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“Kebanyakan di dunia tidak ada orang miskin. Yang ada adalah orang yang tinggal di tempat 
miskin.”  
—Lant Pritchett, Universitas Harvard

“Rahasia modernitas adalah bahwa kita secara kolektif menggunakan pengetahuan dalam 
jumlah besar, sementara masing-masing dari kita hanya memiliki sedikit saja.”  
—Ricardo Hausmann, The Atlas of Economic Complexity

“Kekayaan adalah pengetahuan dan asalnya adalah evolusi.”  
—Eric Beinhocker, The Origin of Wealth

“Bahkan jika bentuk altruisme global yang sempit, sederhana, mekanis, dan reduksionis 
adalah warisan kita, itu bukanlah takdir kita.”  
—Ben Ramalingam, Aid on the Edge of Chaos
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Pendahuluan: Pendekatan Baru terhadap Kemiskinan
-- Mat  aarna

Pendahuluan: Pendekatan Baru terhadap Kemiskinan

-- Matt Warner

Pada tahun 1800-an, Dinas Kehutanan A.S. mulai menerapkan kebijakan tanpa toleransi 
terhadap kebakaran hutan, dan percaya bahwa perawatan alam yang tepat berarti 
menghentikan apa pun agar tidak ada pohon yang mati karena api. Kami telah mempelajari 
bahwa kebakaran kecil di hutan sebenarnya memainkan peran penting dalam mencegah 
kebakaran yang lebih besar dan lebih dahsyat karena, sebagian, menghilangkan 
pertumbuhan lama dalam dosis yang dapat dikelola. Dengan memperkenalkan intervensi 
seperti pencegahan kebakaran kecil, para ahli kehutanan berhasil mencapai hal yang sangat 
berlawanan dengan tujuan mereka, membuat hutan jauh lebih rentan.

Ketika berbicara tentang berbuat baik melalui intervensi, pemikiran linier semacam 
ini mungkin sulit ditolak. Misalnya, kami terus berpikir bahwa cara untuk mengakhiri 
kemiskinan adalah dengan mentransfer kekayaan dan keahlian dari satu tempat ke tempat 
lain. Beberapa tempat kaya dan berpendidikan. Beberapa tempat tidak. Ambil dari satu dan 
berikan ke yang lain. Ada kesederhanaan dalam pemikiran ini yang menarik rasa urgensi 
moral kita, tetapi secara bodoh meremehkan kompleksitas ekosistem yang ingin kita lihat 
berkembang.

Akibatnya, tempat-tempat miskin menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan permanen. 
Dengan cara yang sama seperti kebakaran kecil yang memungkinkan hutan untuk 
mengubah orientasi dirinya untuk pertumbuhan baru, ekonomi yang tidak terkekang 
memungkinkan masyarakat untuk mengubah orientasi diri dari waktu ke waktu menuju 
pembangunan baru yang berkelanjutan. Dalam proses berulang ini, mereka membuat diri 
mereka tidak terlalu rentan terhadap peristiwa bencana.

Mengingat kompleksitas ini, tantangannya adalah bagaimana membantu dari luar tanpa 
memperburuk keadaan. apa yang bisa kami lakukan untuk membantu?

Memikirkan Kembali Peran Kita

Mauricio Miller memenangkan hibah MacArthur Genius pada tahun 2012 karena 
pemikirannya yang radikal tentang kemiskinan. Hingga saat itu, dia menghabiskan 35 
tahun di Oakland, California, bekerja dengan model bantuan tradisional berbasis transfer 
untuk populasi berpenghasilan rendah sampai dia mulai menyadari bahwa, seperti yang dia 
katakan, “sebagian besar dari apa yang [kami] yakini tentang kemiskinan itu salah.”

Dalam bukunya baru-baru ini, dia menulis, “Pemerintah dan filantropi swasta pandai 
berbicara dan merencanakan, tetapi ... mereka tidak pernah mempertimbangkan 
kemungkinan bahwa solusi dan rencana top-down mereka tidak akan pernah menyelesaikan 
kemiskinan atau menciptakan mobilitas ekonomi.”
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Bagi Miller, kesalahan besar yang kami buat sebagai orang luar adalah melangkah terlalu 
jauh. Kami secara keliru percaya bahwa pengetahuan dan sumber daya yang kami miliki 
mewakili sebagian besar dari apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ekonomi 
jangka panjang yang dialami oleh nama orang lain, dan karenanya, meskipun ada niat baik, 
kami cenderung terlalu banyak mengambil peran kepemimpinan dalam urusan mereka.

Miller percaya bahwa, inti dari kecenderungan ini adalah kegagalan kita untuk menganggap 
serius gagasan tentang martabat manusia. Kegagalan kita untuk melihat bahwa mereka 
yang hidup dalam kemiskinan bukanlah korban atau tuntutan kita, bergantung pada kita 
untuk menyelamatkan mereka. Mereka adalah sederajat kita — dan pesan utamanya 
adalah bahwa mereka adalah pemimpin yang berhak ketika harus mencari cara untuk 
meningkatkan kehidupan mereka, bukan orang luar yang mencoba membantu mereka.

Bagi Miller, pernyataan ini bukanlah sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak orang. Ia 
secara radikal mengubah cara dia dan timnya mendekati kemiskinan. Alih-alih memberikan 
layanan gratis kepada kliennya, dia memperjuangkan inisiatif individual mereka sendiri 
untuk maju. Dan dia menahan diri dan stafnya dari campur tangan ketika mereka pikir 
mereka lebih tahu. Faktanya, dia memiliki satu aturan untuk stafnya: Jika Anda membantu 
klien berpenghasilan rendah, Anda akan dipecat.

Miller mengakui bahwa cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan adalah berdasarkan 
konteks dan spesifik untuk tiap individu, sebagai bagian dari pilihan sosial dan ekonomi 
yang lebih kompleks dan idiosinkratik. Ini berarti pengetahuan dan perspektif mereka 
membuat mereka menjadi yang terbaik, menggunakan nilai-nilai dan penilaian mereka 
sendiri, untuk menavigasi jalan menuju kemakmuran. Untuk memberi mereka kesempatan 
terbaik untuk berhasil, dia menyarankan agar kita berhenti berfokus pada apa yang kita 
berikan kepada mereka yang berada dalam kemiskinan dan mempertimbangkan secara 
lebih kritis bagaimana kita dapat membatasi hak pilihan mereka dalam lanskap peluang 
pribadi dan ekonomi.

Pakar Oxfam, Duncan Green dalam bukunya, How Change Happens, menggambarkan 
bentangan pilihan ini sebagai “lingkungan pendukung” untuk inisiatif individu dan dia 
menekankan bahwa memberdayakan mereka yang berada dalam kemiskinan berarti 
menempatkan tindakan mereka di panggung utama, bukan tindakan kita.

Kekuatan Agensi, Jaringan, dan “Penyimpangan Positif ”

Kritik umum terhadap pendekatan apa pun yang menghargai inisiatif individu adalah 
dengan menunjukkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar berhasil dengan 
sendirinya — manusia tidak dapat berkembang ketika terisolasi dari orang lain, dan 
membutuhkan komunitas untuk maju — jadi salah bila mengharapkan mereka yang 
miskin untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Banyak yang telah dikatakan dan 
ditulis tentang “mitos bootstrap” - mengkritik gagasan yang perlu dilakukan oleh semua 
orang berpenghasilan rendah adalah menarik diri mereka sendiri dengan tali sepatu dan 
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menyelesaikan masalah mereka sendiri. Memang benar bahwa jaringan sosial dan modal 
sosial memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan individu dalam komunitas 
yang sejahtera dan karenanya, memang salah jika mengabaikan fakta penting ini dalam hal 
membantu orang yang berada dalam kemiskinan.

Namun, Miller menemukan nuansa yang berfungsi untuk mendamaikan peran masing-
masing inisiatif individu dan modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Dia belajar 
bahwa ketika mencoba membantu orang di tempat-tempat miskin, siapa yang mereka 
andalkan dan sifat ikatan sosial itu membuat semua perbedaan. Miller menyadari bahwa dia 
dan timnya sebenarnya merusak ikatan sosial di komunitas berpenghasilan rendah dengan 
memperkuat hubungan mereka dengan lembaga layanan sosial dan “pakar” profesional di 
luar lainnya. Pendekatan ketergantungan itu tidak berhasil dan menyabotase alternatif yang 
lebih baik.

Sebaliknya, pendekatan baru yang dia adopsi pertama kali dirintis oleh Jerry dan Monique 
Sternin ketika mereka menangani masalah malnutrisi bayi di Vietnam untuk yayasan 
nirlaba Save the Children pada tahun 1990-an. Dalam buku mereka, “The Power of Positive 
Deviance: Bagaimana Inovator Tidak Mungkin Memecahkan Masalah Terberat di Dunia”, 
Sternins menjelaskan bahwa salah satu kesalahan yang kita buat saat menangani masalah 
sosial adalah mengabaikan sesuatu yang asing sebagai anomali alih-alih mengakui bahwa 
mereka mungkin memegang kunci untuk menemukan solusi lokal yang layak.

Di Vietnam, Sternins memutuskan untuk menyelidiki mengapa sebagian kecil keluarga 
di antara populasi berpenghasilan rendah tidak mengalami kekurangan gizi pada bayi 
meskipun menghadapi kendala sumber daya yang sama seperti tetangga mereka. Mereka 
menemukan di antara keluarga yang sehat berbagai kebiasaan unik, beberapa di antaranya 
tanpa disadari, seperti lebih sering makan dan penggunaan bahan yang tidak populer.

Yang penting, Sternins tidak memasukkan diri mereka sebagai pakar baru untuk 
mengajarkan kebiasaan tersebut sebagai “praktik terbaik” kepada seluruh populasi. 
Green menekankan pentingnya penghentian dari kebiasaan tradisional ini ketika dia 
memperingatkan, “jika ahli eksternal menyelidiki pencilan dan mengubah hasilnya menjadi 
perangkat, hanya sedikit yang akan datang. Ketika komunitas menemukan diri mereka 
sendiri, perubahan perilaku dapat mengakar dengan memberikan apa yang oleh penulis 
[the Sternins] sebut sebagai bukti sosial.”

