Sumatra Barat

yang  pada  saat  itu  dikepalai  oleh  Halius  Hosen,  SH.,  telah  merespon  secara  positif  laporan

tersebut dan berjanji segera akan membentuk tim khusus.

Selanjutnya,  FPSB  melakukan  kampanye  di  media  massa  untuk  membentuk  opini  publik

bahwa memang telah terjadi pelanggaran oleh DPRD Sumbar dan menuntut agar RAPBD 2002

tersebut  direvisi.  Dengan  bantuan  rekan-rekan  pers  dalam  bentuk  siaran  pers  maupun

wawancara,  akhirnya opini  publik terbentuk. Cara ini  cukup efektif,  hal  ini  dapat dilihat  dari

reaksi masyarakat yang merespon sehingga menjadi pembicaraan dimana-mana.

Akibat  lambatnya  kinerja  Kejati  Sumbar  yang  menerapkan  pendekatan  secara  persuasif

edukatif terhadap anggota DPRD Sumbar, akhirnya FPSB membuat somasi yang ditujukan kepada

pihak Kejati  Sumbar agar segera menyelesaikan tugasnya sesuai  peraturan yang berlaku.  Dan

apabila tidak segera dilimpahkan ke Pengadilan maka pihak FPSB akan melakukan class action.

Sementara itu akibat maraknya pemberitaan di media massa lokal, anggota DPRD Sumbar

akhirnya ”menyerah” dan merevisi  RAPBD tersebut  dalam ABT (Anggaran Biaya Tambahan).

Namun tetap saja hasilnya tidak berubah jauh dari sebelumnya. Anggota dewan tidak kehabisan

akal, mereka mendesak Gubernur untuk mencairkan dana aspirasi sebanyak 11 milyar. Melihat

indikasi  tersebut,  FPSB  juga  melayangkan  somasi  kepada  Gubernur  Sumbar  agar  tidak

mencairkan dana tersebut, apabila tetap dicairkan maka FPSB akan melakukan class action kepada

Gubernur Sumbar. Namun Gubernur Sumbar tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap

mencairkan dana tersebut melalui perjanjian di atas materai dengan anggota DPRD Sumbar yang

pada  intinya  menyebutkan  bahwa  kelak  terjadi  akibat  hukum  dari  pencairan  dana  aspirasi

tersebut maka pihak yang bertanggungjawab adalah DPRD Sumbar tanpa melibatkan Gubernur

Sumbar.

Maka pada tanggal 5-7 Agustus 2002 melalui SK Gubernur Nomor 26 Tahun 2002 tertanggal 20

Juli 2002 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumbar Zainal Bakar S.H dana aspirasi dicairkan. SK

ini merujuk kepada Surat Mendagri Nomor 903/539/OTDA/2002 yang memerintahkan agar dana

aspirasi tersebut dipindahkan ke pos rutin. 



Angin segar berhembus ke kubu FPSB, hal ini disebabkan salah satu anggota Dewan DPRD

Sumbar  yang  bernama  M.  Zen  Gomo  (F-PAN)  menolak  APBD  tersebut.  Ia  menilai  bahwa

anggaran tersebut sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang saja dan

hal itu tidak bisa diterima oleh hati nuraninya. Pasca ”penghianatan” yang dilakukan oleh M. Zen

Gomo  terhadap  ”rekan-rekannya”  di  DPRD  Sumbar,  beliau  sering  datang  untuk  berdiskusi

dengan para aktivis FPSB dan memberikan dukungan secara moril.

Setelah mempelajari  laporan FPSB,  akhirnya pihak Kejati  memanggil  para tersangka kasus

Dugaan Korupsi APBD 2002 untuk diperiksa dan menyeret mereka ke ”kursi pesakitan” sebagai

terdakwa. Proses persidangan yang panjang selama 1 tahun 6 bulan dan mengalami beberapa kali

penundaan, akhirnya pembacaan putusan atas kasus Dugaan Korupsi  Anggota DPRD Sumbar

sebesar 5,9 milyar dibacakan pada hari Senin 17 Mei 2004. dari 55 orang anggota dewan tersebut, 3

orang pimpinan masing-masing Anwan  Kasri (Ketua), Masfar Rasyid (Wakil Ketua) dan Hasmetri

Oktini  atau  Titi  Nazif  Lubuk  (Wakil  Ketua)  divonis  majelis  hakim  dengan  hukuman  pidana

penjara selama 2 tahun 3 bulan dengan denda Rp. 100 juta subsidair 2 bulan kurungan. Sementara

itu 43 anggota lainnya divonis majelis hakim dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun

dengan denda Rp. 100 juta subsidair 2 bulan kurungan. Sementara itu anggota F-TNI/POLRI kini

sedang  diusut  dengan  peradilan  terpisah  (peradilan  militer).  Sekarang  kasus  tersebut  telah

dilimpahkan di Mahmiliti Medan.

Ke  46  anggota  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar  dakwaan

subsidier pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan

ditambahkan dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sedangkan dakwaan

primair tidak terbukti yaitu pasal 2 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah

diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Masalah-Masalah Anggaran 

Pengalaman di Sumbar tersebut cukup menarik dan menggugah kesadaran publik secara lebih

luas  tentang   perlunya  masyarakat  mengkritisi  APBD  di  level  lokal.  Apa  sesunggunya  yang

menjadi masalah anggaran? Kutipan pernyataan berikut merupakan salah satu anggota DPRD

kabupaten Bojonegoro.

” Malah PAK ini ada proses yang lucu, ada dana sekitar Rp. 10 milyar yang diserahkan kepada dewan

oleh eksekutif, dana ini akan digunakan untuk apa. Bagi DPRD, ini malah pinter lagi, dana RP. 10 milyar

dibagi  habis  untuk  45  orang,  masing-masing  anggota  mendapat  200-250  juta,  berarti  saya  dapat.  Tak

sebutno aelah (saya sebutkan sajalah),  ini  Ibu Cici,  dia  punya Muna Anggita,  balai  pengobatan,  maka

diusulkan bantuan untuk Muna Anggita. Begitu juga Agung PAN, ia kan istrinya dokter punya tempat

praktek,  jelas dia usul  untuk tempat pengobatan dia punya.  Saya nggak mau ambil,  kok malah dipakai

rebutan. Ada usulan untuk irigasi dari sungai Bengawan Solo (pompanisasi) untuk mengairi sawah, wah

ini ide bagus apalagi Bojonegoro sedang kekeringan, setelah saya cek, ternyata yang diairi adalah sawahnya

sendiri. Ada lagi juga, setiap tahun MI-nya (Madrasah Ibtidaiyah) Pak Maksum mesti dapat, tetapi mushola



atau mesjid tetangganya yang mau ambruk nggak dapat, sehingga pelibatan publik masih jauh, apalagi

bicara substansi, aaaeeesss...jauh...!”

Kutipan di atas, merupakan penggalan wawancara terjadi saat merespon pertanyaan tentang

”Bagaimana  eksekutuf  dan  legislasi  menyusun  anggaran  bagi  rakyat  miskin?” Bukan  jawaban  yang

melegakan bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat miskin, melainkan cerita-cerita betapa korup

dan lemahnya respon dari pengambil kebijakan terhadap mendasar sosial ekonomi rakyat.�

Persoalan  ini  bukanlah  sekedar  persoalan  simbol  politik  culas,  yang  tidak  sesuai  dengan

prinsip-prinsip good  governance (pemerintahan  yang  baik).  Tetapi  persoalan  tersebut  harus

diletakkan  pada  proses  kegagalan  pertanggungjawaban  pemenuhan  hak  asasi  manusia,

khususnya perlindungan rakyat miskin. Sehingga dalam mengkritisi respon pengambil kebijakan

tersebut, masalah utama yang diangkat tidak cukup dengan mengatakan ”korupsi”, ”tidak etis”,

”mark up” atau ”penyalahgunaan kewenangan”. Tetapi lebih jauh lagi, masalah ”Pelanggaran HAM”.

Masalah anggaran merupakan persoalan rakyat miskin yang setiap tahun dan setiap daerah

memiliki  masalah tidak jauh berbeda.  Namun,  masalah yang setiap wilayah dan setiap tahun

terjadi tidak pernah berhenti atau mandeg, justru berulang-ulang dan bahkan makin menjijikkan

dalam memanipulasi  angka-angka atau prioritas  anggaran,  baik di  level  bawah hingga pusat.

Mengapa  persoalan  anggaran  terus  berulang  terjadi  (?),  tidakkah  selama  ini  banyak  sekali

organisasi non-pemerintah atau rakyat yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan melakukan

advokasi  anggaran  serta  menggencarkan  aksi  demonstrasi  (?),  bahkan  di  depan  mata  kita

persoalan anggaran terjadi, tetapi kita tidak bisa banyak berbuat.

Untuk memahami masalah anggaran, kita perlu dan harus belajar banyak dari pengalaman-

pengalaman yang sudah ada.  Demikian  pula  tulisan  ini,  lahir  juga karena proses  belajar  dari

pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Demikian pula tulisan ini juga karena prosos belajar

dari pengalaman susahnya menembus kokohnya birokrasi dan perlemen, sekaligus terinspirasi

dari  gerakan  sosial  masyarakat  yang  cukup  menekan,  terlibat  dan  mempengaruhi  kebijakan

publik.  Demokratisasi  kebijakan  anggaran  inilah  yang  harus  diletakkan  dalam  kerangka

pengembangan sumberdaya penentuan politik bagi rakyat miskin, sehingga laju good governance

berada dalam konteks upaya pemajuan  hak-hak asasi manusia, seperti perlindungan kebutuhan

dasar rakyat miskin.�

Yang  kerapkali  terjadi,  sekali  lagi  adalah  pandangan  dari  organisasi  non-pemerintah  atau

kelompok kelas menengah lainnya yang menganggap kebijakan politik anggaran hanya sebagai

persoalan ”good governance”, bukan persoalan hak asasi manusia. Ini mungkin menjadi masalah

tersendiri karena kerapkali mereka lupa bahwa yang berpotensi besar mengubah kebijakan politik

tersebut justru bermula dari gerakan rakyat karena percepatan dan perluasan kontrol publi hanya

bisa dicapai dengan membangun kekuatan pengorganisasian rakyat secara progresif. 



Untuk melihat beberapa masalah yang terjadi dalam soal anggaran, lihat tabel 6 berikut:

Tabel 6 :

Kendala Struktural Kebijakan Anggaran �

Pemahaman Struktur Anggaran 

Banyak masyarakat atau organisasi non-pemerintah yang mengaku atau merasa lemah dalam

memahami  kebijakan  anggaran,  persis  seperti  gambaran  umum  yang  menyatakan  bahwa

persolalan anggaran adalah persoalan elitis,  penguasa birokrasi dan sama sekali  bukan urusan

rakyat.  ”Darimana  datangnya  anggaran,  nggak  penting,  yang  penting  adalah  kita  dapat  jatah!” .

Pandangan yang muncul semacam ini tidak terlalu mengherankan karena memang masyarakat

kita selama puluhan tahun telah terbiasa dengan pemberian-pemberian (”bantuan”) dari negara

atau cukup puas dengan pola kedermawanan pemerintah semacam itu (charity approach).

Padahal banyak dana-dana tersebut justru hilang dikorupsi oleh pejabat birokrasi atau berasal

dari dana-dana yang mengekploitasi sumberdaya alam (tambang, perkebunan, hutan, dll), dimana

realitas  konflik sosial  di  masyarakat lebih banyak disebabkan oleh eksploitasi  tersebut.  Betapa

tidak mencengangkan, kalau dana untuk bantuan rakyat miskin yang diperoleh melalui proyek-

proyek hutang luar negeri telah dikorupsi oleh pejabat pemerintah Indonesia hingga mencapai

30%  lebih.� Singkatnya,  sebenarnya  tidak  sebanding  antara  jumlah  anggaran  yang  diberikan



kepada rakyat dengan jumlah anggaran yang jauh lebih besar hilang akibat kejahatan korupsi.

Struktur  anggaran  sebenarnya  merupakan  bentuk  pengelompokan  komponen-komponen

anggaran  yang  biasanya  terlihat  dalam  komponen  pendapatan,  komponen  pengeluaran  atau

belanja  dan  pembiayaan.  Komponen  masih  digunakan  meskipun  beberapa  hal  telah  diubah

terutama terhadap komponen belanja.  

Tabel 7

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN)

 

Tabel  8

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)



Anggaran di daerah (APBD), setelah berlakunya PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah,  ada  perubahan  yang  penting  untuk  dipahami,

diantaranya terlihat dalam tabulasi berikut:

Tabel 9 :

Perbedaan Anggaran di Daerah

(Sebelum dan Setelah Berlakunya PP No.105 Tahun 2000)

 

Bagaimana memahami struktural anggaran secara mudah untuk menjembatani proses gerakan

advokasi anggaran?. Setidaknya ada 3 soal yang harus dipahami terlebih dahulu sebagai fikus

analisis,  yakni:  arah  kebijakan  umum  ekonomi  (the  macro-economic  framework);

penerimaan/pendapatan  atau  pengalokasian  uang  yang  datangnya  dari  pajak  (revenue);

pengeluaran atau ”uang rakyat ” yang hendak dihabiskan (expenditure).

c. Analisis Arah Kebijakan Umum Ekonomi (the macro-economic framework)�

The  macro-economic  framework, merupakan  perbincangan  yang  terkait  dengan  soal

“ketersediaan  sumberdaya”  (available  resources).  Pemerintah  yang  merancang  suatu  anggaran

harus memperhatikan aspek ketersediaan sumberdaya yang ada, tidak ambisius untuk mengejar

sesuatu yang sebenarnya tidak mampu dicukupi oleh sumberdaya lokalnya.

Biasanya praktek yang besar akan terjadi dimasa transisi otonomi daerah adalah pembiayaan

dalam  kerangka  kebijakan  restrukturisasi  hutang  dan  manajemen  hutang  untuk  menutup

sumberdaya  tersebut.  Padahal  pemerintah  tidak  pernah  memikirkan  bahwa  yang  membayar

hutang  tersebut  adalah  juga  rakyat.  Di  Indonesia  misalnya,  proyek  pengairan/irigasi  yang

dibiayai atas hutang Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia telah menyebabkan hutang negara



membengkak, sementara disisi lain program yang dijalankan lebih banyak dikorupsi atau bahkan

gagal.  Secara  otomatis,  kegagalan  sektor  infrastruktur  irigasi  tahun  1080-an  awal,  telah

menyababkan rusaknya sistem sosial ekonomi rakyat petani, belum lagi hutangnya mereka juga

yang bayar.

Pemahaman soal ketersediaan sumberdaya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 CESCR

1966,  sangat  penting.  Mengutip  seorang  penulis  hukum, Phillip  Alston, menyatakan  ”to  the

maximum of  its  available  resources” dalam kovenan merujuk pada keseluruhan sumberdaya dari

suatu negara dan tidak dibatasi untuk sekedar alokasi anggaran.

Bagaimana cara untuk mengetahui kebijakan umum sebagai dasar penyususnan anggaran?

Pada setiap  level,  APBN,  APBD  Provinsi  dan  APBD  Kabupaten/kota  memiliki  dasar  rujukan

masing-masing. Lebih mudahnya, lihat tabel dasar penyusunan anggaran berikut:

Tabel 10

Dasar Penyusunan Anggaran 

 

Dengan hal diatas, kita bisa mengukur apakah memang layak anggaran tersebut ditargetkan

untuk mencapai  pemajuan/pemenuhan hak-hak sosial  ekonomi  atau kebutuhan dasar  rakyat.

Untuk  lebih  memahami  asal  usul  pendapatan  anggaran,  serta  pengeluaran/belanja  anggaran

maka berikut  dipaparkan secara  ringkas  soal  analisis  struktural  anggaran dengan pendekatan

berbasis hak.



Pendekatan Berbasis Hak melalui Analisis Pendapatan/Penerimaan (revenue)

Revenue, terkait dengan sebuah sistem pemasukan pendapatan pemerintah, seperti perpajakan

yang  dikenakan  pada  rakyat  atau  pencabutan  subsidi.  Biasanya  berdalih  dibalik  pernyataan

peningkatan Devisa atau juga PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka diberlakukan kenaikan pajak

yang tinggi di suatu daerah atau sebagaimana kebijakan pengurangan subsidi BBM pada awal

tahun 2003 ini sehingga memberikan beban yang berat bagi rakyat.

Hal ini untuk menguji apakah sebanding antara pemasukan yang diberikan oleh rakyat dengan

kontribusi balik terhadap rakyat dalam pemenuhan publik service (pelayanan publik).

Analisis pendapatan dengan menggunakan pendekatan berbasis hak, dapat dikritisi dari cara

begaimana pemerintah menggali atau mencari sumber-sumber pendanaan baik yang ditentukan

secara hukum amupun tanpa dasar hukum, yang baik secara langsung maupun tidak langsung

telah menghalangi akses kebutuhan dasar rakyat miskin,  atau menghambat pemajuan hak-hak

asasi manusia, khususnya hak ekosob.

Setidaknya ada tiga hal  yang bisa dianalisis  dari  sisi  pendapatan anggaran yang dilakukan

pemerintah:

Apakah  pendapatan  diperoleh  melalui  hutang  dalam  atau  luar  negeri  yang  mensyaratkan

kebijakan tertentu yang merugikan rakyat miskin;

Apakah pendapatan diperoleh dari upaya pemerintah menggususr dan tidak melindungi hak-hak

ekosob rakyat miskin; dan

Apakah  rakyat  miskin  dibebani  oleh  pajak,  retribusi  atau  pungutan-pungutan  lain,  secara

langsung  ataupun  tidak  langsung,  tanpa  diimbangi  dengan  perlindungan  terhadap  hak  atau

kebutuhan dasarnya.

1.  Hutang Dalam atau Luar Negeri

Dalam sebuah pertemuan refleksi aktivitas advokasi hak asasi manusia internasional dan

anggaran di  Mexico,  menegaskan bahwa problem utama dalam banyak negara-negara miskin

adalah keputusan yang paling mendasar yang mempertajam anggaran mereka tidak dibuat oleh

pemeritahnya  sendiri  tetapi  lembaga-lembaga  keuangan  internasioanl  (internasiona  financial

institusions), seperti yang dilakukan World Bank (Bank Dunia) dan IMF/Internasional Monetary

Fund (Dana  Moneter  Internasional).� Dalam  banyak  kasus,  kebijakan-kebijakan  ini  merupakan

respon kegagalan pemerintah dalam mengelola secara efektif keuangan mereka sendiri. Lembaga-

lembaga ini kemudian menyuruh pemerintah untuk membatasi pembiayaan sosial dan ukuran

anggaran-anggaran mereka sebagai suatu kondisi akses penerimaan hutang luar negeri sehingga

bukan menolong tetapi justru sering membuat masalah semakin buruk.

Termasuk pemerintah Indonesia, program penyesuaian struktural (kebijakan-kebijakan yang

diperintahkan  lembaga  keuangan  internasional, structural   Adjustment  Program/SAP)  justru

memperparah proses pemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi yang makin dalam. Hal ini

disebabkan   bahwa  kebijakan  SAP  lebih  mengutamakan  kepentingan  pasar  bebas  (kebijakan

ekonomi neo-liberal)  yang berwujud dalam bentuk dominan yakni kapitalisasi  dan privatisasi.

Dua tipe isu yang ditangani dalam kaitannya unit sektor publik SAP: Pertama, berapa banyak unit



sektor publik dapat ditranfer menuju tangan privat (swastanisasi) untuk membuat lebih efisien;

Kedua, bagaimana privatisasi tersebut membiarkan sektor publik dapat dibuat lebis efisien dan

mengurangi beban yang meletihkan bagi pemerintah.�

Lalu bagaimana potret anggaran di Indonesia terkait dengan hutang tersebut? Hutang luar

negeri Indonesia per Maret 1999 telah mencapai jumlah yang tidak wajar, yaitu US$ 151,5 milyar,

sehingga  33,9  dari  pengeluaran  rutin  pemerintah  pada  tahun  anggaran  1998/1999  terpaksa

digunakan untuk membayar cicilan dan bunga hutang. Tambahan hutang sebesar US$ 5, milyar

menambah bilangan fantastis hutang di Indonesia dan menempatkan negeri ini pada peringkat

negara penghutang terbesar di antara semua negara Dunia Ketiga.�

Kondisi hutang luar negeri yang menjerat Indonesia, tidak lepas pula dengan skenario SAP

yang menghendaki naiknya devisa melalui melonjaknya ekspor dalam neraca perdagangan. Ini

hanya  bisa  dilakukan bila  berbagai  sumber  perekonomian nasional  (konsumtif  dan investatif)

dialihkan  sesuai  tuntutan  pasar  global.  Sebagaimana  terlihat  dalam  faktor  berikut,  menjadi

persyaratan  memperoleh  pinjaman  baru:  pengurangan  defisit  negara  yang  tak  lain  berarti

pengurangan pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas sosial; penurunan upah

standar  minimum;  penaikan suku bunga  bank;  privatisasi  perusahaan negara;  devaluasi  mata

uang untuk menstimulasi  ekspor;  kebijakan uang ketat  untuk menahan lonjakan inflasi  akibat

stimulasi ekspor; liberalisasi arus modal untuk merangsang modal asing; jaminan modal asing dan

seterusnya.�

Bila saja anggaran negara dilakukan dengan mengurangi fasilitas  kebutuhan dasar  rakyat,

maka jelas dengan pendekatan berbasis hak, anggaran yang disusun dengan hutang luar negeri

tersebut melanggar hak-hak asasi manusia. Begitu juga daerah karena ada pos pinjaman daerah

perlu  diwaspadai  bentuk-bentuk  hutang  yang  serupa  merugikan  rakyat  dengan  persyaratan

tertentu, baik diperoleh melalui  pinjaman dalam negeri  ataupun luar negeri.  Karena itu harus

diperjelas hubungan pendapatan negara dan daerah dengan asal hutang serta persyaratan apa saja

yang menjadi bagian dari realisasi program untuk hutang tersebut.

2.  Menggusur dan Merampas Hak Ekosob

Pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  anggaran  bisa  pula  terjadi  akibat  sumber-sumber

pendapatan yang diperoleh pusat atau daerah telah dilakukan dengan mengekploitasi tanah, air

dan  sumberdaya  alam  lainnya,  tanpa  memperhitungkan  hubungan  sosial  ekonomi  komunitas

lokal dengan akses hidup yang tergantung pada lingkungan tersebut. 

Contoh  sederhana,  perolehan  investasi  untuk  pengembangan  Darmo  Trade  Center  di

Surabaya, telah menggusur pedagang pasar tradisional Wonokromo yang sejak puluhan tahun

menggantungkan hidupnya dari pedagang di pasar tersebut (2003). Contoh lainnya, bagian laba

BUMD  Pemerintah  Kabupaten  Jember  yang  bersumber  dari  keuntungan  Perusahaan  Daerah

Perkebunan  (PDP)  Ketajek  atau  juga  PDP  Banongan  di  Situbondo,  secara  jelas  telah  telah

merugikan  kepentingan  petani  miskin  yang  tanahnya  pada  masa  Orbe  Baru  dirampas  untuk

pemenuhan sektor perkebunan tersebut, sementara penyelesaian sengketa tanahnya tidak pernah

jelas.  Begitu juga bagi  nelayan,  eksploitasi  tambang yang memperoleh nilai  investasi  tinggi  di



pantai  utara Jawa, seperti  proyek Exxon Mobil  Oil  dan pemancangan di  Ujung Pangkah telah

menurunkan tingkat  pendapatan  nelayan yang disebabkan ekosistem laut  serta  populasi  ikan

berkurang drastis.

Pemaksaan perampasan hak-hak ekosob juga bisa terjadi akibat pengaruh hutang luar negeri

yang menghendaki jaminan investasi, ekspansi modal besar dan stabilitas politik. Contoh kongkrit

bisa dilihat pada kasus pembangunan waduk Kedungombo di Jawa Tengah yang sumber dananya

diperoleh  dari  Bank  Dunia,  dengan  membebaskan  tanah  seluas  5.898  hektar  di  3  kabupaten:

Sragen, Boyolali dan Grobogan. Dalam kasus tersebut, 5.390 kepala keluarga yang sebagian besar

petani akan ditransmigrasikan meskipun mereka menolak adanya pembangunan waduk tersebut.

Tentu proyek besar tersebut telah melahirkan dampak sosial dan lingkungan yang luas.�

Kita  harus  jeli  melihat  darimana  pendapatan  negara  atau  daerah,  kalau  ditemukan  fakta

bahwa suber penerimaan dana-dana anggaran tersebut dari cara-cara merampas atau menggusur

hak rakyat, mengekploitasi sumberdaya alam yang menyebabkan hilangnya akses sosial ekonomi

serta  merusak  lingkungan.  Jelas  kita  bisa  mengatakan  bahwa  anggaran  tersebut  juga  dengan

sengaja diperoleh negara atau pemerintahan dengan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak

ekosob.

3.  Pungutan-pungutan

Untuk  mengejar  target  dalam  komponen-komponen  pendapatan  anggaran,  tidak  jarang

pemerintah memperbesar pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya untuk memenuhinya.

Secara hukum (UU No. 34 Tahun 2000), jenis pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan, Bea

Balik  Nama,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan,  Pajak  Pengambilan  dan  Pemanfaatan  Air  Bawah

Tanah dan air  Permukaan. Pajak.   Sementara itu,  di  daerah kabupaten/kota terdiri  atas:  Pajak

Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan

bahan galian golongan C, pajak parkir.

Meskipun demikian  masih  ada peluang bagi  pemerintah  untuk membuat  pajak  selain  hal

diatas  asalkan  sesuai  dengan  kriteria  hukum  dengan  melalui  perda/peraturan  daerah  untuk

meningkatkan  Penadapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Retribusi  dan  BUMD  (Badan  Usaha  Milik

Daerah)pun  seringkali  dibuat  atau  dinaikkan  untuk  memenuhi  target  PAD  yang  memang

dimungkinkan karena peraturan daerah.

Yang  harus  jeli  dalam  mengkritisi  pungutan-pungutan  pemerintah  tersebut  dengan

menggunakan pendekatan berbasis  hak, adalah apakah pajak,  retribusi  atau pungutan lainnya

telah  memperhitungkan  kondisi  rakyat  miskin  secara  sosial  ekonomi  sehingga  ada  upaya

pemerintah untuk melindungi rakyatnya(?).  Perhitungan atau pertimbangan kondisi secara sosial

ekonomi yang dimaksud meliputi berapa pendapatan (income) keluarga, sejauh mana kesempatan

bagi rakyat miskin untuk bisa menikmati fasilitas sosial yang disediakan negara (?):

Adalah  tidak  adil  bila  rakyat  miskin  yang  sudah  lemah  pendapatannya  harus  membayar

retribusi  rumah sakit  yang sama halnya  dengan orang kaya.  Padahal  akses  rumah sakit  atau

pelayanan kesehatan  bagi  rakyat  miskin  sangat  berarti  sebagai  kebutuhan dasar  untuk hidup

layak.



Pajak,  berdasarkan  bentuknya  ada  yang  dipungut  secara  langsung  (direct  taxes)  dan  tidak

langsung (indirect taxes). Pajak langsung biasanya diperoleh dari penghasilan pembayar pajak atau

kekayaan pribadi atau perusahan sehingga lebih didasarkan pada property atau kekayaan tertentu

yang dimiliki seseorang atau sekelompok usahawan. Berbeda dengan pajak langsung, pajak tidak

langsung biasanya dilekatkan dengan konsumsi atau produk tertentu atau juga pelayanan publik

tertentu sehingga pajak jenis ini memungkinkan dibayarkan oleh orang atau usahawan yang sama

sekali tidak memperdulikan kondisi kelas sosial manapun �

Namun  di  negara-negara  dimana  tingkat  distribusi  pendapatannya  timpang,  pajak  tidak

langsung  justru  akan  meningkatkan  ketidakadilan  dan  ketimpangan  sosial  ekonomi.  Hal  ini

karena  si  miskin  membayar  pajak  yang  sama  jumlahnya  sebagaimana  yang  kaya,  padahal  si

miskin  sesungguhnya  membayar  pajak  yang  secara  proporsional  lebih  dari  jumlah  yang

dibayarkan  si  kaya.  Pajak  tidak  langsung  juga  memberikan  kontribusi  mahalnya  harga-harga

barang dan mahalnya pelayanan publik sehingga pajak tidak langsung akan melemahkan daya

beli  rakyat  dan  dalam  konteks  demikian  merupakan  bentuk  pengujian  terhadap  hambatan-

hambatan  pemajuan  hak  asasi  manusia. � begitu  pula  kenaikan  pajak  bagi  industri  atau

perusahaan-perusahaan,  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  dan  menekan  tingkat

kenaikan upah buruh karena perusahaan akan senantiasa bicara efisiensi, sementara pemerintah

tidak  pula  melindungi  sektor  industri.  Bisa  jadi  tidak  hanya  rakyat  miskin  yang  dirugikan,

industri-industri  lokal pun tidak luput  terkena dampak dengan adanya pajak atau pungutan-

pungutan itu, baik resmi ataupun apalagi tidak resmi.

Implikasi sosial ekonomi pajak atau pungutan semacam itulah yang harus dipertimbangkan

dalam  menentukan  perlu  tidaknya  pencapaian  pendapatan  yang  tidak  harus  merugikan

kepentingan rakyat miskin. Kebijakan-kebijakan eksepsional juga harus dipikirkan seperti bebas

pajak bagi rakyat miskin.

Pendekatan  Berbasis  Hak  melalui  Analisis  Pengeluaran/belanja  (uang  rakyat  yang

dihabiskan/expenditure)

Expenditure atau belanja/pengeluaran, setidaknya dapat diuji dari dua hal: 

Fungsi, analisis terhadap apakah pos-pos anggaran tersebut merupakan mandat untuk pemajuan

atau pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (hak tanah, hak air, hak atas pangan, hak atas rumah

layak, hak atas pendidkan, hak atas kesehatan, hak atas anak, dll)

Klasifikasi  ekonomi,  yakni  analisis  atas  rasio  kelengkapan (equipment,misalya soal  baju  dewan

yang menghabiskan uang ratusan juta, perbaikan mobil dinas), training/pelatihan (studi banding

ke  luar  negeri),  duplikasi  (Gaji,  biaya  kunjungan,  perdiem,  tunjangan,  uang  kehormatan,

perbaikan moral), dll.

Sebagaimana telah ditentukan sebelumnya bahwa pada komponen belanja perlu diperhatikan

peruban-perubahannya, seperti dulu dikenal hanya dengan belanja rutin dan belanja publik yang

tidak  memisahkan  belanja  aparatur  dengan  belanja  publik  namun  sejak  lahirnya  Peraturan

Pemerintah No. 105 Tahun 2000, komponen tersebut berubah menjadi administrasi umum, belanja

operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang memisahkan antara belanja aparatur dan



belanja publik.