Untuk membuat penemuan itu lebih dimungkinkan, Sternins memfasilitasi penyebaran 
alami dari kebiasaan tersebut dengan mendorong keluarga yang sehat untuk memasak 
bersama tetangga mereka. Dengan melakukan itu, mereka memfasilitasi penguatan ikatan 
sosial lokal. Upaya inipun terbayar. Malnutrisi turun 65 hingga 80% dalam populasi 2,2 juta. 
Bagi keluarga Vietnam itu, masalah mereka diselesaikan dengan cara yang sama seperti 
kebanyakan masalah diselesaikan. Seseorang, di suatu tempat di dalam sistem menemukan 
atau tersandung pada solusi yang layak, dan “kesesuaian” dari solusi itu menyebabkan 
replikasi alaminya.
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Evolusi, Pengetahuan Lokal, dan Kebebasan Ekonomi

Jika ini terdengar sangat mirip dengan evolusi, memang demikian. Ekonomi dan jaringan 
sosial adalah sistem adaptif kompleks yang dipelajari oleh para sarjana seperti halnya 
semua fenomena evolusi. Faktanya, ekonom Oxford Eric Beinhocker menjelaskan bahwa 
kekayaan — merupakan tujuan dari setiap strategi pengurangan kemiskinan — pasti 
merupakan produk dari proses evolusi.

Proses evolusi, seperti yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi di tempat-
tempat berpenghasilan rendah, menjadi terhalang, dan tidak terbantu, oleh upaya untuk 
memanipulasi atau merancangnya secara terpusat. Sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh 
filsuf evolusi Daniel Dennett, evolusi adalah algoritme penelusuran yang “menemukan 
jarum desain yang bagus di tumpukan jerami kemungkinan”. Seperti pasar yang sehat, 
evolusi adalah desain tanpa perancang, menjadikan kemajuan sebagai fungsi dari hasil 
kumulatif dari eksperimen simultan namun tidak terkoordinasi yang dilakukan oleh 
sejumlah besar individu yang terhubung.

Memecahkan Permasalahan tentang Dilema pihak luar

Bagi mereka yang mendukung peningkatan kebebasan ekonomi di tempat-tempat miskin, 
terdapat banyak validasi yang dapat ditemukan dalam karya para pelopor pemikiran seperti 
Miller, Green, dan Sternins, yang kesimpulannya tentang lembaga individu tampaknya mem-
perkuat kasus desentralisasi, bahkan pemerintahan yang terbatas. Apakah mereka akan 
melihatnya seperti itu masih belum jelas. Yang jelas adalah, ada konsensus yang berkembang di 
antara para ahli bantuan yang bijaksana dan berpengalaman, kemiskinan, dan pembangunan 
ekonomi yang memperingatkan orang luar, yang didefinisikan secara luas, untuk berhati-hati 
agar tidak memaksakan ide dan rencana mereka kepada orang lain, terutama pada mereka yang 
paling rentan terhadap penderitaan oleh kesalahan kita. Hal ini semakin memfokuskan dilema 
serius, “dilema pihak luar,” yang harus dihadapi oleh setiap orang luar: bagaimana kita dapat 
membantu tanpa melakukan kesalahan lebih banyak daripada kebaikan?

Atlas Network ingin melihat konsensus itu tumbuh dan karenanya kami mengusulkan 
seperangkat prinsip sederhana yang dirancang untuk menyelesaikan dilema itu dengan 
cara yang kami harap melampaui keragaman ideologis dalam semangat “Melakukan 
Pembangunan Secara Berbeda.” Prinsip-prinsip tersebut diuraikan di bawah ini 
dalam pendahuluan, dan dieksplorasi lebih lanjut di bagian I dan II buku ini. Untuk 
mendemonstrasikan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya, bagian 
III sampai VII menawarkan studi kasus ilustratif dari berbagai negara termasuk 
Amerika Serikat. Secara keseluruhan, kami berharap buku ini menawarkan bukti yang 
menggembirakan tentang solusi yang layak dan dapat diskalakan untuk dilema pihak luar 
dalam upaya pengentasan kemiskinan global. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

Prinsip #1: Pastikan pihak luar tidak secara substansial memimpin perubahan lokal dan men-
yadari bahwa pemerintah, bahkan pemerintah domestik, sering berperilaku sebagai orang 
luar ketika harus mencampuri urusan dan pilihan individu.
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Sebenarnya sangat mungkin bahwa, bahkan sejumlah kecil pengaruh dari luar akan 
mengganggu pencarian evolusioner untuk solusi lokal. Oleh karena itu, pada tahun 2005, 
komunitas bantuan yang lebih luas di 161 negara mencoba menghentikan pembatasan 
preskriptif atas bantuan dollar internasional melalui sebuah perjanjian yang dikenal sebagai 
Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan.

Terlepas dari niat terbaiknya, perjanjian tersebut gagal karena pemerintah di negara donor 
dan penerima terus memperumit tujuan pembangunan dengan pertimbangan politik. 
Dalam arti tertentu, ini tidak bisa dihindari. Pemerintah, bahkan pemerintah domestik, 
dapat berperilaku seperti orang luar, yang rentan terhadap distorsi kehidupan ekonomi.

Dayo Olopade, seorang jurnalis Amerika-Nigeria yang tahu betul bahaya yang disebabkan 
oleh bantuan di wilayah tersebut, menjelaskan dalam bukunya, The Bright Continent: 
Breaking Rules and Making Change in Modern Africa (Benua Cerah: Melanggar Aturan 
dan Membuat Perubahan di Afrika Modern), bahwa “Salah satu masalah terbesar dengan 
orientasi dunia sejak lama terhadap Afrika adalah preferensi untuk melakukan interaksi 
dengan pemerintah, atau antara lembaga formal. Padahal, interaksi yang paling dinamis, 
otentik, dan signifikan secara ekonomi adalah interaksi antar individu dan kelompok yang 
terdesentralisasi.”

Berdasarkan pengamatan Olopade, jika digabungkan dengan karya Beinhocker tentang 
evolusi dan kekayaan, menggarisbawahi perlunya pendekatan baru yang tidak terlalu 
bergantung pada pemerintah untuk memimpin perubahan. Untuk proses evolusi ekonomi 
lokal, bahkan pemerintah daerah bisa menjadi orang luar yang menyimpang, dan putus asa 
ketika berada di bawah pengaruh pemerintah asing.

Prinsip #2: Dukung visi lembaga think tank lokal dan independen untuk mencapai perubahan 
kelembagaan.

Dalam pencarian kami akan kepemimpinan di lembaga non-pemerintah pada tingkat yang 
sistemik, semakin diakui bahwa lembaga think tank lokal dapat memainkan peran yang 
sangat besar. Dalam makalah tahun 2017 yang diterbitkan bekerja sama dengan Think Tank 
Initiative dari Hewlett Foundation, Guy Lodge dan Will Paxton, pendiri Kivu International, 
sebuah organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk perubahan kebijakan yang dipimpin 
secara lokal, menyatakan bahwa lembaga think tank lokal mewakili sumber daya yang 
diremehkan ketika datang strategi global untuk mencapai reformasi yang relevan dan 
bertahan lama.

Dalam pengamatan kami di Atlas Network, selama 20 tahun terakhir, lembaga think 
tank lokal dan independen menjadi lebih berpengaruh di seluruh dunia, baik sebagai 
hasil dari peningkatan jumlah mereka maupun peningkatan kemampuan mereka untuk 
mengidentifikasi dan mengartikulasikan solusi sistemik untuk masalah lokal. Secara khusus, 
lembaga think tank mulai memiliki dampak yang sangat besar dalam menciptakan tingkat 
peluang ekonomi baru bagi populasi berpenghasilan rendah.
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Ambil contoh, studi kasus tentang hak atas tanah di Afrika Selatan yang menyoroti 
pekerjaan sebuah wadah pemikir lokal, Free Market Foundation, yang berkantor pusat di 
Johannesburg. Setelah berhasil mendukung undang-undang yang mengizinkan pengalihan 
hak atas perumahan milik pemerintah setelah berakhirnya Apartheid, staf lembaga 
think tank menemukan bahwa hanya sedikit dari mereka yang memenuhi syarat yang 
memanfaatkan peluang tersebut. Bahkan, setelah Free Market Foundation menyewa 
pengacara untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada penyewa di lingkungan 
berpenghasilan rendah, jumlah pelamar masih rendah.

Ternyata, tidak ada cukup kepercayaan pada pemerintah atau pihak luar (pengacara kota 
besar). Akibatnya, sebagian besar menganggap tawaran itu terlalu bagus untuk menjadi 
kenyataan. Hanya ketika staf Free Market Foundation menyewa pengacara lokal dan bekerja 
dengan pemberi kerja lokal barulah mereka berhasil mempercepat kepemilikan properti 
dan permintaan lokal atas hak properti.

Prinsip #3: Utamakan peningkatan kelembagaan dalam lembaga individu atau kebebasan 
ekonomi.

Prinsip ketiga menyangkut jenis perubahan yang diperlukan di tingkat sistemik: prinsip 
yang meningkatkan keleluasaan bagi “individu dan kelompok yang terdesentralisasi” untuk 
mengeksplorasi dan menemukan solusi yang layak untuk masalah mereka seperti yang 
telah mereka definisikan. Penelitian menunjukkan bahwa, budaya dan kebebasan ekonomi 
memainkan peran penting dalam mencapai kemakmuran ekonomi, tetapi kebebasan 
ekonomi adalah prediktor keberhasilan yang lebih kuat.

Anda dapat membaca tentang pengalaman Aimable Manikiraza di Burundi, di mana pasar 
formal terlarang bagi sebagian besar pedagang berpenghasilan rendah karena biaya 
pendaftaran bisnis yang selangit. Ini adalah salah satu hambatan paling umum untuk 
masuk, karena biaya pendaftaran bisnis membebankan setidaknya tiga biaya artifisial pada 
calon peserta pasar formal.

Pertama, biaya publikasi itu sendiri bisa tinggi, sehingga secara tidak proporsional 
menghalangi bisnis berpenghasilan rendah untuk berpartisipasi dalam pasar legal. Kedua, 
proses pendaftaran bisnis seringkali terlalu rumit dan membutuhkan terlalu banyak pejabat 
pemerintah untuk menyetujuinya. Hal ini dapat menyebabkan penundaan yang tidak masuk 
akal dan pajak yang tinggi pada waktu pemohon, waktu yang hanya dapat diluangkan 
oleh sedikit orang dengan pendapatan rendah. Akhirnya, semua rintangan pemerintah itu 
menciptakan peluang korupsi, seperti suap.