Untuk memudahkannya, dan juga karena pendekatan dalam penulisan ini adalah memotret

seberapa juah upaya pemajuan hak-hak ekosob melalui pemenuhan hak-hak publik maka dipilah

menjadi dua komponen besar dalam anggaran yang masuk dalam pos pengeluaran atau belanja

negara/daerah, yakni: (1) Belanja untuk Aparatur dan (2) Belanja untuk publik.

Belanja Aparatur

Yang dimaksud dengan belanja  aparatur adalah hampir  sama dengan pemahaman belanja

rutin pada masa lalu, yakni pengeluaran-pengeluaran pemerintah (pusat/daerah) yang ditujukan

untuk  membiayai  kegiatan  sehari-harinya.  Secara  khusus  belanja  rutin  dapat  dipilah  menjadi

pengeluaran  operasi  dan  pengeluaran  konsumsi.  Belanja  rutin  pada  masa  lalu  dimana  tidak

dikenal  pemisahan  belanja  publik  dengan  belanja  aparatur,  terdiri  dari  sepuluh  komponen

meliputi: belanja pegawai; belanja barang; belanja pemeliharaan; belanja perjalanan dinas; belanja

lain-lain; angsuran pinjaman/hutang dan bunga; belanja pensiun; ganjaran/subsidi; pengeluaran

tidak  termasuk  bagian  lain;  dan  pengeluaran  tidak  tersangka.� Namun  dengan  pendekatan

anggaran kinerja, tidak semua belanja barang, belanja perjalanan dinas dan beberapa pos lainnya

tidak semuanya masuk ke belanja aparatur namun bisa jadi masuk ke belanja publik.

Oleh sebab itu, kecermatan membaca anggaran (kinerja) ini adalah memilah antara pos-pos

anggaran yang seharusnya masuk anggaran aparatur namun dimasukkan dalam pos anggaran

publik. Selain itu perlu diuji sejauh mana efektifitas anggaran-anggaran perjalanan dinas, belanja

modal-dalam belanja publik.

Belanja aparatur memang diperlukan, terutama dalam rangka menjalankan pelayanan publik

yang lebih baik, maka pegawai birokrasi harus dibiayai secara layak pula. Meskipun demikian

belanja  aparatur  haruslah  berpusat  pada  upaya  efektifitas  pemajuan  hak-hak  rakyat  terutama

dalam melayani kebutuhan dasar dan meningkatkan partisipasi sosial. Misalnya, pemenuhan gaji

layak  bagi  guru  sebagai  tenaga  pendidikan,  tidaklah  akan  berjalan  baik  proses  pendidikan

bilamana  guru-guru  masih  belum  sejahtera  dan  hal  tersebut  sangat  mempengaruhi  kualitas

pendidikan secara umum.

Proporsi  yang  tidak  seimbang  antara  belanja  aparatur  dengan  anggaran  untuk  upaya

pemajuan hak asasi manusia menunjukkan bahwa birokrasi tersebut boros/tidak efisien atau bisa

jadi  terlalu mementingkan kebutuhan penguasa birokrasi.  Misalnya,  hampir  semua kabupaten

atau provinsi  menganggarkan ”uang kehormatan”  yang jumlahnya  cukup besar  dan terkesan

mewah ditengah situasi  kemiskinan sosial  ekonomi  rakyat.  Apakah ”uang kehormatan”  yang

dianggarkan akan meyebabkan penguasa menjadi tidak dihormati rakyatnya, ”gila hormat” atau

kehormatan  harus  dibeli  dengan  uang  publik  (?).  begitu  juga  ”uang  perbaikan  moral”  yang

implementasinya ternyata dipergunakan untuk naik haji (bagi yang muslim) atau pergi ibadah ke

Eropa (bagi yang non muslim). (lihat: kasus DPRD Jawa Timur, 2001-2001).

Begitu juga hampir semua APBD menganggarkan biaya ”penyerapan aspirasi rakyat ” bagi

DPRD, padahal penyerapan aspirasi tersebut sudah menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota

dewan. Untuk menyikapi draft APBD/APBN, harus tegas untuk menolak dan memangkas pos-

pos anggaran yang berpotensi manipulasi aktivitas (korupsi yang dilegalisasi), terlalu mengada-



ada dan cerminan kemewahan penguasa birokrasi maupun parlemen.

Belanja untuk Publik

Belanja  untuk  publik  merupakan  adalah  pengeluaran  pemerintah  yang  bersifat  investasi

sosial-ekonomi,  berupa  pembiayaan  program  fisik  (pembangunan  gedung  sekolah,  jalan,

pelabuhan,  dll)  dan  non-fisik  (pendidikan,  pelatihan,  penelitian,  pelayanan,  bantuan  pangan,

bantuan hukum, dll) yang secara langsung maupun tidak akan ditujukan untuk pemenuhan hak-

hak publik.

Dalam bahasa kebijakan anggaran, dulu dimasukkan dalam kategori belanja pembangunan,

namun kini belanja publik merupakan belanja yang bukan untuk keperluan aparatur. 

Ada lebih dari 20 komponen belanja pembangunan, antara lain:

 

Data diolah dari sumber Bappenas dan FGD/Focus Group Discussion (2003)

Meskipun memiliki  komponen yang sangat banyak,  tetapi  jumlah anggaran yang terdapat

dalam pos b publik tidak terlalu besar bahkan sangat “njomplang” (timpang) bila dibandingkan

dengan pengeluaran dari pos belanja aparatur.

Bagaimana  analisis  anggaran  terhadap  belanja  aparatur  atau  belanja  publik  berdasarkan

pendekatan berbasis hak rakyat miskin? Agar tidak terlalu mengulang, analisis anggaran terhadap

belanja ini  lebih lengkap dapat dilihat  pada bagian sebelumnya soal  pendekatan berbasis  hak

melalui  analisis  anggaran,  yakni:  analisis  anggaran  untuk  mengidentifikasi  prioritas  negara;

analisis  ”progressive  realization”  dalam  kewajiban  pemenuhan  hak  ekosob;  analisis  anggaran

sebagai alat untuk membuktikan suatu hak.

Sebenarnya banyak analisis anggaran terkait dengan belanja/pengeluaran yang menggunakan



beragam  pendekatan,  seperti  pendekatan  sektoral,  pendekatan  normatif  (berdasarkan  hukum

yang  berlaku),  pendekatan  peka-gender  dan  lain  sebagainya.  Secara  umum,  pendekatan-

pendekatan tersebut tidak terlalu berbeda dan hanya merupakan titik berat tema analisis yang

digunakan saja yang merupakan bagian pembeda.

Penting  pula  untuk  membandingkan  antara  pos  belanja  aparatur  dengan  belanja  publik,

terutama dikaitkan dengan efisiensi, rasionalitas kinerja dan pertanggungjawaban terhadap hasil

realisasi suatu program.

Elemen Proses Pembuatan Anggaran 

Anggaran,  baik  APBN  maupun  APBD,  bukanlah  sekedar  dokumen  keuangan,  melainkan

dokumen  politik  yang  memperlihatkan  tanggung  jawab  hubungan  negara  dengan  rakyatnya.

Oleh sebab itu, dalam proses pembuatan anggaran, setidaknya ada tiga yang perlu diperhatikan

sebagai bagian dari kulitas pembuatan anggaran itu sendiri, yakni:

Perencanaan (planning)

Perencanaan  yang  harus  diperhitungakan  di  sini  adalah  bagaimana  pihak  pengambil

kebijakan menetukan sumberdaya setempat  dengan melibatkan proses  partisipasi  publik,  baik

dalam bentuk konsultasi,  pengusulan rencana-rencana dari bawah (bottom up process) atau juga

rasionalisasi sumber dana.

Pengelolaan (management)

Pengelolaan yang dimaksud di sini adalah menguji apakah antara sasaran atau tujuan dalam

program sesuai atau konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan, sehingga

masyarakat bisa memahami program-program anggaran secara jelas arah dan dampaknya. Tentu

dalam pengelolaan ini membutuhkan kontrol dan kemitraan bersama masyarakat, keterbukaan

(transparasi), evaluasi terhadap alokasi sehingga program yang dijalankan akan tepat sasaran.

Tepat sasaran di sini, bisa menggunakan indikator-indikator:

Pengujian  reasonability (memiliki  alasan-alasan  atau  sebab  yang  kuat  secara  kualitatif),

meliputi pertanggungjawaban dalam pemajuan hak asasi manusia (hak pendidikan, kesehatan,

lingkungan,  pekerjaan  layak,  pangan,  dll),  upaya  atau  strategi-strategi  pemerintah  melawan

kemiskinan.  Indikator  ini  untuk  mengiji  apakah  alasan  yang  digunakan  pemerintah  untuk

memberikan  referensi  pos-pos  anggaran  aparatur  dan  publik  bila  dibandingkan  dengan  pos

anggaran yang berbasis pada kepentingan rakyat miskin (reasonable test). Pos-pos anggaran bagi

rakyat  miskin  seharusnya  menjadi  prioritas  dibandingkan  dengan  kepentingan  pembangunan

rehabilitasi  rumah  dinas,  perbaikan  fasilitas  kendaraan  dinas  ataupun  menambah  uang  saku

anggota  dewan.  Dalam  pemenuhan  hak  sosial  ekonomi,  setiap  tahun  semestinya  ada  pos

anggaran yang terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan yang

layak,  subsidi  pertanian skala  kecil  dan air  bersih  bagi  rakyat miskin yang benar-benar nyata

menyentuh kebutuhan dasar. Bukannya pos anggaran yang peningkatan sumber daya manusia

anggota dewan seperti biaya kuliah kesarjanaan atau pos untuk pembiayaan haji sebagai bentuk



pembinaan mental dan moral anggota dewan.

Pengujian rasionalitas (dasar fikiran yang masuk akal secara kuantitaif),  meliputi proporsi

(perbandingan  antara  pemenuhan  hak-hak  rakyat  miskin  secara  manipulatif  dengan  besaran

jumlah alokasi); tahapan-tahapan yang jelas dan terukur, secara waktu, sumberdaya yang tersedia,

efektifitas dan dapat dicapai. Pos anggaran yang diuji  proporsi secara kuantitatif,  artinya diuji

dengan memperbandingkan keseimbangan dan keadilan antara porsi bagi prioritas rakyat miskin,

anggaran pembangunan dan operasional rutin pemerintah (rationality test). Kekeliruan yang kerap

kali  terjadi sebenarnya terletak pada tidak adilnya porsi antara anggaran untuk rakyat banyak

dengan  besaran  anggaran  untuk  biaya  aparatur  sehingga  nampak  adanya  ”aji  mumpung”

memperkaya diri  sendiri  (”kere  munggah bale”),  sebagaimana terlihat  praktik  bagi-bagi  mobdin

(mobil dinas), memperbesar gaji atau juga pembengkakan tunjangan (sebagaimana terjadi pada

pimpinan dan anggota DPRD Jatim), dan ”bancakan” lainnya.

Pengawasan (controlling)

Hak atas informasi menjadi bagian penting untuk melakukan pengawasan publik, termasuk

bagaimana menempatkan proses-proses pengawasan secara langsung dan terbuka melaui forum-

forum  formal.  Dalam  tangga  partisipasi  yang  dikemukakan Sheery  Arnstein,  tersedianya

mekanisme  pengawasan  publik  terhadap  kebijakan  merupakan  bentuk  tertinggi  yang  akan

mendorong transformasi demokrasi yang lebih nyata.

Terkait  dengan  tiga  elemen  di  atas,  kerja-kerja  akar  rumput  dalam  advokasi  anggaran

mengupayakan  gagasan,  masukan  dan  kritisisme  publik  terkelola  dengan  baik,  diterima

mekanisme  formalnya  dan  terartikulasi  substansi  persoalan  dasarnya.  Ada  elemen  tambahan

lainnya yang juga perlu  diperhatikan�:  (1)  Strategi  pendekatan,  terkait  dengan kerja-kerja  akar

rumput untuk membangun desain lebih besar dan maju melalui anggaran sehingga menempatkan

persoalan  kemiskinan  atau  rakyat  miskin  sebagai  problem  mendasar  yang  harus  dipecahkan

terlebih  dahulu  (mendapat  prioritas);  (2)  Kerja  Advokasi  anggaran  tidak  sekedar  kapasitas

analitik,  melainkan juga  kerja-kerja  pengorganisasian  rakyat,  pendidikan kritis  dan kampanye

hak-hak rakyat miskin; (3) Keterlibatan publik untuk mempengaruhi proses pembuatan anggaran,

baik dalam upaya menegosiasikan ”counter draft”  maupun  menjadikan  gagasan pro-poor budget

diterima/digunakan.

Tahapan Proses Pembuatan Anggaran dan Problem Demokratisasi Kebijakan

Secara  garis  besar  ada  4  kunci  tahapan proses  pembuatan  anggaran,  baik  di  level  daerah

maupun pusat, yaitu:

Tahapan Penyusunan (budget preparation)

Tahapan Pengesahan (Budget authorization)

Tahapan Pelaksanaan (budget execution)

Tahapan Pertanggungjawaban (budget accountability)



Tahapan Penyusunan (budget preparation)

Pada tahapan penyusunan anggaran, sesungguhnya pertarungan awal bagi kerja-kerja akar

rumput untuk mendesakkan gagasan dan usulan-usulannya menyangkut kebutuhan dasar rakyat

miskin.  Namun  sayangnya,  terkadang  karena  kurangnya  informasi  dan  sosialisasi,  tahapan-

tahapan penyusunan anggaran terlewati begitu saja tanpa adanya respon dari masyarakat secara

luas.�

Karena  penyusunan  anggaran,  khususnya  APBD  menggunakan  pendekatan  kinerja  maka

harus memuat: (a) sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; (b) standar pelayanan yang

diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkuan; dan bagian

pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan

dan belanja modal/pembangunan. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah maka

dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.�

Untuk penyiapan suatu RAPBD, pemerintah daerah bersama DPRD bersama-sama menyusun

arah dan kebijakan umum APBD yang kemudian menjadi acuan pemerintah daerah menyusun

strategi dan prioritas APBD.�

Meskipun sepertinya suatu anggaran harus disusun secara baik, sebagaimana terlihat di atas,

yang harus jeli dilihat pada tahapan penyusunannya, yakni: penyusunan anggaran pendapatan;

penyusunan anggaran belanja aparatur; dan penyusunan anggaran belanja publik.

Penyusunan  anggaran  pendapatan,  biasanya  dirumuskan  oleh  departemen/dinas-dinas

setelah mendapat surat edaran dari presiden atau kepala daerah, untuk menentukan pos-pos apa

saja  yang  mungkin  menghasilkan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  (RAP)  yang  kemudian

disetorkan melalui Biro Keuangan Provinsi atau kepala bagian untuk Pemerintah Kabupaten dan

Kota.

Yang  perlu  diperhatiakan  dalam  RAP  adalah  apakah  sumber-sumber  yang  diperoleh

merupakan sumber yang tidak memberatkan atau membebani atau bahkan merugikan rakyat,

terutama bagi si  miskin(?).  misalnya, menentukan pajak-pajak (insentif pajak) yang sebenarnya

kembalinya  tidak  pada  masyarakat  melainkan  kepada  pihak-pihak  birokrasi  tertentu  yang

memboroskan keuangan daerah. Atau juga sumber keuangan yang diperoleh berasal dari suatu

perusahaan perkebunan yang tanah-tanahnya merupakan hasil  rampasan hak-hak petani  atau

buruhnya  diperas/dieksploitasi  oleh  suatu  pabrik  tertentu.  Maka  dalam  soal  penyusunan

anggaran  pendapatan  tersebut  harus  tegas  ditolak  atau  dihentikan  dengan  alasan  sangat

merugikan kepentingan rakyat dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Sedangkan penyusunan  anggaran  belanja  aparatur, mekanisme penyusunannya tidak jauh

berbeda dengan penyusunan anggaran pendapatn yakni  melalui  departemen atau dinas-dinas

pula. Namun dalam realitasnya, penyusunan anggaran belanja aparatur kerapkali tidak masuk

akal bahkan memperlihatkan birokrasi yang sangat gembrot sehingga menguras pembiayaan yang

tidak sedikit.

Bandingkan dengan ketimpangan prosentase antara jumlah yang dianggarkan untuk belanja

aparatur dengan belanja publik dan lihat  bagaimana kinerja pelayanan lembaga pemerintahan



yang terjadi di lapangan. Tidak sedikit diantara kita dibuat kesal atau jengkel karena lamban atau

tidak jelasnya pelayanan birokrasi, padahal pegawai pemerintahan ini merupakan ”pelayan rakyat

”, bukan ”raja” dan seharusnya merupakan ”abdi rakyat” bukan ”abdi negara (penguasa)”.

Dan berbeda dengan dua penyusunan anggaran sebelumnya, penyusunan anggaran belanja

pembangunan merupakan satu-satunya bagian dimana tersedia  mekanisme rakyat  bisa  terlibat

dalam pembuatan kebijaksanaan anggaran.  Dalam APBD tingkat  kabupaten/kota,  keterlibatan

masyarakat dimulai  pada saat  Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa),  yang biasanya

diikuti oleh perangkat desa (kepala desa dan anggota BPD), tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-

unsur organisasi rakyat lainnya. Di tingkat lebih atas, perangkat desa (kepala desa), terlibat dalam

pembahasan UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan)yang dilakukan di tingkat kecamatan.

Namun  fakta  di  lapangan  menunjukkan  hal  yang  berbeda.  Penyusunan  anggaran  yang

melibatkan partisipasi rakyat hanyalah isapan jempol alias masih formalistik dan tidak pernah

dipakai  atau  diteruskan  usulan-usulan  dari  bawah.  Dari  beberapa  hasil  temuan  di  lapangan

(khususnya terkait APBD), menunjukkan beberapa fakta modus mekanisme palsu pelibatan rakyat

Pembatasan bagi kepersertaan bagi rakyat dengan cara, kepala desa membatasi undangan hanya

pada kawan-kawan dekatnya, kerabat atau kelompok partai si kepala desa.

Hanya  terbatas  pada  anggota  BPD  dan  tokoh-tokoh  tertentu  (yang  berlatar  belakang  politik,

agama dan etnis tertentu).

Draft-draft  anggaran  belanja  pembangunan/publik  sudah  disiapkan  oleh  dinas-dinas  terkait

padahal Musbangdes dan UDKP belum atau sedang dilakukan.

Pelibatan desa, tokoh masyarakat dan LSM sekalipun terkadang hanya digunakan sebagai alat

legitimasi penyusunan anggaran belanja pembangunan pemerintah.

Dari ketiga penyusunan anggaran (pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik), rakyat

hanya dilibatkan pada saat penyusunan anggaran belanja pembangunan, itu pun kenyataannya

masih  jauh dari  partisipasi  yang sesungguhnya dari  masyarakat.  Mekanisme pelibatan  publik

hanyalah tokenisme (simbolis atau ritual, tanpa ada hal substansial yang memberikan dampak

atau pengaruh).

Skema berikut untuk membandingkan apa saja hal yang menjadi dasar penyusunan anggaran,

baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.



Tabel 11:

Proses Penyusunan Anggaran�

Tahapan Pengesahan (budget authorization)

Pada tahapan pengesahan anggaran yang harus diperhatikan dalam konteks advokasi ”pro-

poor budget” adalah apakah ada elemen atau pihak-pihak masyarakat (juga bisa organisasi non-

pemerintah) mendapat kesempatan untuk mengetahui RAPBD/RAPBN draft final atau terakhir

yang  hendak  disahkan  dan  bisa  hadir  secara  langsung  mengawasi  begaimana  jalannya

pengesahan anggaran (?).

Mengapa akses draft final  tersebut penting adalah untuk menguji  sejauh mana konsistensi

yang dirancang oleh pemerintah mengadopsi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat, memperhatikan

skala prioritas bagi rakyat miskin dan mengupayakan terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya.

Sayangnya,  publik  jarang  atau  bahkan  tidak  terlibat  dalam  proses  pengesahan  suatu



keputusan  atau  penetapan  anggaran  sehingga  penetapan  tersebut  terlihat  ada  sesuatu  yang

ditutup-tutupi atau tidak ingin dibongkar dokumen anggarannya. Dokuman RAPBD/RAPBN ini

masih dianggap rahasia atau tidak diberikan dengan alasan tidak ada ijin/perintah dari atasan.

Karena tiadanya akses publik pula untuk terlibat dalam mekanisme pengesahan, maka kita akan

juga kesulitan melihat secara langsung perdebatan atau argumentasi para politisi terhadap upaya

pemajuan  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Untuk  mendapatkan  dokumen  anggaran  saja,

mengaharuskan publik untuk bernegoisasi penjang dengan pejabat birokrasi atau sekretariat DPR.

Ketutupan informasi  untuk mengakses  rancangan anggaran yang hendak disahkan sudah

menjadi bagian advokasi tersendiri yang penting dan mendesak sehingga kampanye pelanggaran

hak atas informasi disuarakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (pasal 28f Undang-

Undang Dasar 1945 dan perubahannya).

Dengan begitu, setidaknya ada dua hal yang sangat penting diwaspadai:

Program-program  yang  disusun  dalam  anggaran   tidak  berpihak  pada  rakyat  miskin,  secara

kualitatif  maupun  besaran  proporsional  bagi  rakyat.  Sehingga  anggaran  yang  tidak  berpihak

tersebut (anti-poor budget) telah melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Bahwa  korupsi  diantara  pengambil  kebijakan, bargaining (tawar  menawar)  lolos  tidaknya

anggaran disahkan DPR/DPRD merupakan puncak dimana kepentingan segerombolan koruptor

berkumpul.

Tahapan Pelaksanaan (budget execution): ”tidak ada maling teriak maling!”

Tidak  kalah  pentingnya,  pada  tahapan  pelaksanaan  dimana  anggaran  mengucur  dan

direalisasikan untuk suatu pembangunan atau operasionalisasi  belanja  rutin  para pejabat  atau

pelayan birokrasi.  Sudah menjadi rahasia umum bahwa anggaran-anggaran tersebut dikorupsi

untuk  kelompok  tertentu,  baik  pejabat,  pimpinan  proyeknya,  dinas-dinas  terkait,  bawahan-

bawahan dan juga pekerja proyeknya di lapangan.

Macam-macam modus operandinya, diantaranya yang perlu diwaspadai:

Dana realisasi program untuk pejabat struktural (gubernur/bupati/walikota /anggota DPRD dsb-

nya).

Dana realisasi program untuk dinas-dinas terkait hingga sampai bawahan (camat, lurah, kades,

dll).

Dana untuk pemenang tender (biasanya masuk ke pimpinan proyek/pimpro).�

Korupsi  melalui  penurunan  kualitas/mutu  proyek  bangunan,  sehingga  pekerjaan  proyek

dilakukan  sekenanya/asal-asalan  (sehingga  pembangunan  gedung-gedungnya  mudah  retak,

jembatannya ambrol, jalan-jalan aspal yang gampang berlubang, dan lain sebagainya). Atau juga

korupsi-korupsi distribusi bantuan bagi rakyat miskin (seperti bantuan sembako dan dana) yang

masuk pada perangkat birokrasi.�

Bagi  pejabat,  pimpro  dan  pekerja  lapangan  yang  penting  dalam  pembangunannya  adalah

simbol ”papan kayunya”, maksudnya untuk menandakan bahwa proyek telah dilakukan maka

harus  dipasang  papan-papan  dekat  lokasi  proyek  yang  menyatakan  proyek  telah  dilakukan

dengan menggunakan anggaran tahun sekian.



Lalu,  sebenarnya  siapa  pihak  yang  bertanggungjawab  untuk  melaksanakan  pengawasan

terhadap pelaksanaan program/proyek anggaran?. Dan kepada siapa laporan tersebut bilamana

ditemukan terjadinya penyimpangan?

Secara hukum, sebenarnya pengawasan dilakukan oleh DPR/DPRD yang menjalankan fungsi

pengawasan bagi eksekutif. Secara internal, eksekutif juga biasanya membentuk badan pengawas

atau  menunjuk  konsultan  yang  dilaporkan  kepada  pimpinan  eksekutif  itu  sendiri.  Sementara

pengawasan publik tidak diatur secara hukum karena kepentingannya sudah direpresentasikan

oleh wakil rakyat yang duduk di parlemen.

Berdasarkan  temuan-temuan  di  lapangan,  fungsi  pengawasan  baik  yang  dilakukan  oleh

perlemen maupun internal  eksekutif  kurang begitu  berjalan  karena  mereka  sendiri  ditengarai

bahkan  banyak  bukti  telah  banyak  terlibat  secara  sindikasi  dalam  upaya  korupsi  anggaran.

Sehingga  tidak  mungkin  sepertinya  ”maling  teriak  maling,  kecuali  maling  tobat!”.  sementara

aparat  penegak  hukum  seperti  aparat  kepolisian  dan  kejaksaan,  baru  akan  bertindak  setelah

mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat. Tentu, membongkar korupsi anggaran

yang  sudah  menjadi  tradisi  tahunan  pejabat-pejabat  kita  di  parlemen  maupun  di  birokrasi.

Diibaratkan  membedah  konspirasi  politik  jahat  aktor-aktor  yang  berkuasa,  melibatkan

multistruktur kelembagaan formal/nonformal di pemerintahan.

Tahapan Pertanggungjawaban (budget accountability): ”Bagaimana indikator pemajuan HAM?”

Anggaran setiap tahunnya dipertanggungjawabkan oleh eksekutif  kepada legislatif  dengan

membuat  suatu  laporan  pertanggungjawaban,  baik  dari  sisi  kinerja  hingga

kemajuan/keberhasilan  yang  telah  dicapai.  Ukuran  untuk  menilai  berhasil  atau  tidaknya,

pemerintah menggunakan acuan dasar penyusunan RAPBD/RAPBN (lihat kolom tabel: Proses

Penyusunan Anggaran, seperti Poldas, Renstra, GBHN, dll).

Sayangnya, indikator-indikator keberhasilan terkadang tidak tepat sasaran atau justru tidak

berbasis pada kepentingan rakyat  miskin (lihat bagian II: mengukur prioritas anggaran negara).

Misalnya, dalam bidang pertanian, diprogramkan penyediaan alat pengeringan tembakau modern

yang  lebih  hemat.  Tetapi  faktanya,  alat  pengeringan  tersebut  mengharuskan  jumlah  produksi

tembakau yang besar dan cukup mahal biaya pemakaiannya. Sehingga bagi petani tembakau kecil

yang tidak begitu luas lahannya tidak bisa menikmati bantuan program pemerintah dalam bidang

pertanian tersebut.

Ironisnya, diterima atau tidaknya laporan pertanggungjawaban eksekutif juga menjadi bagian

dari  siasat  bergaining  kembali  aktor  politik  di  parlemen  untuk  mendapatkan  kompensasi-

kompensasi tertentu. Kalau misalnya ada anggota DPR atau DPRD yang berteriak menolak, sudah

menjadi rahasia umum bahwa biasanya orang-orang atau anggota tersebut berteriak karena tidak

”dipelihara” (tidak diberi kompensasi) semasa pemerintahan tertentu. Disinilah kembali terjadi

politik uang, dimana forum resmi laporan pertanggungjawaban menjadi ajang politik daging sapi

para politikus partai. Hal semacam ini harus diwaspadai meskipun bukan barang mudah untuk

mengakses informasi dari sumber-sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya.



Dalam pemajuan hak-hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya, maka

pertanggungjawaban  negara  harus  diupayakan  pada  penghormatan,  perlindungan  dan

pemenuhan hak-hak rakyat dengan menempatkan prioritas bagi rakyat miskin dengan tahapan

progresif.

Keempat  tahapan  tersebut  menjadi  fokus  advokasi  anggaran  yang  menjadi  kunci-kunci

menggerakan kesadaran kritis  publik  atas  hak-haknya  dengan menuntut  pertanggungjawaban

penyelenggara negara.

Rentang waktu dalam analisis dan gerakan rakyat pun juga harus diperhatikan, sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 12 :

Rentang Waktu Proses Anggaran dan Strategi Klaim

 

(APBD) Counter Draft Anggaran dan Prinsip-Prinsip yang Harus Dipenuhi

Pada gilirannya setelah protes terhadap anggaran yang dibuat pengambil kebijakan dilawan,

kemungkinan akan ditantang untuk merancang alternatif draft yang bisa membantu pengambil

kebijakan. Pada saat tersebut, biasanya aktivis pekerja akar rumput kelabakan untuk menyiapkan

draft yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, mempersiapkan counter draft

menjadi hal mutlak dilakukan bilamana pengambil kebijakan tidak bisa dan mau mengubah pos-

pos anggarannya.

Counter draft atau anggaran tandingannya adalah semacam bentuk drafting anggaran yang

bersifat  memperbaiki  atau merevisi  atau bilamana perlu  merombak total  rancangan anggaran



yang diajukan pemerintah. Untuk membuat anggaran tandingan maka harus memenuhi prinsip-

prinsip perumusan yang bisa menjadi acuan bagi pengambil kebijakan.

Prinsip 1: Prioritas harus berangkat dari aspirasi rakyat di bawah (bottom up process).

Sangat  banyak  kebutuhan  dasar  rakyat  yang  kemungkinan  diletakkan  dalam  pos-pos

anggaran  sehingga  akan  memusingkan  kita  sendiri.  Untuk  itu,  mulailah  dengan  hal  yang

sederhana dengan berkumpul bersama rakyat, terutama rakyat miskin, untuk mendiskusikan dan

menemukan jawaban apa yang menjadi prioritas bagi rakyat miskin, seperti petani, buruh, sopir,

pedagang  kaki  lima  dan  kaum  urban  lainnya.  Suara  merekalah  yang  menjadi  dasar  bersama

menyusun rumusan draft tanding anggaran. Bila selesai proses perumusannya, maka kembalilah

berkumpul dengan mendiskusikannya bersama komunitas miskin apakah draft alternatif tersebut

masih  kurang  ataukah  perlu  perbaikan  kembali,  sebagai  finalisasi  rumusan  draft  tanding

anggaran. Hal ini untuk mewujudkan proses partisipatif dan transparansi dalam pembuatan draft.

Prinsip 2: Berbasis pada hak dan kebutuhan dasar komunitas/rakyat.

Perumusannya harus jelas indikatornya, baik rasionalitas dan reasonabilitasnya, khususnya

terhadap kebutuhan pasar, program dan pelaksanaan/kinerja operasional yang rapi. Kebutuhan

dasar yang dimaksud adalah yang menjadi kebutuhan utama rakyat miskin seperti kecukupan

pangan, sanitasi atau hak atas pelayanan air bersih, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Prinsip 3: Progressive realization (perwujudan progresif/maju)

Merancang  anggaran  tanding  sangat  penting  untuk  memperhatikan  tahapan-tahapan

pemajuannya  sehingga  kapasitas  dan  kapabilitas  sumerdaya  manusia  dan  sumberdaya

finansialnya memungkinkan. Draft tahun ke tahun biasanya pemerintah hanya menjiplak draft

tahun sebelumnya sehingga tidak ada upaya pemajuan yang lebih nyata. Tahapan-tahapan inipun

harus dibicarakan bersama rakyat sehingga rakyat memahami bahwa mereka akan mendapatkan

pemenuhan secara baik pada tahapan kesekian. Untuk itu prinsip menggunakan strategi analisis

”muliti-year budge comparisont” (mempertimbangkan anggaran lebih dari satu tahun dan analisis

dari tahun sebelumnya, saat tahun berjalan dan ke tahun berikutnya).