Di India, misalnya, seorang pengusaha sederhana mengatakan kepada staf lembaga think 
tank Center for Civil Society bahwa dia tahu bahwa jika dia mendaftarkan bisnisnya secara 
resmi, dia harus terlebih dahulu menabung sejumlah cadangan yang ditentukan secara se-
wenang-wenang di bank, untuk memenuhi syarat dan dia harus memberikan birokrat yang 
bertanggung jawab atas suap yang besar untuk menyetujui lisensi. Dihadapkan dengan semua 
biaya yang tidak perlu ini, banyak calon pengusaha secara efektif keluar dari pasar legal.
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Kebijakan sesat lainnya dapat menciptakan insentif yang merugikan bagi agen pemerintah, 
yang mengarah pada gangguan yang tidak diinginkan atau bahkan penghancuran bisnis 
lokal tanpa alasan hukum. Penelitian inovatif oleh Institute for Justice di Amerika Serikat, 
misalnya, menunjukkan bagaimana perusahaan berskala sederhana dapat dirugikan 
secara permanen oleh praktik perampasan aset sipil yang memungkinkan polisi menyita 
uang tunai dan properti lainnya tanpa menuntut pemilik bisnis melakukan kejahatan, 
apalagi menghukum mereka satu. Kekuatan tersebut membatasi kebebasan dan peluang 
ekonomi dengan cara yang tak terhitung - dengan dampak yang berbeda pada populasi 
berpenghasilan rendah - dan memperlambat pertumbuhan berulang yang berusaha dicapai 
oleh setiap pengusaha.

Seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus ini dan studi kasus lain yang termasuk dalam 
buku ini, kebebasan ekonomi harus menjadi pusat dari setiap strategi pengurangan 
kemiskinan yang layak. Terlebih lagi, untuk berhasil, strategi apa pun harus dikejar 
dalam konteks budaya otentik, yang tidak dapat diandalkan dicapai oleh pihak luar yang 
bermaksud baik.

Untuk meringkas, Atlas Network mengundang konsensus tentang prinsip-prinsip berikut 
sebagai solusi untuk menyelesaikan “dilema pihak luar:”

• Memastikan pihak luar tidak secara substansial memimpin perubahan lokal dan 
mengakui bahwa pemerintah, bahkan pemerintah domestik, sering berperilaku sebagai 
orang luar ketika harus mencampuri urusan dan pilihan individu.

• Mendukung visi lembaga think tank lokal dan independen untuk mencapai perubahan 
kelembagaan.

• Mengutamakan peningkatan kelembagaan dalam lembaga individu atau kebebasan 
ekonomi.

Dengan membangun fondasi tersebut, tantangan kami sebagai orang luar adalah untuk 
melihat proyek yang paling menjanjikan untuk meningkatkan kebebasan ekonomi di 
seluruh dunia, yang dipimpin oleh lembaga think tank berkinerja tinggi, dan untuk 
mendukung proyek tersebut tanpa mengganggu integritas visi dan strategi lokal.

Pendekatan Kami

Sama seperti pendekatan “penyimpangan positif” yang membantu memastikan 
keberhasilan di antara populasi berpenghasilan rendah, pendekatan ini juga 
menginformasikan pendekatan Atlas Network untuk memfasilitasi inovasi dan kesuksesan 
di antara jaringan global lembaga pemikir independen. Seperti Sternins, kami menciptakan 
peluang bagi mitra lembaga think tank kami untuk bekerja bersama sebagai rekan kerja, 
yang akan memunculkan ide-ide baru dan tingkat dampak yang baru. Dalam retrospeksi, 
ide-ide baru itu bisa tampak kebetulan, dan dalam arti tertentu, memang demikian. Tetapi, 
mereka juga merupakan objek dari strategi fasilitasi kami.
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Model Pelatihan, Kompetisi, dan Perayaan (Coach, Compete, Celebrate) kami untuk lembaga 
think tank, yang mencakup rangkaian pelatihan berbasis rekan yang saling menguatkan, 
hibah proyek, penghargaan inovasi, dan program jejaring, dirancang untuk mendorong 
dan memfasilitasi perubahan sosial. Kami melakukannya dengan cara ini karena itulah 
yang paling berhasil, itu adalah metode paling terbukti yang kami temukan sejauh ini 
untuk memecahkan “dilema pihak luar”. Sungguh menggembirakan melihat begitu banyak 
cendekiawan, praktisi, dan pakar yang bijaksana dari semua bidang secara tidak langsung 
memvalidasi strategi kami dari berbagai disiplin ilmu.

Publikasi baru, Kemiskinan dan Kebebasan (Poverty and Freedom), adalah contoh lain dari 
pekerjaan kami untuk menyebarkan inovasi yang berhasil untuk tujuan ini. Studi kasus yang 
dipilih mewakili cuplikan dari investasi global Atlas Network dalam kesuksesan lembaga 
think tank. Dalam setiap kasus, visi perubahan muncul secara eksklusif dari para pemimpin 
lembaga think tank itu sendiri. Tujuannya adalah milik mereka sendiri, strateginya adalah 
milik mereka sendiri, dan inovasi adalah milik mereka sendiri. Penting untuk diperhatikan 
bahwa kami sama sekali tidak mewakili donor mayoritas. Sama seperti Miller, kami hanya 
berinvestasi di mana inisiatif serius sudah memimpin.

Pendekatan lepas tangan kami tidak berarti akuntabilitas yang lemah. Kami menerapkan 
standar yang tinggi dalam hal kualitas rencana proyek dan artikulasi yang jelas dari hasil 
terukur penerima hibah. Kami tidak menetapkan perubahan visi atau strategi untuk 
rencana tersebut, tetapi kami memberikan pelatihan tentang pengukuran dampak untuk 
memberikan akuntabilitas dan untuk memastikan calon penerima hibah siap untuk sukses.

Dari pemilihan proyek dalam buku ini, Anda akan melihat berbagai macam topik, strategi, 
dan tujuan. Terlepas dari keberagaman ini, mereka semua memiliki kesamaan dengan tiga 
prinsip yang disebutkan di atas. Yakni, mereka mencerminkan peran terbatas Atlas Network 
sebagai orang luar, mereka meningkatkan kebebasan individu, dan mereka dipimpin oleh 
visi lokal untuk perubahan.

Kami melihat contoh tersebut, ditambah pekerjaan ratusan lembaga think tank lain di 
jaringan kami, sebagai inti dari strategi kami untuk memecahkan “dilema pihak luar” 
dalam upaya kami untuk mengakhiri kemiskinan demi kebaikan. Ini adalah strategi yang 
sejalan dengan prinsip-prinsip liberal klasik dan ditegaskan oleh penemuan-penemuan 
multidisiplin intelektual terbaru tentang kekayaan, kemiskinan, dan filantropi yang efektif.

Kami berharap studi kasus ini memicu ide-ide baru untuk mencapai perubahan sosial di 
seluruh jaringan, membuka jalan bagi kolaborasi baru di antara lembaga pemikir dan pakar 
pembangunan ekonomi, dan menginspirasi dukungan filantropi tingkat baru untuk strategi 
yang telah terbukti ini untuk mengurangi kemiskinan di Amerika Serikat dan dunia.



9

Bagian I 
Dilema Pihak Luar

Salah satu alasan mengapa model bantuan tradisional gagal mencapai pembangunan 
ekonomi adalah karena model tersebut cenderung menggantikan, dalam derajat yang fatal, 
pengetahuan orang luar dengan pengetahuan lokal. Hal ini adalah sesuatu yang fatal. Jika 
tujuan bantuan dan filantropi adalah untuk membantu tempat-tempat miskin menjadi lebih 
baik, pihak luar harus menyadari bahwa pengaruh mereka bisa lebih merugikan daripada 
menguntungkan. Lembaga-lembaga pemberi bantuan telah lama mengakui nilai dan manfaat 
dari pengetahuan lokal, dan telah mengambil langkah untuk memasukkan pengetahuan 
lokal dalam perencanaan bantuan. Namun, dinamika kekuasaan yang melekat terkait hal 
pemberian bantuan antara pemerintah ke pemerintah, atau antara pemerintah ke LSM 
membuat hampir mustahil untuk menghindari penerapan nilai dan prioritas pihak luar 
pada masyarakat lokal.

Bagian ini membahas alasan yang lebih dalam mengapa pengetahuan lokal penting baik 
di tingkat sistem maupun di tingkat individu, yang mengarahkan jalan mereka sendiri 
mencapai kemakmuran dan menunjukkan mengapa lembaga think tank lokal, dibandingkan 
dengan pemerintah asing atau domestik, merupakan pihak yang lebih baik untuk kemitraan 
dengan donor, untuk menyelesaikan dilema yang dihadapi orang luar ketika mencoba 
membantu. Artikel-artikel di bagian ini mengacu pada beragam program bantuan penting, 
dan para pemikir pembangunan ekonomi yang terlibat dengan masalah pengetahuan lokal, 
dan menyumbangkan wawasan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan: Sebagai 
orang luar, apa yang dapat kami lakukan untuk membantu?

Versi artikel di bagian ini tersedia di AtlasNetwork.org.
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Mengatasi Dilema Pihak Luar: Apakah Filantropis dapat membantu 
Negara-Negara Berkembang?

-- Matt Warner

Ringkasan Eksekutif

Model bantuan pembangunan ekonomi dengan menggunakan top-down saat ini memiliki 
kekurangan yang tidak dapat dihindari. Pembangunan ekonomi membutuhkan solusi yang 
tidak biasa, yang tidak dapat dirancang atau dikelola oleh pihak luar. Sebaliknya, solusi yang 
dikembangkan dari dalam, yang bertujuan untuk mengubah lingkungan kelembagaan untuk 
berorientasi pada pertumbuhan pasar, terutama dengan memastikan perlindungan atas hak 
ekonomi bagi kaum miskin, merupakan peluang terbaik untuk mempercepat laju pengentasan 
kemiskinan di seluruh dunia.

Bagi orang luar, ini merupakan dilema yang serius. Adakah cara untuk membantu mengen-
taskan kemiskinan tanpa mengintervensi proses tersebut? Strategi baru yang ditawarkan oleh 
Atlas Network berhasil menggabungkan sumber daya filantropi dengan penelitian lokal dan 
dukungan dari lembaga pemikir independen yang independen dan berorientasi pasar untuk 
memperkuat lembaga-lembaga yang mendorong pertumbuhan bagi kaum miskin di seluruh 
dunia. Dengan membandingkan upaya mereka terhadap berbagai laporan indeks global, sep-
erti Doing Business report yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, lembaga-lembaga think tank 
tersebut membuat kemajuan yang dapat terukur dan hasil yang signifikan.

Alex Georges merupakan salah satu pendiri ENERSA, sebuah perusahaan energi terbarukan 
di Haiti. Perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk membantu memudahkan transisi dari 
lampu minyak tanah ke listrik. Pasca gempa bumi tahun 2007, tenaga surya menawarkan 
cara yang cepat dan nyaman untuk menyediakan listrik ke perangkat seluler, pekerja sosial, 
dan mereka yang mencoba membangun kembali tempat tinggal mereka. Bisnis Georges 
akhirnya dapat berjalan, dan mampu untuk memenuhi permintaan baru. Namun, banyaknya 
panel surya asing yang didorong oleh bantuan kemanusiaan membanjiri pasar lokal. Hal ini 
memaksa ENERSA memberlakukan pemutusan hubungan kerja, dan hal tersebut membuat 
Georges hampir bangkrut.