Prinsip 4: Non diskriminasi

Rancangan  anggaran  harus  tidak  mendiskriminasikan  kelompok  tertentu,  secara  sosial,

ekonomi, agama, politik, seksualitas dan lainnya. Syarat ini untuk menjelaskan bahwa tiadanya

diskriminasi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manuasia. Anggaran yang

berbasis pada keadilan gender juga merupakan salah satu contoh dimana tidak ada pembedaan

atau  pemilahan  antar  laki-laki  dan  perempuan  dalam  soal  anggaran.  Begitu  juga  tidak  ada

diskriminasi secara politik, semisal kelompok partisan partai tertentu yang diuntungkan dengan

adanya draft yang sedang disusun.

Prinsip  5  : Mendorong  mekamisme  pertanggungjawaban  penyelenggara  negara  kepada



publik/rakyat.

Kunci mendesakkan anggaran yang pro-poor (berpihak pada rakyat miskin) adalah perubahan

kebijakan yang lebih bertanggung jawab terhadap problem mendasar yang dialami oleh rakyat

sehingga  penyusunan  anggaran  harus  menyebutkan  secara  detail  pos-pos  apa  sajakah  yang

mendorong  adanya  mekanisme  pertanggungjawaban  penyelenggara  negara  kepada

publik/rakyat. Misalnya memfasilitasi komunitas rakyat untuk terlibat dalam pengawasan publik

untuk  realisasi  dan  pelaksanaan  anggaran,  memfasilitasi  bantuan  hukum  bagi  rakyat  miskin,

membiayai fungsi-fungsi kontrol kelembagaan secara lebih layak.

Untuk merancang draft tanding anggaran tidak harus dengan membuat keseluruhan anggaran

sebagaimana dibuat eksekutif  dan legislatif  namun bisa menggunakan usulan tertentu,  seperti

terlihat dalam contoh tabulasi berikut:

Tabel 13 :

Pengubahan melalui Draft Anggaran Tanding

 

Pengubahan  yang  akan  dilakukan  dalam  draft  tanding  anggaran  bisa  terjadi  pada

pengubahan:  pos-pos  anggarannya;  indikator-indikatornya;  kelembagaan  pananggung  jawab

anggaran; dan besaran alokasi dana. Tentunya bilamana dirasakan terlampau banyak persoalan

dalam draft anggaran yang diajukan pemerintah maka sebaiknya tidak sekedar pengubahan atau

sifat  merevisi  tetapi  merombak total  dengan cara  menghentikan pengajuan anggaran tersebut

untuk disahkan. Saking buruknya, ”counter draft” tidak diperlukan lagi tetapi mendesakkan pada

eksekutif dan legislatif agar menyusun ulang anggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin.



Bagian IV

Gerakan Advokasi 
Anggaran yang Berbasis Rakyat Miskin

(Pro-Poor Budget Movement)

Advokasi  anggaran  atau  kegiatan  aktivisme  dalam  analisis  dan  mempengaruhi  kebijakan

anggaran, bukanlah hak yang sama sekali baru tetapi sudah menjadi agenda berbagai kelompok

masyarakat  yang  selama  ini  terlibat  dalam  proses-proses  demokratisasi  pembuatan  kebijakan

publik.  Selain  itu  persoalan  anggaran  merupakan  persoalan  yang  setiap  tahunnya akan  terus

menerus terjadi dan selalu menjadi perhatian semua pihak, baik ekonom, elt-elit politik, pengamat

kebijakan, lembaga pengawas korupsi, akademisi, organisasi non-pemerintah dan lain sebagainya.

Namun  sayangnya  meskipun  tiap  tahun  anggaran  menjadi  polemik,  belum  banyak  lahir

gerakan rakyat secara luas yang mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak, khususnya

pada rakyat miskin. Apa yang menyebabkan gerakan rakyat untuk peduli terhadap kepentingan

rakyat miskin tidak begitu banyak, kalau tidak dikatan tidak ada (?).

Belum ”membumi”

Maksud  belum  ”membumi”  atau  lawan  katanya  ”melangit”  adalah  isu  anggaran  masih

menjadi konsumsi orang-orang yang sedang memegang tampuk jabatan, baik di jajaran eksekutif

maupun legislatif.  Ada anggapan di  birokrasi  pemerintahan,  bahwa pembatasan  anggaran itu

tidak harus melibatkan publik, karena anggota dewan (parlemen) itu sudah mewakili kepentingan

publik. Sehingga rakyat dianggap tidak perlu ikut campur dalam pembahasan anggaran. Oleh

sebab  itu  meskipun  pembahasan  anggaran  itu  tahunan  dan  sudah  seringkali  menjadi  ajang

korupsi eksekutif maupun legislatif, masyarakat menganggap itu bukan ”urusannya”.

Padahal  dana  yang  diperoleh  untuk  pembuatan  anggaran  berasal  dari  masyarakat  dan

eksploitasi  sumberdaya  alam  yang  ada  di  wilayah  setmpat.  Problem  sistem  politik  memang

menyebabkan anggaran tidak begitu membumi dalam urusan rakyat, apalagi didorong kultur dan

perilaku pejabat yang selalu bertindak semacam ”raja”, bukan seharusnya mengabdikan diri pada

rakyat  jelata,  melainkan  pada  kepentingan  partai  politik  tertentu  (dengan  mengatasnamakan

rakyat).



Sementara advokasi anggaran yang dilakukan LSM atau organisasi non-pemerintah kerapkali

juga terjebak pada upaya formalitas rutual siaran pers, penelitian dan mengunakan bahasa-bahasa

yang susah mengajak rakyat berindak dan bergerak menuntut perubahan. Isu yang diusung pun

lebih banyak pada pola ”good governance” daripada melekatkan pada ”pro-poor budget”, sehingga

eksklusifitas formal aktivieme dalam isi advokasi anggaran hanya dinikmati kelas tertentu yang

memiliki akses media. Sudah saatnya komunitas advokasi anggaran yang mengusung isu ”good

governance” melebur bersama gerakan rakyat yang berbasis kebutuhan dasar rakyat sehingga isu

advokasi anggaran kian membumi.

Kurangnya Sosialisasi Informasi

Sudah berulang kali diulas bahwa salah satu problem anggaran adalah ketertutupan informasi

dan  kurangnya  sosialisasi.  Ketertutupan  informasi  ini  secara  sengaja  dilakukan  pengambil

kebijakan,  baik  esksekutif  maupun  legislatif.  Oleh  sesb  itu  publik  membutuhkan  hak  atas

informasi  yang  dijamin  secara  formal  dalam  bentuk  perundang-undangan  agar  kepentingan

rakyat lebih mudah untuk mengakses sejauh mana perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya.

Desakan  terhadap  jaminan  hak  atas  informasi  sudah  kerapkali  dilakukan,  termasuk  pula

mendorong peraturan yang melindungi partisipasi politik.

Sosialisasi  informasi  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  kepada  rakyatnya

karena  dengan  informasi  pemerintah  akan  mendapatkan  masukan  atau  kritik  yang  justru

memperbaiki kinerja pemerintahannya. Tetapi justru sebaliknya, bila pemerintah tidak membuka

diri dengan memberikan informasi atau sosialisasi secara baik, publik akan marah dan melakukan

sesuatu yang justru kontaproduktif  bilamana terdapat sesuatu yang merugikan atau mengusik

kepentingannya.  Salah  satu  kunci  berjalannya  demokratisasi  lokal  adalah  tersedianya  ruang

partisipasi publik dimana partisipasi publik mensyaratkan adanya transparasi atau keterbukaan

informasi yang berguna bagi publik.

Stigmatisasi bahwa anggaran itu persoalan rumit, berbau perhitungan/rumus-rumus ekonomi

Banyak  aktivis  maupun  organisasi  rakyat  secara  tiba-tiba  mengurungkan  niatnya  untuk

melakukan advokasi kebijakan yang terkait dengan anggaran, hanya gara-gara begitu tabalnya

dokumen anggaran.  Lebih susahnya lagi  setelah dibuka dokumen tersebut berisi  angka-angka

yang begitu banyak dan sepertinya memuakkan.

Mungkin anggapan kerumitan terhadap persoalan anggaran lebih merupakan wajah dimana

dokumen tersebut  tidak bisa  ditembus oleh komunitas  miskin.  Tetapi  juga sebaliknya,  dibalik

kata-kata dan angka-angka dalam dokumen anggaran tersebut memungkinkan peluang-peluang

untuk melakukan korupsi semakin besar dan memprioritaskan anggaran bagi kaum berpunya.

Rumit melihat  dokumen anggaran adalah hal  yang sudah biasa.  Ini  mungkin disebabkan kita

belum mengenal  secara lebih dekat apa yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut.  Namun

setelah kita paham kerangka anggaran maka akan semakin lama semakin mudah membaca dan

menganalisa anggaran. Seorang sarjana sekalipun akan bingung membaca anggaran saat pertama

kalinya, namun bagi seorang petani, buruh, nelayan atau rakyat secara luas akan mudah karena ia



harus memperjuangkan nasibnya secara terus menerus, termasuk melalui anggaran yang berpihak

pada nasibnya.

Oleh sebab itu, stigmatisasi bahwa anggaran sebagai persoalan yang rumit hanyalah masalah

kebiasaan kita  membaca dan menganalisanya,  semakin lama bergulat  dengan kata  dan angka

dokumen tersebut, maka yakinlah stigmatisasi itu salah.

Belum menjadi agenda gerakan sosial

Sampai  sekarang  advokasi  anggaran  masih  belum  menjadi  suatu  gerakan  sosial  yang

signifikan mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Andai saja ada gerakan ke

arah sana, sifatnya mungkin hanya riak-riak kecil yang tidak bergelombang secara konsisten dan

besar.  Anggaran  sesungguhnya  persoalan  hak  asasi  manusia  dimana  negara  menempatkan

tanggung  jawabnya  secara  langsung  melalui  kebijakan  politik  anggaran.  Upaya

pertanggungjawaban  negara  terhadap  rakyatnya,  tidak  bisa  dilihat  dari  janji-janji  manis  saat

menjelang  pemilu  atau  koar-koar  kampanye  visi  misi  partai-partai  politik.  Namun  kebijakan

politik anggaran inilah salah satu alat untuk mempermudah bagi rakyat mengukur apakah benar

janji-janji atau koar-koar elit politik pada rakyat.

Karena menyangkut perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk upaya

melawan  kemiskinan  maka  anggaran  telah  menempatkan  urgensinya  sebagai  strategi  sosial

ekonomi  pemerintah.  Bila  kebuthan  dasar  rakyat  tidak  menjadi  prioritas  negara,  apalagi

ditemukan  fakta  bahwa  anggaran  digunakan  ajang  bisnis  dan  korupsi  pejabat,  maka  sudah

saatnya  gerakan  sosial  dibangkitkan  melawan  petualang  politik  yang  melanggar  hak  asasi

manusia.

Anggaran dan Legitasi Hak Ekonomi sosial dan Budaya

Seringkali  advokasi anggaran akan mendapat tantangan secara hukum dimana secara jelas

terlihat persoalan-persoalan anggaran tidak bisa diselesaikan melalui pengaduan-pengaduan ke

DPRD atau lembaga pengawas pemerintah sendiri  (seperti  BPK,  Badan Pemeriksa Keuangan).

Meskipun  anggaran  merupakan  persoalan  hak  asasi  manusia,  khususnya  terkait  dengan  hak

ekonomi, sosial  dan budaya, namun anggaran masih dipandang sebelah mata oleh pengambil

kebijakan  sehingga  penentuan  skala  prioritas  negara  terutama  di  daerah-daerah  setelah

pemberlakuan otonomi daerah, terlihat kabur dan ngawur.

Negara,  sebagaimana  mandat  konstitusi,  harus  menjamin  perlindungan  hak-hak  Ekosob

tersebut sebagai bentuk kewajiban atau pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya. Pasal 28i

ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: ”Perlindungan, pemajuan, penegakan

dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab, terutama pemerintah.”

Selain itu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pasal

71  menyatakan:  “Pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab  menghormati,  melindungi,

menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini (UU tentang HAM),

peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang

diterima  oleh  negara  Republik  Indonesia”.  Dalam  pasal  72  menyebutkan:  ”Kewajiban  dan



tanggung  jawab  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  71  meliputi  langkah

implementasi  yang efektif  dalam bidang hukum,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan

keamanan negara dan bidang lain.

Dua  pasal  di  atas  secara  jelas  menyatakan  tanggung  jawab atau  kewajiban  negara  dalam

perlindungan Hak Ekosob sehingga tidak ada alasan apapun negara tidak bersedia melindungi

atau menegakkan HAM.

Pertanyaan sederhananya adalah, apakah cara atau langkah yang bisa ditempuh rakyat atau

publik dalam mendesakkan mandat konstitusi dan UU HAM tersebut, terkait dengan persoalan

anggaran yang ditemukan di lapangan?

Dalam  bagian  ini  akan  membicarakan  secara  khusus  cara  atau  langkah  melalui  proses

peradilan (ligitasi) sehingga akan mendapatkan gambaran bahwa rakyat punya hak-hak hukum

untuk menuntut keberpihakan dalam soal anggaran.

Melalui pengaduan ke aparat kepolisian/kejaksaan mengenai dugaan korupsi anggaran 

Bilamana  mendapat  bukti-bukti  tertulis  dan  saksi-saksi  yang  cukup  maka  kita  bisa

melaporkan suatu tindak pidana korupsi kepada aparat kepolisian ataupun kejaksaan setempat,

termasuk diantaranya adanya dugaan suap, manipulasi fakta dan pembohongan publik sehingga

mengakibatkan kerugian terhadap anggaran yang semestinya diperuntukkan pembangunan.

 



Contoh  korupsi  anggaran  dalam  box  tersebut  bisa  diadukan  melalui  aparat

kepolisian/kejaksaan, sebagaimana telah dipraktikkan di berbagai daerah.

Meskipun  demikian  pembuktian  awal  adalah  bagian  penting  yang  harus  dimiliki  untuk

membongkar korupsi  atau dugaan tindak pidana lainnya yang terkait  dengan anggaran. Yang

perlu diwaspadai adalah strategi ini harus dibicarakan bersama-sama     

atau berkoalisi dengan organisasi non-pemerintah atau organisasi rakyat lainnya sebagai upaya

meminimalisir resiko.�

Melalui gugatan 

a. Legal Standing

Organisasi  non-pemerintah dapat mewakili  kepentingan umum korban atau objek tertentu

untuk  menggunakan  kliam  hukum  terhadap  penguasa  atau  pihak  yang  bertanggung  jawab.

Misalnya : Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dapat mengatasnamakan hak lingkungan untuk

menggugat  perusahaan  pencemar  lingkungan.  YLKI  (Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia)

dapat mengatasnamakan kepentingan konsumen listrik untuk menggugat kenaikan harga atau

tarif dasar listrik yang merugikan.

b. Class Action

Komunitas  atau  sekelompok  masyarakat  yang  menjadi  korban  atau  mengalami  dampak

kerugian dapat mewakilkan sebagian masyarakat/komunitasnya sebagai perwakilan kelas untuk

mewakili anggota kelas. Misalnya, sekelompok pedagang kaki lima dapat mewakilkan beberapa

orang perwakilannya untuk menggugat pemerinyah kota yang menggusur semena-mena hak atas

bekerja dan penghidupan sehari-hari. Warga Jawa Timur telah menggugat dengan argumentasi

perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW) melalui perwakilannya kepada DPRD Jawa Timur

yang menyalah gunakan kekuasaanya akibat nglencer ke luar negeri dengan menggunakan uang

APBD (“uang rakyat”).