Barang gratis tidak selalu buruk, terutama setelah terjadi bencana di suatu wilayah. Tetapi, 
untuk negara dengan ekonomi yang rapuh, bantuan kemanusiaan dapat membalikkan 
kembali kemajuan ekonomi yang diperoleh. Terlebih lagi, dalam praktiknya, ada sedikit 



11

Mengatasi Dilema Pihak Luar: Apakah Filantropis dapat membantu Negara-Negara Berkembang?
-- Mat  aarna

perbedaan antara bantuan darurat jangka pendek, yang dapat membantu para korban 
bencana, dan program pembangunan jangka panjang, yang tidak membantu. Saat ini, 
banyak pakar yang berpandangan bahwa program bantuan jangka panjang bekerja seperti 
model yang kabur, yang akan membawa lebih banyak dampak buruk daripada dampak 
yang baik. Kabar baiknya adalah, sekarang ada cara yang lebih baik., namun, hal ini 
membutuhkan strategi filantropi yang benar-benar baru.

Kita Tidak Dapat Mengandalkan Bantuan

Ekonom lulusan Oxford, Dambisa Moyo, yang lahir dan besar di Zambia, menulis dalam 
bukunya yang berjudul Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There Is a Better Way 
for Africa, bahwa “Donor, lembaga pembangunan, dan pembuat kebijakan, pada umumnya, 
telah memilih untuk mengabaikan sinyal peringatan yang jelas, dan terus melanjutkan untuk 
menerapkan model bantuan apapun alasannya, meskipun sudah jelas bahwa model bantuan 
tersebut sama sekali tidak berhasil. ” Moyo memaparkan banyak penelitian menunjukkan 
kegagalan bantuan sebagai strategi untuk mencapai pertumbuhan yang sesungguhnya. 
Meskipun bantuan dapat memberikan bantuan dalam situasi krisis, Moyo menyimpulkan 
bahwa, “Gagasan bahwa bantuan yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi membantu 
mengurangi kemiskinan sistemik adalah sebuah mitos.”

Simon Bland, kepala departemen di sebuah lembaga pembanguan internasional Inggris 
di Kenya, mengatakan kepada wartawan Nina Munk bahwa, “Saya tahu bahwa jika 
Anda memberikan cukup uang untuk setiap orang di sebuah desa, Anda akan mengubah 
hidup mereka. …Masalahnya adalah, apa yang akan terjadi jika Anda pergi?” Bland telah 
menyaksikan keadaan yang genting dari ketergantungan bantuan yang sangat besar di 
berbagai komunitas. Bantuan tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan, namun bantuan 
menghambat dan mengubah jalannya pembangunan berkelanjutan yang dibutuhkan suatu 
komunitas untuk pertumbuhan dan kemandirian jangka panjang.

Munk, yang merupakan editor yang berkontribusi di majalah Vanity Fair, menghabiskan 
enam tahun mengikuti Jeffrey Sachs, yang mungkin merupakan salah satu pakar 
pembangunan paling terkenal yang mengadvokasi peningkatan program bantuan.  Munk 
awalnya berpikir bahwa, laporannya dapat membantu meningkatkan dana untuk proyek 
Sachs yang bernama “Millennium Villages Project” senilai USD120 juta, yang merupakan 
strategi menyeluruh untuk membantu desa-desa miskin untuk membangun ekonominya 
dengan pesat. Namun akhirnya, Munk mempublikasikan penilaian yang tidak menarik 
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mengenai hal ini dalam laporannya yang berjudul, “The Idealist: Jeffrey Sachs and the Quest 
to End Poverty,” di mana ia merinci bagaimana pendekatan bantuan yang dilakukan oleh 
Sachs memiliki efek yang menghancurkan atas pembangunan ekonomi desa-desa yang ingin 
dibantunya.

Munk menulis, “Pengamatan Jeffrey Sachs di lapangan sangat dibatasi oleh berbagai 
faktor, seperti waktu, bahasa, budaya, pendidikan, latar belakang, prasangka, dan model 
pemikiran tentang bantuan pembangunan yang sudah mengakar” Munk juga menambahkan, 
“Akibatnya, [Sachs] menginginkan agar kita memberinya kepercayaan tanpa keraguan 
terhadap pendekatan yang ia lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, dan agar kita semua 
berpartisipasi pada gagasannya yang tak masuk akal.”

Munk mengamati secara langsung akibat dari “gagasan yang tak masuk akal” tersebut, yang 
percaya bahwa orang luar, dengan pengetahuan terbatas, dapat menyelesaikan masalah 
ekonomi orang lain. Hasilnya adalah, beragam contoh investasi besar tersebut justru tidak 
memberikan hasil yang positif. Investasi besar di tanaman baru tidak menemukan pembeli, 
pusat-pusat perdagangan tidak diisi oleh pedagang, dan beragam pekerjaan baru yang 
tidak dapat dipertahankan. Bahkan, ketika ada hasil yang positif, mereka yang berhasil 
menjalankan usahanya akhirnya tidak dapat melanjutkan tanpa bantuan yang lebih lanjut 
dari pihak luar, dan hal tersebut merupakan hasil yang bertentangan dengan tujuan di balik 
strategi yang dilakukan Sachs.

Kebanyakan praktisi sangat menyadari masalah ini, dan selama lebih dari satu dekade telah 
mencoba mengatasinya melalui desain program yang dianggap lebih baik. Upaya-upaya 
tersebut telah menggarisbawahi kebutuhan untuk melakukan program pembangunan 
secara berbeda, karena cara-cara sebelumnya tidak memperhitungkan pengaruh merusak 
yang dibawa dari pihak luar. Langkah-langkah yang dianggap solutif tersebut gagal 
mencapai kemakmuran yang jangka panjang bagi mereka yang membutuhkan.

Pentingnya Institusi

Dalam hal mencapai kemakmuran, kita telah belajar bahwa pranata seperti perlindungan 
hak milik, supremasi hukum, dan pasar bebas sangat penting. Selama beberapa dekade, 
organisasi internasonal dan pemerintah di berbagai negara telah mendorong beberapa 
versi reformasi dari konsensus tersebut melalui pendekatan top-down sebagai syarat untuk 
perdagangan, dana bantuan, dan kredit, yang seringkali berakhir dengan hasil yang tragis.
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Kita telah belajar dari pengalaman pahit bahwa sistem yang mendukung perlindungan hak 
milik tidak mungkin dapat tumbuh dan berkembang jika dipaksakan dari luar. Sebaliknya, 
sistem tersebut harus dikembangkan dari dalam dan tumbuh secara lokal. Hal ini 
bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari dalam, dan yang lebih penting, agar kita bisa 
menemukan mekanisme kebudayaan yang unik yang sangat penting agar norma infromal 
tersebut mampu bertansisi menuju sistem formal (dalam lembaga kenegaraan) serta dapat 
berjalan dan berfungsi dengan baik.

Di Afrika Selatan misalnya, berkat hasil kerja dari sebuah organisasi non-pemerintah lokal 
yang memperjuangkan hak milik bagi orang miskin bernama Free Market Foundation, 
sertifikasi tanah di antara penyewa rumah publik milik pemerintah menjadi meningkat. 
Organisasi tersebut memimpin upaya reformasi tersebut yang mengandalkan partisipasi 
berdasarkan kesukarelaan. Pendekatan ini berhasil memperkuat pranata hak milik 
terutama karena didorong oleh keputusan setiap individu yang menerima manfaat dari 
reformasi tersebut.

Dalam bukunya, Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James Robinson menunjukkan 
pentingnya memiliki institusi yang baik. Pada saat yang sama, Acemoglu dan Robinson juga 
menawarkan pandangan yang penting, bahwa “Tidak ada dua masyarakat yang menciptakan 
lembaga yang sama”. Berbagai institusi yang berhasil mungkin memiliki kesamaan. Tetapi, 
rancangan lembaga mereka – dan proses untuk mencapai desain bagi institusi tersebut- 
selalu bersifat unik dan sangat memiliki kemungkinan gagal jika dirancang oleh pihak luar 
atau organisasi.

Pemerintah Asing: Pihak Paling Luar

Mari kita perhatikan fakta yang tidak menyenangkan ini: meskipun mungkin ada perbedaan 
dalam motivasi dan niat, keangkuhan intelektual mengenai pembangunan ekonomi saat ini 
tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang paternalisme yang terjadi antara negara-negara 
maju dengan negara-negara berkembang. Filosofi yang mendasari bantuan pembangunan 
juga berakar dari masa kolonialisme. Di dalam buku mereka, Acemoglu dan Robinson 
menggambarkan kebrutalan kolonialisme yang terjadi pada masa lalu, dan menulis bahwa 
kolonialisme merupakan salah satu penyebab dari banyaknya pemerintahan gagal dan tidak 
berfungsi di banyak negara-negara berkembang saat ini. Selain itu, bila kita membaca buku-
buku sejarah, banyak berbagai proyek kolonialisme tersebut yang ditutupi dengan alasan 
altruisme dan keinginan membantu. Biografer Adam Hochschild menjelaskan bagaimana 
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Raja Belgia, Leopold II, yang dengan kejam memerintah Kongo pada akhir abad ke-19 
telah membawa penderitaan kepada penduduk Kongo. Ia merekrut penjelajah terbaik 
dunia dengan iming-iming bahwa penjelajahan tersebut memiliki tujuan altruis seperti 
menghapus perbudakan dan membantu membangun institusi peradilan yang adil dan tidak 
memihak.

Berbagai peristiwa sejarah ini menimbulkan berbagai bias di negara-negara berkembang 
yang cenderung mendukung solusi pembangunan melalui kepakaran teknis dan 
perencanaan terpusat. Hal tersebut membutakan banyak pihak-pihak luar bahwa merekalah 
yang harus memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang dialami oleh 
orang-orang miskin.

Dalam buku terbarunya, The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten 
Rights of the Poor, profesor ekonomi dari New York University, dan direktur Development 
Research Institute, William Easterly, menelusuri sejarah mengenai gagasan pembangunan 
ekonomi melalui cara-cara otoritarian yang dipimpin negara. ia mengingatkan “diskursus 
mengenai pembangunan yang merekomendasikan cara-cara filantrofis menghambat 
pemikiran yang jernih.”

Ini poin yang sangat penting. Ekonom Chris Coyne, yang menulis buku Doing Bad by Doing 
Good: Why Humanitarian Action Fails, mengamati bahwa, “Berbagai program humanitarian 
saat ini semakin lama semakin erat dan terkait dengan kebijakan militer dan kebijakan luar 
negeri suatu pemerintahan.” Hal ini tentu merupakan dilema yang harus dihadapi oleh para 
filantropis yang memiliki tujuan baik, yakni untuk membantu pembangunan ekonomi.

Penelitian Coyne mengkonfirmasi masalah yang diciptakan oleh “keangkuhan” dari banyak 
pihak luar. Ia mendemonstrasikan bagaimana pendekatan dengan menggunakan institusi 
negara untuk pembangunan telah “mengabaikan sistem ekonomi, hukum, dan politik yang 
kompleks yang menjadi dasar agar organisasi dan lembaga yang dirancang menjadi efektif.” 
Akibatnya tentu bukan hanya kegagalan pembangunan ekonomi, namun juga meningkatkan 
kerentanan sistem geopolitik terhadap konflik kepentingan dan korupsi. 

Seperti Easterly, Coyne tidak menawarkan lebih jauh tentang solusi alternatif dari 
filantropis. Tetapi, di bab kesimpulan bukunya, ia menulis, “Kita harus fokus mencari cara… 
untuk menghilangkan hambatan kebebasan ekonomi, yang akan menghasilkan manfaat 
yang jauh lebih besar daripada bantuan luar negeri.” Hasil observasi ini juga sejalan dengan 
penekanan Easterly bahwa memulihkan hak ekonomi bagi kaum miskin adalah hal yang 
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sangat penting. Tetapi, sebagai pihak luar, hal ini juga meninggalkan dilema yang sama 
untuk kita. Bagaimana kita dapat membantu kaum miskin dunia jika intervensi itu sendiri 
adalah bagian dari masalah yang ada?

Dilema pihak luar ini sayangnya kurang diperhatikan, dan cenderung justru diabaikan 
Pemerintah asing terus menghabiskan banyak uang untuk proyek pembangunan. Memilih 
untuk mengabaikan dilema ini justru semakin menjauhkan kita dari upaya untuk mencari 
solusi bagi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin 
di negara lain.

Solusi Jangka Pendek versus Jangka Panjang

Pada tahun 2017, salah satu perdebatan paling terkenal terkait pembangunan ekonomi 
adlaah antara Bill Gates dengan pakar pembangunan, Chris Blattman. Perdebatan tersebut 
adalah tentang, mana yang lebih baik, apakah memberi ayam atau uang tunai kepada orang 
miskin? Kedua metode tersebut tidak diragukan lagi memiliki motif yang baik. Tetapi, 
keduanya merupakan metode yang terbukti tidak berhasil untuk mencapai kesejahteraan 
bagi kalangan miskin. Kedua metode tersebut, sama sekali mengabaikan apa yang menjadi 
masalah paling penting, yakni permasalahan lembaga yang mengatur kehidupan orang-
orang miskin.

Penelitian menunjukkan bahwa, ketika orang miskin di suatu negara pindah ke negara 
lain yang melindungi hak ekonomi untuk orang miskin, mereka dapat berkembang pesat. 
Seperti yang dikatakan pakar pembangunan Harvard, Lant Pritchett, “Tidak ada orang 
miskin. Yang ada adalah orang yang tinggal di tempat yang miskin.” Memberi seseorang 
ayam atau sejumlah uang tunai tidak akan banyak membantu orang miskin di negara yang 
membuat mereka hampir tidak mampu menjadi produktif. Hal ini disebabkan karena terlalu 
banyak hambatan untuk berbisnis dan terlalu sedikit hak ekonomi yang dilindungi oleh 
hukum.

Jika kita tidak bisa menghilangkan hambatan dalam kegiatan ekonomi secara bebas, 
maka metode-metode lain akan gagal. Seperti yang dijelaskan pemenang Hadiah Nobel 
2015, Angus Deaton, dalam The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, 
“Ketika ada kondisi yang mendukung untuk pembangunan (di suatu negara), bantuan tidak 
diperlukan. Ketika kondisi (di suatu negara) tidak mendukung pembangunan, bantuan tidak 
berguna, dan bantuan justru akan merugikan jika kondisi tersebut terus berlanjut.”
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Tentu saja, kita harus sangat berhati-hati sebelum menyatakan bahwa bantuan dalam 
bentuk ayam atau uang tidak membawa manfaat sama sekali bagi individu atau keluarga 
yang menerimanya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus fokus pada masalah yang 
lebih besar. Yang jika diselesaikan, akan memiliki dampak yang jauh lebih luas.  Coyne 
mengutip teoretikus politik dan filsuf moral, Michael Walzer, yang menulis, “Tentu saja, 
menolong seseorang yang kelaparan secepat mungkin agar ia tidak meninggal adalah sesuatu 
yang sangat penting. Bantuan merupakan sesuatu yang penting sebelum perbaikan. Namun, 
perbaikan, terlepas dari resiko yang dibawanya, harus selalu memiliki tujuan jangka panjang, 
sehingga krisis tersebut tidak kembali terulang dan menjadi rutin.” Anda bisa menerima 
tantangan tersebut sambil tetap memelihara penghargaan yang sehat untuk dilema pihak 
luar, namun pada dasarnya, dibutuhkan cara dan pendekatan yang baru bila kita ingin 
membantu orang-orang miskin di seluruh dunia. Dan ternyata, cara dan pendekatan 
tersebut sudah ada saat ini.

Strategi Baru bagi Pihak Luar

Atlas Network telah bekerja sama dengan lebih dari 480 lembaga pemikir independen 
di 96 negara. Masing-masing organisasi tersebut memiliki agenda reformasi yang unik 
berdasarkan prinsip-prinsip masyarakat bebas dan hak-hak ekonomi yang diperlukan bagi 
semua orang untuk mencapai kesejahteraan.

Organisasi-organisasi tersebut menjadi penghubung antara kebutuhan untuk 
menghilangkan hambatan bagi kebebasan ekonomi di satu sisi, dan kebutuhan untuk 
mengembangkan solusi secara lokal yang menjembatani norma-norma informal saat ini 
dengan institusi yang kuat di masa depan di sisi lain. 

Organisasi-organisasi tersebut mewakili kesempatan bagi filantropis dari luar untuk 
mencari strategi baru untuk mengakhiri kemiskinan, yang mengatasi dilema pihak luar, 
sambil mempertimbangkan kearifan dan peringatan dari berbagai pakar.

Reformasi Kecil dengan Dampak Besar

Pakar kewirausahaan dan pembangunan ekonomi William Baumol, Carl Schramm dan 
Robert Litan, menekankan dalam bukunya, Good Capitalism, Bad Capitalism, tentang 
pentingnya kebebasan ekonomi dalam mencapai pertumbuhan, khususnya di negara-negara 
dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Menyadari keadaan politik yang dihadapi banyak 
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negara, mereka menyimpulkan bahwa hasil yang signifikan dapat diperoleh bahkan melalui 
reformasi kebijakan marjinal.

Bagaimana kita mengidentifikasi kebijakan marjinal tersebut? Esensinya, melalui asosisai 
kebijakan tersebut dengan menjawab empat pertanyaan berikut:

1.  Apakah di negara tersebut seseorang dapat mendirikan, mengembangkan, dan 
menutup usahanya dengan mudah?

2.  Apakah di negara tersebut mudah untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan 
produktif (misalnya melalui kedaulatan hukum, kebebasan bertransaksi, perlindungan 
perlindungan atas hak kepemilikan, dan sistem pajak yang sederhana? 

3.  Apakah di negara tersebut, seseorang akan sulit mendapatkan imbalan dari kegiatan 
yang tidak produktif (melalui penipuan, pencurian, atau manipulasi hukum)?

4.  Apakah di negara tersebut satu-satunya cara untuk mengalahkan kompetitor adalah 
melalui persaingan, atau seseorang dapat mematikan pesaingnya dengan cara-cara lain, 
seperti melalui pembatasan perdagangan dan investasi?

Berbagai kebijakan tersebut misalnya, diukur dalam berbagai laporan, seperti laporan 
Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia (Index of Economic Freedom) dan laporan Indeks 
Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business Index). Dari perubahan kebijakan tersebut, 
Baumol dkk kemudian menulis, “Ini bukan masalah kecil.”  Mereka melanjutkan, “Mengambil 
kebijakan yang memperhatikan salah satu atau keempat poin tersebut akan membawa hasil 
positif dalam waktu yang cepat”. Bahkan, mereka mengutip laporan Indeks Kemudahan 
Berusaha, yang “mendokumentasikan lonjakan tajam dalam jumlah bisnis yang terdaftar 
dan peningkatan bisnis investasi di negara-negara yang telah menyederhanakan sistem 
pendaftaran bisnis mereka”.

Melakukan Pembangunan Secara Berbeda

Suatu strategi baru untuk pembangunan ekonomi pertama kali harus mengakui bahwa 
pihak luar tidak dapat merancang solusi lokal secara efektif. Lembaga pemikir independen 
lokal dengan pengetahuan, kapasitas, dan ambisi untuk menghilangkan hambatan 
kebebasan ekonomi dan memulihkan hak ekonomi adalah pihak terbaik untuk melakukan 
hal tersebut.
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Strategi baru ini juga mengakui bahwa, cara paling praktis ke depan di banyak negara 
adalah hanya dengan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap kebebasan ekonomi 
yang mencegah pengusaha dan masyarakat menjadi produktif. Reformasi semacam itu 
adalah hal yang sangat penting. Di akhir buku terbarunya, Easterly mengklarifikasi bahwa 
dia memiliki harapan akan masa depan karena bahkan “perubahan positif secara bertahap 
dalam kebebasan akan menghasilkan perubahan positif dalam kesejahteraan bagi kaum 
miskin dunia.”

Apalagi, strategi baru ini mengakui ada peran pihak luar. Filantropis dapat mendorong 
penelitian lokal dan proyek advokasi di seluruh dunia. Mereka dapat mendanai organisasi 
independen yang berkomitmen untuk reformasi yang membangun dan memperkuat 
lembaga yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Dengan sumber daya saat ini, 
lembaga think tank di seluruh dunia secara konsisten mencapai reformasi yang signifikan, 
dan setiap reformasi tersebut memiliki dampak yang dapat diukur pada indeks utama dan 
manfaat positif dan terukur bagi masyarakat miskin. 

Dan, dengan lebih banyak bantuan, mereka dapat mencapai lebih banyak lagi.

Program bantuan seperti yang banyak dilakukan saat ini tidak akan pernah mencapai hasil 
besar yang benar-benar kita inginkan, yakni pengakhiran kemiskinan di seluruh dunia. 
Kesempatan terbaik kami untuk mendekati tujuan ini adalah untuk mendorong strategi 
baru yang mengakui bahwa, pada intinya, pengetahuan dan kepemimpinan penting yang 
hanya dapat diberikan oleh penduduk lokal agar mereka dapat keluar dari kemiskinan.
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Ringkasan Eksekutif

Ada konsensus yang berkembang dari para ahli dan praktisi bahwa bantuan internasional 
memerlukan perubahan dramatis agar menjadi lebih efektif, lebih transparan, dan tidak terla-
lu rentan terhadap pemborosan, korupsi, dan kerugian.