Citizen Law Suit

Hak gugat warga negara terhadap negara atau penguasa dalam membela kepentingan umum

untuk  mengambil  langkah-langkah  tertentu  yang  diperlukan  bagi  pemenuhan  hak-hak  atau

kebutuhan dasar rakyat. Di Indonesia, melalui kasus Nunukan diakui sebagai metode peradilan,

khususnya dalam menggugat tanggung jawab negara (Presiden Megawati dan lima menterinya)

atas perlindungan hak-hak buruh migran yang mengurusi di pulau Nunukan, Kalimantan.�

Dalam  soal  anggaran,  menggunakan  gugatan Citizen  Law  Suit sangat  mungkin  dilakukan

dalam sistem hukum Indonesia, terlebih bila sudah meratifikasi International Covenant on Economic,

Social  and  Cultural  Rights  1966. Karena  beberapa  prinsip  pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia,

khususnya  hak  ekosob,  seperti ”progressive  realization”,  penggunaan  relevan  sebagai  bahan

argumentasi gugatan, meskipun di Indonesia masih belum layak digunakan.



Tabel 14 :

Metode Hukum Gugatan

Argumentasi Gugatan dalam Soal Anggaran 

Dengan menggunakan metode hukum diatas,  maka perlu diperhatikan pula  apakah dasar

argumentasi gugatan yang digunakan dalam mempersoalkan keberpihakan anggaran.

Dasar argumentasi hukum tersebut bisa menggunakan:

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (Konstitusi), terutama terkait dengan pasal-pasal

hak asasi manusia (pasal 28,29,30, 31, 32,33,34)

Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek, soal PMH atau Perbuatan Melawan Hukum

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang yang telah meratifikasi instrumen hukum internasional (CEDAW, Konvensi ILO,

Konvensi Hak Anak, dll)

Meskipun tersedia mekanisme metode hukum yang mempersoalkan anggaran, tentu metode

tersebut  juga  memliki  kelemahan-kelemahan  yang  dapat  dilihat  berdasarkan  praktek  dan

pengalaman ini di lapangan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain bahwa pengadilan masih

belum cukup independent/mandiri atau merdeka dari pengaruh kekuasaan yang ada sehingga

kerapkali keputusan-keputusan yang diberikan mewakili kepentingan penguasa, memakan waktu

berlarut-larut  dan sangat teknis hukum prosedural  serta memerlukan biaya yang tidak sedikit

untuk  beracara  di  pengadilan.  Kelemahan-kelemahan  yang  demikian  tebtunya  sangat  tidak

menarik  bila  proses  peradilan  tidak  digunakan  sebagai  alat  kampanye  perubahan,

pengorganisasian gerakan rakyat sebagai tekanan terhadap pengambil kebijakan, serta pendidikan

kritis alternatif melalui sidang pengadilan.



Meskipun pengadilan  digunakan sebagai  alat  kampanye,  argumentasi-argumentasi  hukum

yang berbasis  pada  persoalan  kebutuhan dasar  rakyat,  baik  yang tercantum dalam konstitusi

(UUD 1945) maupun hukum/peraturan perundang-undangan yang lain. Termasuk menyiapkan

kerja tim yang solid dan tidak sekedar pengacaranya namun lebih banyak melibatkan elemen pro

rakyat miskin.

Selain  itu  bisa  juga  menggunakan  kenanisme  pengaduan  atau  pelaporan  melalui  aparat

kepolisian/kejaksaan  soal  adanya  dugaan/temuan  penyalahgunaan  anggaran  dengan



menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

b.  Anggaran dan Gerakan Rakyat Mendesakkan Hak Ekosob

Dalam  upaya  pemajuan  hak-hak  ekosob,  negara  seringkali  berlindung  dibalik

ketidakmampuan untuk membiayai program atau proyek yang terkait dengan perlindungan dan

pemenuhan  hak-hak  ekosob.  Ketidakmampuan  negara  atau  alasan  keterbatasan  ketersediaan

sumberdaya finansial telah menjadi dasar rakyat, seperti pangan murah dan bergizi, pendidikan,

pelayanan kesehatan dal lain sebagainya. Memang benar negara, khususnya Indonesia memiliki

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tetapi hukum tersebut hanyalah teks kosong yang tak bermakna tatkala masih banyak masyarakat

miskin didera kelaparan, sakit yang tak terobati dan membengkaknya penganguran.

Dalam konteks inilah, analisis anggaran berbasis rakyat miskin penting sebagai alat analisis

untuk mengubah pembenaran-pembenaran negara yang sesungguhnya sangat tidak bermoral dan

bisa disebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Artinya, analisis anggaran berbasis

rakyat miskin adalah sangat potensial digunakan sebagai alat untuk memobilisasi opini publik

secara luas melalui tekanan pengaruh terhadap negara untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya

untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak ekosob.

Tentu tidak mudah untuk mengganjal argumentasi soal keterbatasan ketersediaan sumberdaya

finansial (”lack of available funds”) yang selalu menjadi alasan pemerintah, sebab argumentasi ini

didukung  dengan  perhitungan-perhitungan  ekonomi.  Namun  yang  lebih  penting  bahwa

dokumen  anggaran  tidak  harus  melulu  dengan  menempatkan  analisis  ekonomi,  melainkan

berbasis pada hak terutama hak rakyat miskin.

Tiadanya ’pro-poor legal development framework’ (kerangka pengembangan hukum berbasis pada

perlindungan rakyat miskin) menyebabkan pula pembuatan kebijakan anggaran, baik di tingkat

nasioanl maupun daerah, tidak menjadi persoalan yang serius diupayakan melawan kemiskinan.

Oleh  sebab  itu,  ditengah  persoalan  kemiskinan  dan  keterbatasan  tersebut,  negara  harus

bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pemenuhan hak ekosob yang tentunya

dengan  memberikan  ruang  publik  bagi  aspiarsi  masyarakat.  ”Analisis  anggaran  memberikan

suara bagi rakyat, sebuah suara yang sangat jelas dan beralasan.�

Analisis  anggaran  memang  merupakan  hal  yang  kompleks  dan  agak  susah.  Di  satu  sisi

sebagai  tantangan  bagi  para  aktivis  hak  asasi  manusia  yang  mendorong  advokasi  melalui

kebijakan anggaran, disisi lain, pekerjaan akar rumput ini membutuhkan sumberdaya, waktu dan

energi yang cukup membebani untuk melakukan advokasi. 



Gerakan  advokasi  anggaran  bukan  merupakan  hal  baru.  Keragaman  gerakan  advokasi

anggaran yang dibawa oleh  organisasi  non-pemerintah  telah  menjadi  perdebatan  maju  dalam

upaya  membela  kepentingan  rakyat  miskin,  terutama  bagi  mereka  yang  bergerak  dengan

berbasiskan aktifitas komunitas  (community based movement).  Keragaman inilah yang kemudian

melahirkan berbagai tipe kerja-kerja analisis anggaran, di antaranya:�

Analisis atau Isu Sistem dan Proses

Di beberapa negara miskin dan berkembang, sebelum masuk pada perdebatan substansi kerja-

kerja  advokasi  anggaran,  organisasi  rakyat  dan  organisasi  non-pemerintah  lebih  banyak

memfokuskan  pada  siu  kebijakan  publik  yang  terkait  dengan  proses,  sistem,  transparasi  dan

partisipasi  publik.  Analisis  terhadap sistem dan proses  seperti  ini  banyak mendesakkan akses

informasi dan mekanisme dimana publik terlibat untuk membuat kebijakan. Isu yang biasanya

diusung adalah proses-proses demokratisasi pengambilan kebijakan.

Analisis terhadap Belanja Publik dan Pendapatan

Dalam beberapa kasus, advokasi difokuskan pada analisis anggaran dalam soal: Bagaimana

proporsi  dari  pendapatan  total  untuk  pendidikan,  fasilitas  militer,  pelayanan  kesehatan,  dan

sebagainya (?). Bidang-bidang pos anggaran apa saja yang paling tumbuh dari tahun ke tahun (?).

Siapa yang membayar pajak dan bagaimana perbandingan proporsi pajak bagi si miskin dengan si

kaya (?). Metode pajak apa yang digunakan sehingga mempengaruhi beban bagi rakyat miskin (?).

Dan menganalisis bagaimana identifikasi isu-isu kebutuhan dasar yang ditempatkan dalam pos

anggaran yang begitu kecil (?).

Analisis terhadap Kerja Khusus sebuah Program



Kerja  advokasi  difokuskan  pada  suatu  spesifik  program  dalam  belanja  publik,  seperti

contohnya:  program pendidikan.  Program belanja  publik  dalam pendidikan memang menjadi

sorotan karena dalam UUD 1945 menghendaki setidaknya 20% harus dianggarkan secara khusus.

Namun apakah program pendidikan tersebut  menjangkau bagi  perlindungan dan pemenuhan

setiap anak usia sekolah (?). Berapa biaya per tahunnya, baik yang telah dialokasikan maupun

yang telah dihabiskan (?). Apa yang menyebabkan jurang pembelanjaan publik antara janji-janji

yang diumbar dalam politik dan kenyataan-kenyataan yang ada (?). Untuk itu fokus analisis akan

dilihat sejauh mana ’progressive realization’ bagi pemenuhan program khusus tersebut, terutama

diukur dari pertanggungjawaban negara dalam menjalankan kewajiban bagi rakyatnya.

Analisis Anggaran dari Titik Pandang sebuah Populasi Tertentu

Metode lainnya adalah melihat sejauh mana belanja publik memiliki dampak atau pengaruh

bagi  populasi  tertentu.  IDASA  di  Afrika  Selatan  sebagai  contoh,  telah  merintis  suatu

pengembangan analisis anggaran untuk anak-anak, melihat komitmen poilitik pemerintah untuk

pelayanan kesehatan dan belanja aktual untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Kelompok lainnya

FUNDAR dan  suatu  koalisis  feminis  di  Mexico,  begitu  juga  IDASA telah  melakukan  analisis

anggaran publik daru sebuah persepektif gender.

Analisis terhadap Evaluasi Pelayanan Publik dan Program-Program

Sedikit yang bekerja dalam soal ini, tetapi penting perannya untuk mengukur sejauh mana

efektifitas suatu program yang dievaluasi dari sisi  pelayanan publik dan program-programnya

yang telah dibiayai  negara.  Terkadang pembiayaan terhadap suatu program sama sekali  tidak

mendatangkan  manfaat  bahkan  sebaliknya  justru  membuat  kerusakan  atau  kerugian  bagi

masyarakat sebagaimana terjadi terhadap kasus-kasus rusaknya bangunan jembatan atau gedung

yang  diakibatkan  rendahnya  mutu  atau  kualitas  bahannya.  Atau  juga  dana-dana  yang

dialokasikan terkorupsi oleh pejabat-pejabat atau disalahgunakan untuk pembangunan lainnya.

Disini  pentingnya antara  analisis  anggaran apa yang telah dihabiskan dengan apa yang telah

dirasakan  masyarakat,  termasuk  untuk  menilai  pemenuhan  hak  asasi  manusia  terhadap

penggunaan maksimal atas sumberdaya dan ’progressive realization’.

c. Pro-Justice Budget (anggaran yang berkeadilan) vs. Anggaran imperial

Ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  anggaran  tidak  melulu  berbasis  pada  problem

kebutuhan  dasar  rakyat  miskin.  Meskipun  program  dan  anggaran  berbasis  rakyat  miskin  itu

penting, ada pula strategi  yang digunakan dalam anggaran untuk memenuhi hak-hak lainnya

yang  menyangkut  persoalan  keadilan  bagi  orang  banyak.  Persoalan-persoalan  tersebut

menyangkut  anggaran  untuk  perlindungan  lingkungan  (konservasi),  perlindungan  konsumen,

perlindungan  masyarakat  adat,  bantuan  hukum  untuk  rakyat,  menyeimbangkan  harga  pasar

produksi pertanian atau peternakan dan sebagainya. Pendapat tersebut menilai bahwa istilah ’pro-

poor  budget’  tidak  menyangkut  persoalan-persoalan  keadilan  lainnya  atau  disebut  ’pro-justice

budget’ (anggaran yang berkeadilan).  Bisa  dikatakan bahwa ’pro-justice  budget’ memiliki  makna



yang lebih luas dibandingkan dengan  ’pro-poor budget’.

Yang agak susah dalam konteks  Indonesia,  istilah keadilan telah dimanipulasi  sedemikian

rupa sehingga membuat kebijakan senantiasa mengatakan sudah adil.  Jangankan soal keadilan

yang seleranya sangat ditentukan oleh siapa yang mendefinisikannya, soal kategori ’miskin’ saja

mendapat pengertian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu untuk

menguji apakah anggaran yang telah disusun layak dan berkeadilan, khususnya bagi kepentingan

rakyat  miskin  berbagai  alat  berbagai  alat  analisis  telah  dikemukakan  sebelumnya  dengan

menempatkan analisis reasonabilitas (alasan kualitatif) dan rasionalisme (alasan kuntitatif) dalam

anggaran akan memudahkan bagi rakyat miskin. 

Selain dua hal indikator tersebut, ada pula anggaran yang sifatnya manipulatif dan menindas

atau  biasa  disebut  ”kebijakan  anggaran  imperial”  (James  Petras  &  Veltmeyer,  2001).�Kebijakan

anggaran imperial merupakan kebijakan yang diperuntukkan untuk membiayai proyek-proyek

hutang,  menfasilitasi transnational  corporation atau multinational  corporation (TNC’S/MNC’S),

penggusuran rakyat miskin seperti yang terjadi pada petani miskin desa dan pedagang kaki lima,

menghapus  subsidi  yang  mencekik  publik  dan  anggaran  pembangunan  yang  menguras  serta

merusak sumberdaya alam atau lingkungan. Cirinya, pemerintah atau anggota dewan melakukan

pembohongan publik (manipulatif),  tidak transparan dan dalam realisasinya tidak segan-segan

menggunakan pendekatan kekerasan. 

Oleh sebab itu setiap kebijakan anggaran tidak hanya dibutuhkan tranparasi publik, agar jelas

untuk kepentingan siapa  anggaran yang diajukan oleh  pemerintah  maupun anggaran dewan.

Partisipasi publik yang demikian diharapkan mencegah manipulasi, pembengkakan atau upaya

yang memperkaya diri  sendiri,  seperti  yang telah umum terjadi di berbagai daerah. persoalan

anggaran  harus  sudah  menjadi  konsumsi  publik  yang  tidak  lagi  etis  baik  dalam  proses

pembahasannya hingga tahap penentuan besaran anggaran yang berbasis pada kebutuhan dasar

rakyat miskin (pro-poor budget).

Seperti  telah  dikemukakan  bagian  sebelumnya,  kebijakan  anggaran  merupakan  bentuk

pertanggungjawaban negara terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan dasar rakyatnya. Bilamana

anggaran  yang  diusulkan  tidak  mengindahkan  faktor  reasonabilitas  dan  rasionalitas,  apalagi

mengarah  pada  model  kebijakan  imperalisme,  maka  pembentuk  kebijakan  telah  melakukan

kesengajaan pelanggaran hak asasi manusia rakyatnya, khususnya terhadap instrument hukum

yang dimandatkan dalam Konvenan Internasioanal tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 166

(IC-ESCR). Dominasi negara yang mengenyahkan partisipasi dan transparansi publik dalam soal

anggaran, apalagi dengan cara-cara mementingkan kekayaan pribadi-pribadi para politikusnya

adalah kenyataan bahwa wabah oportunisme politik anggaran merasuk di kancah politik kita.