Sebuah aliran pemikiran baru muncul dari disiplin tentang penelitian tentang kompleksi-
tas, mendukung pemikiran ulang yang besar tentang bantuan pembangunan dan hubungan 
antara “pihak luar” dengan komunitas yang mereka harap dapat mereka bantu. Meskipun 
demikian, tampaknya momentum reformasi masih terpusat pada perbaikan – bukan tentang 
tantangan peran dari - lembaga-lembaga bantuan dan birkorasi pemerintah di seluruh nega-
ra berkembang yang menjadi mitra mereka.

Interpretasi alternatif dari penelitian tentang kompleksitas tersebut menyarankan untuk 
meminimalkan peran ekonomi dari berbagai lembaga bantuan dan pemerintah di nega-
ra-negara berkembang dan memaksimalkan kebebasan ekonomi bagi individu untuk mengar-
ahkan pembangunan yang dapat diandalkan untuk mencapai kesejahteraan.

Pengantar

Rancangan program bantuan internasional dengan menggunakan pendekatan top-
down, dan dipimpin dari luar negeri telah lama dikritik karena ketergantungannya yang 
berlebihan pada strategi linier yang tidak memperhatikan kompleksitas dari cara-cara suatu 
negara dapat berkembang.

Dimulai dengan buku yang terbit pada tahun 1971, yang ditulis oleh ekonom pembangunan 
dan peraih Hadiah Nobel Ekonomi, P. T. Bauer, Dissent on Development, yang mencatat daftar 
panjang para intelektual dan pakar yang menantang cara-cara lembaga bantuan untuk 
mencoba membantu kaum miskin di seluruh dunia. Ekonom peraih hadiah Nobel Ekonomi, 
Eleanor Ostrom misalnya, menolak sumbangan lembaga bantuan, dan menyatakan bahwa, 
lembaga-lembaga bantuan tersebut kadang-kadang mengatakan hal yang benar, tetapi 
mereka kurang memahami masalah secara mendalam.
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Selain itu, Richard Dowden, direktur lembaga Africa Institute, pernah menyarankan bahwa 
badan-badan bantuan modern bisa jadi lebih tidak peduli tentang orang dan budaya 
lokal daripada para pendahulu kolonial mereka. Terlebih lagi, Angus Deaton, yang Hadiah 
Nobelnya dianugerahkan pada tahun 2015, menyimpulkan dalam bukunya yang terbit 
tahun 2013, The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, bahwa lembaga 
bantuan mungkin melakukan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan di 
negara atau komunitas yang seharusnya mereka layani.

Yang menggembirakan, beberapa akademisi arus utama saat ini, dan bahkan beberapa 
praktisi bantuan pembangunan, bersimpati dengan kritik tersebut dan dengan penuh 
semangat mengadvokasi reformasi. Solusi yang mereka usulkan, bagaimanapun, mungkin 
tidak cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari kegagalan metode 
bantuan yang sebelumnya mereka lakukan. Sebaliknya, reformasi yang menggunakan peran 
yang sentral dari lembaga-lembaga bantuan dan lembaga pemerintah bisa jadi mungkin 
adalah versi lain dari kesombongan fatal yang melanda para pendahulu dari pendukung 
bantuan pembangunan saat ini. Jika hal tersebut benar, pertanyaannya adalah, bagaimana 
kita dapat lebih baik menggunakan pandangan mereka untuk mencapai tujuan bersama kita 
untuk membantu orang-orang miskin di seluruh dunia agar lebih sejahtera?

Melawan Ketidakefektifan Bantuan Sejauh Ini

Mulai tahun 2003, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
telah mempelopori upaya global untuk meningkatkan keefektifan program bantuan, 
khususnya yang berkaitan dengan problem historis bantuan sebagai bentuk paternalisme, 
kurangnya transparansi, dan kegagalan untuk menunjukkan hasil yang signifikan. 
Hingga saat ini, lebih dari 160 negara yang mewakili baik donor dan penerima telah 
menandatangani upaya ini dan telah menyetujui seperangkat prinsip baru yang terus 
disempurnakan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalahi:

1.  Prioritas pembangunan yang ditentukan oleh negara-negara berkembang: Kemitraan 
untuk pembangunan hanya dapat berhasil jika dipimpin oleh negara berkembang, dan 
menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan khusus 
negara tersebut.

2.  Fokus pada hasil: Investasi dan upaya yang dilakukan harus memiliki efek jangka 
panjang dalam memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, melakukan 
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pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas negara berkembang, sesuai 
dengan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara berkembang.

3.  Kemitraan pembangunan yang inklusif melalui keterbukaan, kepercayaan, sikap saling 
menghormati, dan kesediaan untuk terus belajar adalah inti dari kemitraan agar efektif 
dalam mendukung tujuan pembangunan, dengan mengakui tujuan-tujuan yang berbeda 
dari para pihak yang terlibat dalam program bantuan tersebut.

4.  Transparansi dan akuntabilitas satu sama lain: Adanya akuntabilitas antarpihak 
dan akuntabilitas kepada penerima bantuan yang dituju melalui kerja sama kita, 
serta kepada warga di negara tersebut, organisasi, konstituen, dan para pemangku 
kepentingan terkait, sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan 
yang transparan merupakan dasar untuk meningkatkan akuntabilitas.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh 
dari negara-negara donor, agar lebih banyak ruang untuk pengetahuan para negara 
penerima bantuan sendiri tentang kebutuhan mereka yang spesifik dan kompleks. 
Harapannya adalah, kita dapat mulai menjalankan program tersebut dengan lebih baik, 
belajar dari kesalahan di masa lalu, dan mulai mencoba untuk menjadi pendengar yang 
lebih baik, serta menggunakan pengukuran yang lebih baik yang berfokus pada hasil.

Sayangnya, laju dari perubahan tersebut mengecewakan. Dalam laporan The Global 
Partnership for Effective Development Co-operation tahun 2016, organisasi yang bertugas 
memantau kemajuan tujuan OECD, menunjukkan hasil yang cukup mengecewakan. Terlepas 
dari nadanya yang optimis, laporan tersebut menggarisbawahi berbagai tantangan yang 
terus-menerus, dan mungkin tidak dapat dihindari, terkait dengan pihak luar yang mencoba 
membantu tanpa campur tangan. Sebagai satu contoh, program menuju penghapusan 
praktik-praktik yang merugikan melalui bantuan bersyarat misalnya (yang melayani 
kepentingan negara donor, meskipun mungkin dapat mengabaikan prioritas lokal), juga 
menunjukkan hasil yang di bawah target. 

Meskipun prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OECD tersebut memang membahas 
mengenai pentingnya mencari solusi baru untuk mengentaskan kemiskinan, namun banyak 
pakar yang mempertanyakan apakah kita sepenuhnya memahami kompleksitas masalah itu 
sendiri.



22

KEMISKINAN & KEBEBASAN: Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Global 
Bagian I  — Dilema Pihak Luar

Dinamika Bantuan Pembangunan

Salah satu cara yang lebih membantu untuk memikirkan mengapa bantuan tradisional 
tidak berhasil di negara berkembang dijelaskan dalam buku Ben Ramalingam yang terbit 
tahun 2013, Aid on the Edge of Chaos: Rethinking International Cooperation in a Complex 
World. Ramalingam membandingkan pendekatan bantuan internasional dengan kebijakan 
pencegahan kebakaran hutan di taman-taman nasional yang tidak tepat, yang mendominasi 
abad ke-19.  Ia menjelaskan, “kebijakan pemadaman kebakaran tidak melindungi hutan 
tetapi justru menempatkan mereka pada risiko yang jauh lebih besar.” Hail ini dikarenakan, 
sebagian kebijakan mencegah kebakaran itu sendiri justru mengintervensi dan mengganggu 
proses alami dari kesehatan hutan itu sendiri. Peringatan tersebut dapat ditulis menjadi, 
“mencegah kebakaran kecil dapat menyebabkan kebakaran besar.”

Seperti sistem ekologi, ekonomi juga merupakan sesuatu yang kompleks. Strategi yang 
linier yang digunakan untuk mempengaruhi hasil ekonomi telah gagal memperhitungkan 
faktor-faktor yang hampir tak terhitung jumlahnya yang mempengaruhi hasil yang disasar 
oleh perencanaan tersebut.

Faktor-faktor tersebut tidak hanya sangat banyak. Mereka juga saling bergantung, 
dan pengaruhnya satu sama lain tidak dapat diprediksi dengan menggunakan metode 
tradisional yang cenderung mengisolasi variabel untuk pengujian dan prediksi. Akibatnya, 
intervensi yang didorong oleh strategi linier, bahkan yang didukung oleh serangkaian bukti, 
akan berjalan bertabrakan dengan sistem yang bekerja dengan kompleks tersebut. 

Sains Mengenai Kompleksitas

Dinamika ini telah memberi inspirasi jalur penelitian baru tentang kompleksitas sains 
dengan tujuan, diantaranya, untuk dapat melakukan pembangunan dengan lebih baik. 
Di satu sisi, pendekatan ini adalah implementasi dari gagasan yang ditulis dalam artikel 
oleh peraih Hadiah Nobel tahun 1974, Friedrich von Hayek, yang berjudul “The Pretense 
of Knowledge”. Dalam artikelnya, Hayek menyerukan kepada komunitas ilmiah untuk 
mengenali batasan pengetahuannya sendiri dalam menerapkan metode ilmiah untuk 
masalah yang kompleks. Hayek dalam hal ini juga berupaya untuk meningkatkan metode 
ilmiah yang digunakan para ahli dalam menghadapi kompleksitas tersebut.

Ketegangan ini bukanlah hal baru bagi para pemikir ilmiah. Dalam buku yang masuk dalam 
daftar buku terlaris harian The New York Times tahun 2015, Super Forecasting: The Art 
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and Science of Prediction, Philip E. Tetlock dan Dan Gardner menulis, “Selama berabad-
abad, para ilmuwan mengira bahwa pengetahuan yang berkembang harus mengarah pada 
prediktabilitas yang lebih besar. Mereka menganggap realitas sama seperti jam, jam yang 
sangat besar dan rumit, tetapi tetaplah sebuah jam. Ssemakin banyak ilmuwan mempelajari 
bagian dalamnya, bagaimana roda gigi menggiling, bagaimana pegas berfungsi, maka 
semakin baik mereka dapat menangkap operasinya dengan persamaan deterministik dan 
memprediksi apa yang akan terjadi.”