Sekali  lagi  dalam  soal  ini,  relasi  struktural  rakyat  dan  penguasanya  telah  dinodai  dengan

penindasan ala pengenyangan perut sendiri.

Ini  berarti,  publik  atau  rakyat  harus  berani  bergerak  untuk  menghentikan  pelanggaran

kewajiban negara tersebut dengan beragam cara, seperti melalui pembangkangan sipil, gugatan

peradilan,  pengaduan untuk meminta  pertanggungjawaban negara  atau  menolak  kepentingan

penguasa, semacam boikot pajak massal.



Monitoring Anggaran: Indikator untuk Memantau Kewajiban Hak Ekosob Negara dalm Soal

Anggaran 

Dalam mempersiapkan Laporan Hak Asasi Manusia suatu negara, para pekerja advokasi hak

Ekosob  sering  mengirim  studi-studi  kasus,  informasi  yang  telah  terdokumentasikan,  produk

hukum,  keputusan-keputusan  peradilan  dan  lain  sebagainya,  yang  memiliki  dampak  secara

positif atau bahkan berlawanan dengan kondisi senyatanya hak ekosob. Laporan yang demikian,

dikirimkan dengan tambahan analisis anggaran.� 

Anggaran sebagai bahan laporan tersebut menjadi penilaian terhadap komitmen, program dan

rencana pembangunan, khususnya dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak ekosob atau disebut

’human rights impact assessment’ (penilaian dampak bagi pemajuan hak-hak asasi manusia). Analisis

anggaran dengan penilaian dampak terhadap hak-hak asasi  manusia merupakan upaya untuk

mengawasi  (monitoring)  arah kebijakan dan prioritas  negara,  bagaimana pula dampak negatif

hak-hak  Ekosob  yang  disebabkan  prioritas,  rencana-rencana  pembangunan  dan  kebijakan

anggaran.

Analisis anggaran dalam konteks ini dapat memfokuskan dalam memperbandingkan dengan

standar internasioanl atas hak-hak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO/World Health Organization)

telah  menetapkan  sebuah  target  global  yang  mendesak  negara-negara  untuk  membiayai

setidaknya lima persen (5%) dari GNP (Gross National Product) untuk pembiayaan kesehatan.

Begitu pula UNDP (The United Nations Development Programme)  merekomendasikan negara-

negara menyediakan setidaknya lima persen (5%) dari GNP atau sejajar dengan dua puluh persen

(20%) dari anggaran nasional yang harus dialokasikan untuk apa yang disebut dengan “ human

priority  expenditure”  (belanja/pengeluaran  untuk  prioritas  rakyat,  seperti  pendidikan  dasar,

kesehatan, air, perencanaan keluarga dan peningkatan gizi). Rasio pengeluaran untuk rakyat ( The

Human Expenditure Ratio) merujuk pada 5% dari GNP seraya rasio prioritas pembangunan rakyat

(The Human Development Priority Ratio) sebesar 20 % dari anggaran nasional.

World  Summit  on  Social  Development (Pertemuan  Dunia  untuk  Pembangunan  Sosial)  yang

diselenggarakan PBB pada  tahun 1995,  juga  telah  melahirkan sebuah konsensus  yang dicapai

dengan mengadopsi  inisiatif  20/20.  artinya,  inisiatif  20/20  secara  langsung mendesak  negara-

negara untuk mempersembahkan dua puluh persen (20%) untuk pengeluaran kepegawaian bagi

pelayan publik dan menyediakan dua puluh persen  (20%) bagi anggaran nasional mereka untuk

pelayanan-pelayanan sosial dasar.�

Di  tingkat  lokal  atau  daerah,  gerakan  publik  untuk  pengawasan  terhadap  anggaran  bisa

dilakukan  pada  setiap  tahap  proses  anggaran,  yakni:  (1)  Tahapan  Penyusunan;  (2)  Tahapan

Pengesahan; (3) Tahap Pelaksanaan dan (4) Tahap Pertanggungjawaban (lihat lebih lengkap pada

Bagian III, soal “Tahapan Pembuatan Anggaran dan Problem Demokratisasi Kebijakan”). Setiap

tahapan tersebut sangat penting untuk dicermati atau dikritisi karena setiap proses tersebut sangat

menentukan pada tahapan-tahapan berikutnya.



Pro-Gender Budget (Anggaran berbasis pada kesetaraan dan keadilan jender)

Jender memiliki pengertian dan konsepsi yang berbeda dengan soal seks. Jender merupakan

pemahaman soal perbedaan laki-laki dengan permpuan secara sosial, sedangkan seks merupakan

pemahaman soal perbedaan laki-laki dengan perempuan secara biologis. Karenanya, perbedaan

secara biologis sangat susah untuk diubah sedangkan perbedaan sosial dapat lebih mudah diubah.

Jender dan kebijakan menjadi suatu hal yang penting untuk dilihat secara baik apakah dalam

pengambilan kebijakan-kebijakan senantiasa memahami adanya keadilan jender,  keadilan yang

menempatkan posisi  laki-laki dan perempuan secara adil.  Anggaran sebagai salah satu bentuk

kebijakan pemerintah perlu diperhatikan sebagai salah satu alat untuk menguji indikator apakah

pengambil kebijakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang keadilan jender.

Bias jender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi: Pertama, indikasi adanya

alokasi  sumberdaya  dalam  anggaran  yang  menguntungkan  jender  tertentu; Kedua,  indikasi

pengelolaan anggaran akan memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan

di  antara  kedua  kelompok  jender; Ketiga,  fungsi  stabilisasi  ekonomi anggaran (dalam bentuk

penetapan  penyerapan  tenaga  kerja,  penetapan  pertumbuhan  ekonomi,  stabilisasi  harga  dan

keberlanjutan lingkungan) dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan jender.�

Untuk menghindari adanya bias jender dalam tahapan penyusunan hingga pelaksanaan, maka

dikembangkan sebuah alat analisis sensitif jender. Analisis sensitif jender atau peka jender sering

disalah tafsirkan sebagai anggaran untuk perempuan. Padahal analisis sensitif jender merupakan

analisis  terhadap  berbagai  tahapan  dan  dampak  atas  anggaran  pendapatan  dan  belanja  bagi

perempuan  dan  laki-laki  sehingga  hasil  analisis  tersebut  dapat  memberikan  kontribusi  bagi

pengembangan relasi jender tertentu.

Bagaimana  model  analisis  anggaran  berbasis  jender  ini  telah  dikembangkan,  khususnya

merujuk pada pengalaman-pengalaman di negara lain, bisa dilihat pada tabulasi berikut:



Tabel 15:

Perkembangan Analisis Jender (di Australia, Afrika Selatan, Mexico, Philipina, Urganda

dan Tanzania)�

 



Mengapa kebijakan anggaran harus berbasis jender?

”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atau dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”

(Pasal28 i ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya).

Diskriminasi terhadap siapapun telah menjadi bagian yang penting untuk pemajuan hak-hak

asasi manusia secara lebih adil. Termasuk pula dalam pengambilan kebijakan publik, partisipasi

publiktanpa  diskriminasi  terhadap  ras,  agama,  suku,  warna  kulit  ataupun  jender  tertentu,

sebagaimana  mandat  dari  konstitusi  Indonesia  (UUD  145  dan  perubahannya).  Ketika  sistem

patriarki mendominasi dalam pelbagai kehidupan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, telah

menyebabkan  pemarginalan/penyingkiran  posisi  perempuan  dalam  penentuan  keputusan.

Bahkan kebijakan yang telah diambil negara, organisasi dan komunitas telah mengabaikan hak-

hak perempuan untuk berpartisipasi,  bahkan ketiadaan partisipasi  perempuan telah  dianggap

yang biasa secara tradisi.

Karena itu pula, pasal 28i ayat (2) di atas, ditegaskan pula dalam pasal lainnya (”Setiap orang

berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang

sama guna mencapai  persamaan dan keadilan ”,  pasal 28 h ayat (2) UUD 145 dan perubahannya).

Dalam konvensi hukum internasional, selain diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi

Manusia 1948, komitmen untuk tidak mendiskriminasikan  telah secara jelas diatur dalam pasal 2,

baik  Konvenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  Politik  (1966)  dan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan

Budaya  (1966).  Untuk  pertama  kalinya  PBB  mendeklarasikan  Tahun  Internasional  Perempuan

pada  tahun  1975  yang  merupakan  konferensi  dunia  pertama  tentang  perempuan  di  Meksiko

hingga  berbagai  pertemuan  dunia  yang  secara  terus  menerus  dilakukan  dan  dikampanyekan

untuk memajukan hak-hak perempuan.�

Hingga  kini  telah  ada  dua  konvensi  PBB  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  hak

perempuan,  yakni  Konvensi  tentang Hak-hak Politik  Perempuan (1954)� dan  Konvensi  tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)�.  Dalam bulan November

1999, Majelis Umum PBB telah mengadopsi sebuah Optional Protocol atas Konvensi Perempuan

1979, yang memungkinkan individu perempuan mengadukan atas tidak dipenuhinya kewajiban

perlindungan negara terhadap dirinya melalui Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan.

Berdasarkan berbagai instrumen hukum internasional yang mengupayakan pemajuan hak-hak

perempuan di atas,  termasuk pula melalui pertemuan/konferensi dunia,  semakin memperkuat

peran perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan termasuk pula kebijakan anggaran.

Penegasan agar perempuan terlindungi hak-haknya tidak hanya soal partisipasi bahkan lebih jauh

secara  substansi  hak-haknya  dilindungi  sebagaimana  dicontohkan  dalam  pasal  10  ayat  (2)

Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.� Dalam konteks yang demikian,

maka hak perempuan atau ibu mendapatkan perhatian khusus termasuk dalam pengalokasian



anggaran. 

Indikator Jender

Apa  yang  menjadi  indikator  sensitif  jender?  Setidaknya  ada  dua  pendekatan  yang  bisa

digunakan, yaitu pendekatan umum dan pendekatan secara khusus.

Pendekatan anggaran berbasis jender secara umum (generally gender based budget)

Bisa dilihat dari pengantar kebijkan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah dalam

bentuk nota keuangan pada setiap tahunnya. Dalam nota keuangan yang disampaikan dalam

bentuk narasi menggambarkan tujuan-tujuan, sasaran atau arah perubahan yang diharapkan

secara ekonomi,  sosial  dan budaya melalui  anggaran.  Selain itu juga dikaji  seberapa besar

kouta secara adil dalam pelibatan publik, baik laki-laki ataupun perempuan

Sedangkan  pendekatan anggaran  berbasis  jender  secara  khusus (specifically  gender  based

budget)

Dilihat untuk mengetahi berapa persen alokasi anggaran berdasarkan jender untuk setiap

program pembangunan yang terdapat dalam alokasi belanja pembangunan, baik pengeluaran

sektor  dan  sub-sektor.  Dari  sisi  ini  akan  terlihat  siapa  yang  paling  diuntungkan  atau

sebaliknya siapa yang paling dirugikan dengan adanya alokasi anggaran pemerintah tersebut. 

Bagaimana  melacak  indikator  tersebut,  terutama  dalam  melihat  secara  lengkap  terhadap

kebutuhan anggaran berbasis  keadilan  jender.  Indikator  ini  bisa  dilacak  dari  program khusus

berbasis jender dan ada/tiadanya anggaran yang mengupayakan kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan.

Program khusus anggaran yang berbasis jender ini dapat dicontohkan seperti:

Program gizi dan makanan bagi balita atau ibu menyusui

Program pencegahan/penaggulangan kematian ibu/anak mati saat melahirkan

Kredit usaha bagi kemandirian perempuan

Program penciptaan lapangan pekerjaan yang menyediakan kesempatan bagi perempuan�

Pendidikan anak-anak usia sekolah

Program-program melawan kemiskinan pedesaan maupun perkotaan

Sedangkan  program  anggaran  yang  mengupayakan  kesetaraan  jender,  bisa  dilacak  dari

program-program semacam: 

Program pengembangan partisipasi perempuan (pemberdayaan)

Pembaruan hukum yang lebih adil bagi perempuan

Pemerataan kesempatan pendidikan dan lapangan pekerjaan

Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mendorong pemajuan kebijakan anggaran

berbasis  jender,  diantaranya  dengan menggunakan standar  GEI  (GenderEquality  Indicator)  atau

indikator  kesetaraan  jender,  standar  GDI  (Gender  Related  Development  Index)  atau  indeks

perkembangan jender, kemudian memperbandingkan dengan standar HDI (Human Development



Index)  atau indeks perkembangan manusia,  serta GEM (/gender Empowerment Measure) atau

ukuran pemberdayaan jender.

GEI,  bisa  dilihat  dari  program  anggaran  yang  terkait  dengan  bidang  sosial  (pendidikan,

kesehatan  dan  kesejahteraan  umum)  dan  ekonomi  (ketenagakerjaan,  lapangan  kerja  dan

pengupahan). Dengan standar ini ditemukan fakta-faksa banyaknya perempuan di negara-negara

berkembang kurang mendapatkan perhatian khusus dalam anggaran berbasis jender,  terutama

soal-soal: tingginya angka kematian ibu melahirkan atau juga anak; rendahnya gizi balita dan ibu

menyusui; kekerasan terhadap perempuan; kurang tersediannya crisis center bagi perempuan dan

anak  di  lembaga-lembaga  pemerintahan;  rendahnya  alokasi  anggaran  untuk  pendidikan,

penanganan  kondisi  perempuan  dalam  bidang  ketenagakerjaan  dan  kesempatan  pengambilan

keputusan.

GDI  merupakan  standar  pengukuran  sensitif  jender  yang  memiliki  variabel-variabel  sama

dengan HDI (dengan nilai antara 0 sampai dengan 0,1), dimana perbedaannya diletakkan pada

analisis perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam soal rata-rata prestasi yang dicapai

negara terkait dengan angka harapan hidup, hasil pendidikan dan pendapatan. Kesimpulan dari

temuan UNDP (1997) menunjukkan bahwa: Pertama, tidak ada masyarakat yang memperlakukan

perempuan sebaik laki-laki. Ini dari nilai GDI setiap negara lebih rendah dari nilai HDI.   Kedua,

ketimpangan jender berkaitan erat dengan kemiskinan. Empat negara yang memiliki nilai GDI

rendah,  seperti  Siera  Leone,  Nigeria,  Burkina Faso dan Mali,  juga memiliki  nilai  HPI  (Human

Poverty  Index)  paling  rendah Ketiga, ketimpangan  jender  tidak  selalu  berkaitan  dengan

kemiskinan (rendahnya pendapatan). Seperti Peru dan Ekuador memiliki GDI cukup baik, namun

- Peru misalnya - tingkat kemiskinannya cukup parah karena sekitar 49 % penduduk Peru berada

dibawah  garis  kemiskinan. Keempat, negara-negara  yang  memperlihatkan  perbaikan  dalam

peringkat GDI relatif terhadap HDI tersebar secara merata. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan

jender dapat dicapai dalam setiap tahap pembangunan.�

Tabel 16 :

Indeks Perkembangan Jender (GDI): Indonesia dan Perbandingan (1997)

 



GEM, sebagai standar untuk menguji sejauh mana keterlibatan secara jender dalam kegiatan

atau aktivitas politik, ekonomi dan proses-proses pengambilan kebijakan. Ada tiga alat ukur yang

digunakan untuk menentukan standar GEM ini, yakni: Pertama, pembagian prosentase laki-laki

dan peremuan pada posisi  menejerial dan administrasi; Kedua,  pembagian prosentase laki-laki

dan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan professional dan teknik; Ketiga, pembagian prosentase

laki-laki dan perempuan pada kursi-kursi perlementer/keterwakilan jender. 

Sebagaimana GDI atu HDI, GEM juga memiliki nilai antara 0 sampai 1

Tabel 17 :

Ukuran Pemberdayaan Jender (GEM): Indonesia dan Perbandingan (1997)

 

Untuk sekedar mengetahui indikator-indikator di atas, dapat dicari dari dokumen-dokumen

yang  dikeluarkan  lembaga-lembaga  pemerintah,  pusat-pusat  studi  pembangunan  atau  juga

lembaga  keuangan  internasional.  Di  Indonesia,  selain  BPS  (Biro  Pusat  Statistik),  data-datanya

dapat pula diambil di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Inisiatif Anggaran Perempuan Berbasis Kebutuhan Dasar Rakyat Miskin

Hal yang tidak terpisahkan antara kebutuhan dasar rakyat miskin dengan persoalan-persoalan

yang  terkait  dengan  upaya  pemajuan  hak-hak  perempuan  terutama  dalam  kesetaraan  dan

keadilan jender. Kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat miskin senantiasa pula menjadi kebutuhan

dasar atau hak bagi  perempuan yang dilindungi oleh hukum hak asasi  manusia internasional

maupun konstitusi di negara manapun.

Kebutuhan terhadap akses air yang bersih dan layak sebagai kebutuhan dasar rakyat miskin

paling dirasakan oleh sebagian besar perempuan yang sehari-harinya lebih banyak membutuhkan

air untuk menjalankan aktifitas rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki,  seperti  mencuci,

memasak,  mandi  bersih  dan  kebutuhan  minum.  Ketika  perempuan  tidak  bisa  menikmati



kebeutuhan  air  minum  secara  layak  –  artinya  mengonsumsi  air  kotor/tercemar  –  bisa

mempengaruhi berkurangnya kualitas hidup perempuan, anak atau janin kandungan. Contoh Kali

Surabaya yang sungainya tercemar oleh bahan-bahan beracun akibat limbah pabrik di sepanjang

sungai dari DAM Mlirip Mojokerto hingga muara di pantai timur kota Surabaya, telah ditemukan

adanya kandungan mercuri yang meracuni ibu dan anak perempuan serta balita yang disusuinya

sehingga pertumbuhan anak-anak menjadi idiot atau cacat mental.

Begitu juga memperbandingkan antara subsidi kesehatan yang seharusnya lebih diutamakan

dibandingkan dengan subsidi  bidang industri.  Tingginya angka kematian ibu melahirkan atau

bayi serta rendahnya gizi bagi ibu mengandung dan anak-anak harus mendapatkan proporsi yang

lebih adil dibandingkan dengan memberikan subsidi bagi industri rokok atau industri perbankan

yang bangkrut. Bagaimana bisa negara memberikan subsidi terhadap industri rokok yang secara

kesehatan  rokok  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menyebabkan  pengaruh  negatif

terhadap perkembangan anak-anak dan janin  dalam kandungan.  Bagaimana bisa  subsidi  bagi

perbankan bangkrut yang uangnya dikuasai segelintir orang, lebih diprioritaskan dibandingkan

dengan program melawan kemiskinan.

Atas  dasar  fakta  yang  demikian  maka  di  Afrika  Selatan  dikembangkan  inisiatif  anggaran

perempuan  (Woman  Budget  Initiative atau  disingkat  WBI).  WBI  merupakan  strategi  advokasi

anggaran  yang  dikembangkan  untuk  mendorong  pencapaian  kebutuhan-kebutuhan  dasar

perempuan dan keadilan jender karena seringkali pembuat kebijakan anggaran bias jender atau

kuarng memahami prioritas kebutuhan dasar yang seringkali merugikan kepentingan perempuan

sebagaimana dicontohkan kasus Kali Surabaya di atas.

Dalam  mendorong  strategi pro-poor  budget, inisiatif  anggaran  perempuan  sangat  relevan

dengan identifikasi kebutuhan dasar rakyat miskin terutama untuk memberikan persepektif atau

basis  kesetaraan  dan  keadilan  jender.  Sebagai  langkah  awal  yang  efektif  untuk  mendorong

transformasi  inisiatif  anggaran  perempuan  maka  tidak  bisa  tidak  keterlibatan/partisipasi

perempuan menjadi penting untuk dilihat sebagai strategi kapasitas pro-poor budget, sebagai cara

untuk meminimalisir  bias  jender dalam pro-poor  budget. Sebagaimana terlihat dalam fakta yang

diungkapkan  sebelumnya  bahwa  sebagian  negara-negara  yang  tergolong  miskin/terbelakang,

memperlihatkan  rendahnya  pula  keterlibatan/partisipasi  perempuan  dalam  pengambilan

kebijakan.  Dengan  adanya  partisipasi  perempuan,  inisiatif  anggaran  berbasis  keadilan  jender

semakin  mudah  dicapai  dalam  penentuan  setiap  sektor  pembangunan  termasuk  untuk

memajukan hak-hak kesehatan, pendidikan, pangan bergizi, kebutuhan air dan sanitasi yang lebih

baik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya.

Gerakan Anggaran Internasional

Anggaran telah menjadi  bagian penting dokumen kebijakan ekonomi politik  suatu  negara

karena di dalam anggaran tersurat secara detail  kemana arah dan strategi pembangunan yang

direncanakan melalui kebijakan fiskal. Salah satu alat untuk mengukur proses demoktatisasi suatu

negara  juga  bisa  dilihat  dari  kebijakan  anggaran  yang  direncanakan  adan  akan  menyiratkan

kepentingan-kepentingan negara yang satu dengan yang lainnya.



Misalnya kebijakan pemenuhan devisa negara sebagai sumber pendapatn APBN, digerakkan

melalui  ekspor-impor,  utang  luar  negeri,  pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia  dan  kebijakan

ekonomi politik lainnya, tentu akan menjadi pos tersendiri dalam anggaran negara. Kerjasama

dengan perusahaan-perusahaan transnasional, kerjasama dengan lembaga keuangan multilateral

internasional  dan  upaya  memacu  investasi  sebesar  mungkin,  dilakukan  negara  untuk

memperkuat perekonomian Indonesia.

Tetapi pernahkah kita menbayangkan bahwa kerjasama-kerjasama akumulasi kapital tersebut

bila tanpa diimbangi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan, transparan, efektif/efisien serta

berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat miskin secara luas akan menyebabkan krisis

ekonomi parah,  sebagaimana terjadi  di  Indonesia  dalam rentang 1997-1999.  Utang luar  negeri

yang diharapkan bisa menjadi upaya pengentasan kemiskinan, justru berbalik arah membebani

rakyat yang paling miskin sekalipun. Dan beban utang saat krisis ekonomi tersebut sangat jelas

telah melumpuhkan anggaran.

Disinilah  anggaran  menggambarkan  konteks  internasionalnya,  dimana  hubungan  atau

kerjasama  yang  dilakukan  oleh  negara  telah  menyebabkan  penderitaan  rakyat  miskin.  Di

Indonesia, sebagian dana yang diperoleh dari pajak maupun non pajak justru dipergunakan untuk

membayar  utang,  baik  utang  dalam  negeri  maupun  utang  luar  negeri.  Sementara  disisi  lain,

ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap lembaga keuangan internasional semacam Bank

Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), melahirkan keterpurukan ekonomi Indonesia yang

kian berat. Ditambah pula program-program yang memfasilitasi liberalisme ekonomi, privatisasi

dan lain sebagainya, yang membangkrutkan kemandirian ekonomi melalui penyedotan dana dari

sektor publik ke swasta, dari rakyat ke elit penguasa (baik penguasa modal ataupun birikrasi) dan

dari dalam ke luar negeri.

Oleh  sebab  itu  advokasi  anggaran  di  level  internasioanl  adalah  termasuk  melakukan

perombakan  strategi  ekonomi  yang  lebih  berpihak  kepada  basis  rakyat  miskin.  Peran  yang

dimainkan dalam advokasi anggaran lebih memfokuskan pada atrategi perlawanan pasar bebas

yang  mendoninasi  politik  kekuasaan  negara,  intervensi  kebijakan  utang  dan  program  bank

pembangunan multilateral dan serta menuntut pertanggungjawaban negara secara luas dalam tata

hubungan internasioanl terkait  dengan berbagai  instrumen hukum yang telah diratifikasi  atau

diberlakukan oleh negara tersebut. Meskipun hukum hak asasi manusia internasional (kovenan,

perjanjian, protokol, deklarasi, dll) telah diakui atau diratifikasi oleh suatu negara, sebagian besar

hukum-hukum  tersebut  hanya  memberikan  kesempatan  untuk  pelaporan  suatu  investigasi

pelanggaran tetapi hukum tersebut tidak mempunyai gigi untuk sanksi hukumnya.

Beberapa  organisasi  non-pemerintah  yang  bergerak  dalam  advokasi  anggaran  telah

melakukan  monitoring  atau  pengawasan  terhadap  upaya  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan

rakyat miskin bukan oleh pemerintah mereka sendiri melainkan oleh lembaga-lembaga keuangan

internasional (seperti disebut sebelumnya Bank Dunia dan IMF). Hal ini disebabkan oleh gagalnya

pemerintah mengatasi secara efektif problem pengelolaan keuangan mereka. Lembaga-lembaga

keuangan  internasioanl  tersebut  kemudian  memaksa  pemerintah  setempat  untuk  membatasi

”pengeluaran  sosial”  dan  mengharuskan  prasyarat-prasyarat  atau  pengkondisian  anggaran



tertentu  untuk  mengakses  utang  luar  negeri  yang  faktanya  justru  jauh  memperparah  kondisi

kemiskinan.  Dalam  konteks  yang  demikian,  terdapat  proses  penyesuaian  struktural  yang

diwajibkan  lembaga  keuangan  internasional  yang  memperlebar  jurang  ketidakadilan  dan

mempercepat proses pemiskinan. 



Epilog

Perlawanan Sosial terhadap 

Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Melalui Anggaran 

Dalam  proses  demokratisasi  lokal  seperti  Indonesia  dewasa  ini,  sangat  mungkin  akan

mudah dibelokkan arahnya oleh penguasa-penguasa yang tidak berpihak pada rakyat miskin,

terlebih lagi kekuatan modal yang hampir praktis mengusai pelbagai sektor kehidupan politik,

ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Perdebatan,  pertikaian  dan  per-korupsian  anggaran  merupakan

agenda  tahunanpenguasa  yang  duduk  di  birokrasi  maupun  parlemen.  Sangat  mudah  untuk

meyaksikan  betapa  tiap  tahun  dengan  rakusnya  hendak  melahap  seluruh  dana-dana  rakyat,

memprogramkan kebijakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Korupsi  yang  dulu  bekerja  secara  rapi  dan  sembunyi-sembunyi,  kini  menggila.  Korupsi

terlegitimasi oleh kebijakan petualang-petualang politik, semakin menyebarluas dan akut. Bagi

rakyat,  kerapkali  kebijakan  pembangunan  yang  difasilitasi  anggaran  telah  membentuk  sirkuit

penindasan  bagi  proses-proses  pemiskinan.  Penggusuran  tidak  akan  berhenti  bila  dana

penggusuran masih tersedia, tanah-tanah rakyat tidak akan pernah dikembalikan bila pengusaha

mampu memberikan pendapatan (upeti) yang cukup bagi pejabat dan retribusi/pajak akan terus

mencekik melalui slogan ”sadar warga negara”yang sangat semu menghisap ekonomi rakyat.

Hal inlah yang menyisakan pertanyaan bagi kita semua, apa yang bisa dilakukan dengan

kondisi  yang parah demikian? Buku ini  bukan jawaban yang menjanjikan semua pihak tetapi

harapan penulisan buku ini adalah agar kita lebih membawa perubahan demokrasi ini ditangan

rakyat bukan di  tingkat gedung DPRD, kantor dinas birokrasi  atau hotel-hotel  mewah tempat

pengambil  kebijakan  menenggak  uang  korupsi.  Dan  bukan  pula  di  markas  organisasi  non-

pemerintah, kampus atau lembaga-lembag riset.

Anggaran sudah saatnya diperdebatkan di kampung-kampung, dimana kantong kemiskinan

terjadi, seperti di pinggir kali (stren), tempat parkir, tempat mangkal becak dan ojek, kos-kosan

buruh,  di  mushola-mushola  dusun,  di  balai-balai  rumah  adat,  di  kampung  nelayan,  sekolah-

sekolah  tempat  guru  miskin  mengabdi,  atau  juga  di  terminal  dan  trotoar.  Mulailah  dengan

bertanya, apa yang membuat proses pemiskinan terjadi di tempat-tempat tersebut dan menggagas



bagaimana  memindahkan  perdebatan-perdebatan  rakyat  miskin  menjadi  aksi-aksi  yang

mendorong pengambil kebijakan memahami kebutuhan dasar rakyat miskin.

Metode advokasi pro-poor budget, tidak mengharuskan peminatnya atau aktivis yang bekerja

bersama rakyat membaca teks-teks atau draft-draft anggaran karena dikhawatirkan justru terjebak

ke logika-logika korupsi  kebijakan,  perdebatan yang tidak substansi  dan lupa terhadap upaya

mendesakkan kebutuhan dasar rakyat miskin. Belum lagi problem kebingungan membaca draft

anggaran  atau  kehabisan  energi  untuk  menelusuri  informasi  yang  memang  sengaja

disembunyikan penguasa.

Hak atas air misalnya, sebagaimana dilakukan di kampung miskin Wongsorejo, Banyuwangi

akhirnya membuahkan ratusan massa petani bergerak untuk mendesakkan kebijakan pemenuhan

hak atas air sebagai kebutuhan sehari-hari, ternak dan pengairan di ladangnya. Advokasi pro-poor

budget atau  anggaran  berbasis  kebutuhan  dasar  rakyat  miskin,  syarat  utamanya  adalah

mengorganisir rakyat terlebih dahulu, bukan mengorganisir draft anggaran penguasa yang busuk

dan cenderung mudah dikorupsi.  Keberhasilan  advokasi  ini  lebih  ditekankan pada  perluasan

kritisisme publik dan kemandirian gerakan sosial untuk melawan kebijakan yang menindas atau

melanggar  hak  asasi  manusia,  dibandingakan  perubahan  draft  anggaran  penguasa.  Draft

anggaran berubah tetapi transformasi pendidikan publik tidak ada, maka sia-sia perubahan draft

itu karena anggaran lolos di ”penyusunan” bukan berarti  beres di ”pelaksanaan” atau bahkan

”pertanggungjawabannya”.  Jangankan  kebijakan  anggaran,  konstitusipun  (UUD  1945  dan

perubahannya) sebagai pondasi kehidupan berbegara ternyata secara terbuka telah ditabrak oleh

penguasa kita,  Undang-Undang digilas  tanpa pertanggungjawaban yang jelas  serta  diciptakan

kebijakan imperial yang difasilitasi pemodal besar.

Terakhir, dalam advokasi anggaran berbasis kebutuhan rakyat miskin (pro-poor budget), saya

meyakini bahwa masih belum terlalu memerlukan sarjana hukum atau ekonomi yang cermat dan

detail  untuk  membaca  anggaran  tetapi  yang  dibutuhkan  adalah  lebih  mengutamakan  sosok

pekerja  sosial  yang  cerdas  membaca  hati  dan  penderitaan  rakyat  miskin,  bergandeng  tangan

dengan  mereka,  melangkah  bersamanya  serta  mengartikulasikan  kapasitasnya  melalui  sistem

lokal  dalam gerakan sosial.  Inilah  alternatif  tantangan advokasi  anggaran berbasis  kebutuhan

rakyat miskin dan hak asasi manusia,  khususnya perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi,

sosial dan budaya. 
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