Tetlock dan Gardner menjelaskan bagaimana penelitian ahli meteorologi Edward Lorenz 
menunjukkan, pada awal tahun 1970-an, bahwa “dalam sistem nonlinier seperti atmosfer 
misalnya, bahkan perubahan kecil (atau kesalahan) dalam kondisi awal dapat membawa 
dampak yang sangat besar.” Untuk pembangunan ekonomi, strategi yang lemah dan terlalu 
sederhana akan lebih mungkin membawa dampak merusak daripada dampak yang positif. 
Untuk menggantikan perbandingan jam, Tetlock dan Gardner menawarkan konsep awan 
sebagai representasi realitas kompleks yang lebih pas. Meskipun banyak yang dapat 
diketahui tentang awan, kita tidak dapat, misalnya, memprediksi bentuk awan, karena 
kompleksnya faktor-faktor yang menentukan bentuk dari sebuah awan.

Tetlock dan Gardner menyimpulkan, “Ketidakpastian dan prediktabilitas hidup 
berdampingan dalam sistem yang saling terkait secara rumit, yang membentuk tubuh kita, 
masyarakat, hingga kosmos. Seberapa dapat diprediksinya sesuatu dalam realitas tergantung 
pada apa yang kita coba prediksi, seberapa jauh prediksi tersebut di masa depan, dan 
dalam keadaan apa prediksi tersebut dilakukan.” Garis batas antara ketidakpastian dan 
prediktabilitas menggemakan “tepi kekacauan” seperti yang disarankan Ramalingam, di 
mana kita harus bisa bermain di kontak pasirjika kita ingin membawa perubahan lebih baik 
dalam pembangunan ekonomi.

Dalam praktiknya, ini berarti menyadari bahwa, dalam menganalisis sistem yang kompleks, 
kita harus menghindari pencarian solusi tunggal. Ramalingam meminta lembaga bantuan 
untuk pertama-tama menyadarkan diri mereka sendiri dari pandangan ini dan, kedua, 
mengadopsi pola pikir baru yang mencari solusi yang sesuai pada konteks-konteks tertentu. 
Solusi-solusi tersebut, ketika diidentifikasi, tidak dapat begitu saja direplikasi di tempat lain 
yang konteksnya berbeda. Sebaliknya, para praktisi bantuan pembangunan harus mencari 
cara untuk mempercepat sifat berulang dari penyebaran inovasi di antara jaringan mereka 
untuk menyebarkan dampak dari solusi-solusi yang diterapkan. 
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Orang dalam yang menerima bantuan, dalam hal ini dapat memanfaatkan pengetahuan 
yang relevan untuk menemukan solusi masalah mereka, yang dikombinasikan dengan 
pengetahuan dari luar. Hal tersebut membuat mereka menyadari dan mampu untuk 
menghargai dan mengadopsi dengan inovasi mereka sendiri. Untuk jelasnya, pengetahuan 
dari luar, yang diamati dan diserap secara selektif oleh mereka yang berada di dalam 
sistem, juga merupakan sesuatu yang penting. Tentu saja pertukaran barang, jasa, dan 
gagasan secara global telah menjadi salah satu pendorong terpenting untuk pertumbuhan 
manusia. Pertanyaan intinya adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengadopsi dan 
menerapkan ide-ide tersebut untuk kebaikan bagi semua individu? Apakah pihak luar atau 
individu-individu itu sendiri?

Pengetahuan Produktif dalam Sistem Kompleks

Ekonom Ricardo Hausmann, dan rekan penulisnya dalam The Atlas of Economic Complexity: 
Mapping Paths to Prosperity, merujuk pengetahuan ini sebagai pengetahuan yang produktif. 
Pengetahuan ini adalah hal yang sangat penting agar solusi bisa muncul dalam sistem yang 
kompleks. Bagi Hausmann, pengetahuan itulah yang menghasilkan aktivitas ekonomi. 
Pengetahuan ini didistribusikan secara luas ke seluruh individu, dan hanya ditemukan 
melalui proses dinamis dari individu yang terlibat satu sama lain, seperti di pasar, yang 
membuat keputusan atas nama mereka sendiri.

Tentu saja, kata “terdistribusi” ini bisa disalahpahami karena mengandung makna bahwa 
tindakan “distribusi” tersebut dilakukan oleh beberapa aktor. Padahal, pengetahuan 
kritis sudah ada dalam diri individu sebagai hasil dari berbagai pengalaman dan kognisi 
mereka. Lebih jauh, banyak dari pengetahuan itu tidak terlihat, yang berarti mereka 
yang memilikinya mungkin tidak menyadarinya, atau tidak dapat mengartikulasikannya, 
atau tidak akan mengakui bahwa pengetahuan tersebut mempengaruhi mereka untuk 
mengevaluasi pilihan dalam serangkaian keputusan yang mereka hadapi. Terakhir, dan yang 
terpenting, pengetahuan produktif tidak dapat diperoleh oleh orang luar dan digunakan 
untuk kepentingan orang lain.

Tidak seperti pandangan Ramalingam, yang berupaya mereformasi lembaga bantuan 
sehingga mereka dapat mengelola kompleksitas dengan lebih baik, Hausmann menaruh 
harapannya pada reformasi terhadap kemampuan negara untuk mewujudkan diferensiasi 
produk. Dia menulis, “Pesan kebijakan untuk sebagian besar negara (untuk mengentaskan 
kemiskinan) jelas: negara harus mampu menciptakan lingkungan di mana kegiatan produktif 
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yang lebih beragam dapat berkembang dan memberikan perhatian khusus pada kegiatan 
yang relatif lebih kompleks untuk membuka lebih banyak peluang.”

Dengan menggunakan data perdagangan internasional, Hausmann dan rekan penulis 
bukunya membuat Indeks Kompleksitas Ekonomi (Economic Complexity Index) untuk 
mengukur pengetahuan produktif suatu negara, dengan menilai kompleksitas produk 
yang dieskpor negara tersebut relatif terhadap negara lain. Mereka mengklaim bahwa 
kompleksitas ekonomi akan mendorong tingkat pendapatan dan pertumbuhan jangka 
panjang. Untuk memberikan panduan tentang apa yang harus dilakukan dari indeks 
tersebut, mereka juga mengembangkan Complexity Outlook Index, yang mengukur potensi 
rangkaian produk yang dapat dibuat suatu negara, dipertimbangkan kompleksitasnya, 
dan berdasarkan pada kemampuan produktif negara tersebut. Secara keseluruhan, 
Hausmann dan rekan-rekannya memberi klaim bahwa indeks mereka dapat memprediksi 
pertumbuhan masa depan dengan lebih baik daripada variabel lain yang diuji dalam 
berbagai literatur mengenai pertumbuhan.

Meskipun Hausmann dan rekan-rekannya tidak memasukkan peran bagi lembaga bantuan 
pembangunan, dalam menggunakan indeks mereka, mereka bermaksud agar indeks mereka 
dapat digunakan secara luas oleh siapa pun yang memiliki fokus pada pembangunan 
ekonomi, termasuk perusahaan yang ingin memindahkan usahanya atau melakukan 
diversifikasi. Terlepas dari hal tersebut, sebagian besar dari saran mereka berada dalam 
lingkup pemerintah nasional, dan kita berharap dampak dari hasil kerja yang dibuat oleh 
mereka bukanlah pemerintah di negara-negara berkembang lantas memperluas regulasi 
dan intervensi industri di negara mereka masing-masing

Hal terakhir yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan di negara-negara berkembang 
adalah memilih para pemenang dan pecundang di pasar. Penelitian yang dilakukan oleh 
pakar ekonomi pembangunan, William Easterly, tentang perdagangan internasional 
mengungkapkan pada yang ia sebut sebagai “hukum kekuatan” (power law) untuk 
keberhasilan ekspor.

Hal terakhir yang perlu dilakukan oleh pemerintahan di negara berkembang adalah 
mencoba memilih pemenang dan pecundang di pasar. Penelitian dari ekonom 
pembangunan, William Easterly, tentang perdagangan internasional telah mengungkapkan 
“hukum kekuatan” dari keberhasilan ekspor, di mana ia mengamati bahwa untuk 
beberapa fenomena, hasil yang besar lebih mungkin terjadi daripada yang disarankan 
oleh distribusi normal. Akibatnya, peluang untuk memilih pemenang benar-benar turun 
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secara eksponensial, dan semakin tinggi ambang batas yang digunakan untuk menentukan 
kesuksesan. Taruhan ini terlalu tinggi khususnya bagi negara yang masih berkembang.

Memperbaiki Pemerintah untuk Memperbaiki Bantuan

Pada tahun 2017, Matt Andrews, Lant Pritchett, dan Michael J. V. Woolcock dari Universitas 
Harvard menerbitkan buku Building State Capability: Evidence, Analysis, Action. Buku 
tersebut menyajikan argumen untuk berfokus pada prinsip kedua yang dipaparkan oleh 
OECD, yakni pengembangan kapasitas sebagai kunci sukses dalam pembangunan ekonomi, 
serta menetapkan pedoman bagi perbaikan birokrasi pemerintah.

Mereka berpendapat bahwa, bila pemerintah di negara berkembang lebih rumit dan tidak 
kompeten, mereka tidak akan pernah mampu memberikan jenis layanan public yang 
didukung oleh program bantuan. Bagi mereka, inilah kunci pembangunan ekonomi. Strategi 
utama yang mereka paparkan adalah mengakui bahwa institusi tidak dapat begitu saja 
dikopi dari negara asing, sebuah praktik yang mereka sebut mimikri isomorfik (isomorphic 
mimicry). Karena lembaga pemerintah adalah bagian dari sistem yang kompleks, lembaga 
harus dikembangkan secara lokal, sesuai dengan konteksnya, sehingga mewakili kebutuhan, 
budaya, dan praktik lingkungan lokal.

Untuk membantu pemerintah meningkatkan kapasitas mereka, penulis telah 
mengembangkan program untuk birokrat yang disebut “Problem-Driven Iterative 
Adaptation” (PDIA). Berakar dari pandangan tentang kompleksitas sains, PDIA menawarkan 
serangkaian pelatihan bagi pegawai pemerintahan untuk dikerjakan agar dapat 
menemukan cara mereka masing-masing untuk mencapai kompetensi birokrasi. Langkah-
langkah dalam proses ini perlu terus diulang karena mereka sejalan dengan pandangan 
tentang solusi untuk sistem yang kompleks. Diantaranya adalah:

• Fokus pada masalah khusus dalam konteks lokal tertentu yang diprioritaskan oleh para 
pelaku lokal.

• Mengindentifikasi permasalahan terkait motivasi.

• Menumbuhkan pengulangan eksperimental yang aktif dan berkelanjutan dengan ide-
ide baru dan mengambil pelajaran dari prroses pengulangan ini untuk memungkinkan 
munculnya berbagai solusi.
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• Menciptakan lingkungan yang memperbolehkan pengambilan keputusan yang 
mendorong percobaan dan hasil yang positif.

• Melibatkan beragam pihak dengan keahlian yang bervariasi untuk memastikan bahwa 
reformasi dapat berjalan, mendapatkan legitimasi, dan relevan.

Seperti yang terlihat, setiap poin di atas menggambarkan prinsip-prinsip ekonomi pasar, di 
mana adanya sistem yang kompleks merupakan inti dari kesuksesan pembagunan ekonomi. 
Misalnya, “penentuan prioritas oleh para pelaku lokal” merupakan bentuk implementasi 
dari apa yang disebut Hayek sebagai “pengetahuan tentang waktu dan tempat” (knowledge 
of time and place). Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang dimiliki individu tentang 
preferensi mereka dan kondisi yang mereka alami, yang tidak dapat ditentukan secara 
sentralistis atau didapatkan dari pihak lain, seperti yang digambarkan dalam konsep 
pengetahuan produktif oleh Hausmann.

Menyadari pentingnya masalah motivasi mencerminkan gagasan inti dari ekonomi, bahwa 
insentif penting, terutama mengingat adanya masalah agen utama yang harus coba diatasi 
oleh banyak pekerja bantuan. Dalam konteks yang paling luas, masalah ini mengacu pada 
komplikasi yang muncul ketika seseorang dimaksudkan untuk bertindak atas nama orang 
lain. Itulah sebabnya pihak luar dalam konteks bantuan berada pada posisi yang kurang 
baik.

“Perubahan yang terus terjadi” berarti evolusi perubahan yang tidak dapat dirediksi 
kemana arahnya, namun produktif. Melalui proses perubahan tersebut, maka berbagai 
model lama yang biasa kita gunakan akan terdisrupsi. Konsep ini tidak berbeda dengan 
konsep Joseph Schumpeter tentang perubahan yang terjadi dari aktivitas kewirausahaan 
melalui metode penghancuran kreatif, di mana konsekuensi yang tidak dapat diprediksi ini 
kemungkinan besar berasal dari sistem kompleks, yang tidak dibatasi oleh upaya terpusat 
untuk memaksakan hasil berbasis linier. 

Motivasi kunci untuk menekankan pentingnya pemberian wewenang dalam proses 
pengambilan keputusan dalam “Membangun Kapabilitas Negara” menggarisbawahi 
pentingnya pembuatan keputusan yang terdesentralisasi untuk menghasilkan solusi yang 
inovatif. Mirip dengan efisiensi dari ekonomi pasar yang berakar pada terdesentralisasinya 
hak atas properti, keputusan terbaik dibuat oleh mereka yang menanggung akibat dari 
keputusan tersebut dan, pada saat yang sama, juga memperoleh keuntungan dari keputusan 
yang diambil. Dengan cara ini, semua keputusan yang diambil akan memiliki dampak 
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terhadap mereka yang mengambil keputusan tersebut. Sebaliknya, dalam sistem yang 
kompleks seperti ekonomi sebuah negara yang sedang berkembang, otoritas pusat tidak 
akan mampu merasakan keuntungan atau kerugian yang relevan dari keputusan yang 
mereka ambil.

Terakhir, menyadari bahwa masalah kompleks akan lebih baik bila ditangani oleh orang-
orang yang beragam, karena spesialisasi akan membawa keuntungan eksponensial. 
Lebih jauh, yang menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil telah 
berhasil, mendapatkan legitimasi, dan relevan atau tidak dalam sistem yang kompleks, 
akan ditentukan oleh adanya pihak ketiga, yang melalui pilihan individu mereka akan 
mendukung atau menolak inisiatif atau produk apapun terkait keputusan yang diambil. 
Jenis kedaulatan konsumen ini tidak berarti seluruh pihak ketiga mengetahui segala hal 
atau rasional secara sempurna. Hal ini sederhananya berarti, kesuksesan dari suatu produk 
kebijakan atau keputusan yang diambil akan ditentukan pada tindakan banyak pelaku-
pelaku independen dan kontribusi khusus mereka, yang jika digabungkan, mendukung 
pertumbuhan ekonomi.

Melihat para ahli arus utama menyimpulkan bahwa jawaban atas pembangunan ekonomi 
berkaitan dengan gagasan ekonomi inti tersebut adalah sesuatu yang menggembirakan. 
Akan sulit bagi pemerintah lokal atau daerah untuk menemukan solusi atas masalah 
birokrasi mereka, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pemerintah lokal tersebut 
mengikuti panduan tata cara reformasi yang ditawarkan oleh para donor dari luar. Faktanya, 
berdasarkan ukuran kapabilitas negara mereka sendiri, para penulis tersebut menempatkan 
peluang keberhasilan yang sangat rendah untuk sebagian besar negara berkembang. Di 
Abad ini, hanya delapan negara yang berada di jalur untuk mencapai definisi kapabilitas 
yang kuat.

Terlepas dari kontribusi intelektual mereka, kerangka berpikir ini terlalu terbatas. Solusi 
untuk pembangunan ekonomi dapat muncul dari pengetahuan teknis orang asing, dan 
bahwa solusi akan dikerjakan oleh orang asing tersebut bersama dengan pemerintah lokal 
untuk menjalankan roda pemerintahan negara mereka yang membutuhkan pembangunan 
sudah diterima menjadi pandangan umum yang diterima begitu saja. Terlepas dari 
ambisi besar tersebut, bagaimanapun, analisis mereka mengenai kebijakan publik dapat 
memberikan catatan tentang cara terbaik untuk mengaplikasikan pandangan kompleksitas 
sain untuk membuka pengetahuan produktif sebagaimana yang ditulis oleh Hausmann.
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Kebijakan Publik dan Kapabilitas Negara

Dalam melihat kemampuan suatu negara memajukan berbagai kebijakan publik, 
Andrews dkk membedakan antara kebijakan yang sederhana dan yang kompleks dengan 
menggunakan empat kategori yang merepresentasikan kesulitan yang akan dihadapi 
birokrasi dalam melaksanakan dan mempertahankan kebijakan tersebut:

• Apakah kebijakan tersebut melibatkan transaksi yang intensif?

• Apakah kebijakan ini membutuhkan banyak keputusan yang dibuat atas nama pihak 
lain?

• Apakah kebijakan tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada publik atau 
merupakan bentuk pengenaan kewajiban kepada mereka?

• Apakah kebijakan tersebut bergantung pada teknologi yang diketahui atau belum 
diketahui?

Aaakah aktvptas 
Anda....

Apakah untuk mendapatan hasil yang sukses  
darp aktvptas anda...

Transaksi yang 
pnsenti?

Membutuhkan sedikit atau banyak agen untuk 
melaksanakannya

Kebijaksanaan lokal? Mengharuskan agen pelaksana untuk membuat perbedaan 
yang sangat mendasar tentang “keadaan dunia”? Apakah 
aerbedaan pnp suapt untuk dpnpaap oaeh aphak ketga?

Layanan atau 
pengenaan kewajiban

Apakah orang-orang yang memiliki hubunagn langsung 
dengan agen Anda menginginkan agen Anda untuk 
berhaspa atau tdak?

Berbasis pada 
teknologi yang 
diketahui

Apakah ada buku petunjuk atau pengetahuan yang sudah 
diterima untuk melakukan apa yang Anda coba lakukan 
atau untuk meaakukan haa pnp membutuhkan pnovasp 
(bukan hanya konteks)

Pembuatan kembali Gambar 5.1: Empat pertanyaan kunci analitik tentang sebuah kegiatan 
untuk mengklasifikasikan kemampuan yang dibutuhkan tersebut dapat ditemukan di 
halaman 108 di bagian Membangun Kapabilitas Negara (Building State Capability) (Oxford 
University Press, 2017).
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Tujuan penulis dalam “Membangun Kapabilitas Negara” adalah untuk membantu 
pemerintah pusat dan daerah di seluruh dunia menjadi lebih baik dalam menjalankan 
kebijakan yang lebih kompleks. Diantaranya adalah kebijakan yang melibatkan transaksi 
yang intesnif; membutuhkan birokrasi untuk membuat keputusan yang tepat dan atas 
nama pihak lain; memberlakukan kewajiban tertentu kepada publik yang dianggap tidak 
menyenangkan; dan kebijakan yang bergantung pada birokrasi untuk berinovasi dengan 
sukses.

Tidak diragukan lagi, berbagai bentuk kebijakan tersebut tentu merupakan sesuatu yang 
bagi sebagian kalangan dianggap menakutkan. Oleh karena itu, mereka mengakui bahwa 
sangat penting ada perdebatan mengenai performa reformasi di institusi pemerintah yang 
realistis, terutama ketika aktor masyarakat sipil lainnya, seperti organisasi non-pemerintah, 
dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik atau lebih baik. Pengamatan ini 
mulai terlihat sebagai argumen untuk mendukung adanya pemerintahan yang terbatas. 
Tetapi, mereka juga menyarankan harus ada rencana untuk mengintegrasikan kembali 
fungsi-fungsi tersebut kembali ke pemerintah di masa depan, seiring dengan semakin 
meningkatnya kapabilitas negara.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan. Di dunia dengan berbagai pemerintahan yang 
mengalami kesulitan terkait kemampuan negaranya, mengapa tidak memulai dengan 
menekankan kebijakan publik yang sudah terbukti tidak terlalu bergantung pada 
pemerintah untuk sukses? Itu berarti mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu 
banyak melibatkan transaksi, tidak terlalu bergantung pada agen dan birokrasi pemerintah, 
dan tidak terlalu memberi beban kepada warga negara. Singkatnya, kebijakan yang hanya 
bergantung pada kompetensi oleh mereka yang bertugas melaksanakannya.

Tampaknya itulah jenis-jenis kebijakan yang paling sesuai bila dilihat dari sudut pandang 
kompleksitas sains; yaitu, pengetahuan produktif yang paling kritikal untuk menemukan 
solusi dimiliki oleh setiap individu, yaitu mereka yang menjadi pihak penerima bantuan 
tersebut. Kesimpulannya adalah, keharusan untuk memberikan kesempatan sebesar 
mungkin bagi setiap individu untuk memberikan mereka fleksibilitas yang maksimal untuk 
menemukan perubahan dan pertumbuhan yang produktif.



31

Membuka Pengetahuan yang Produktif Pendorong Perubahan  antuan daaam Menghadaap  paema Pphak  uar
-- Mat  aarna

Kebijakan Publik dan Kebebasan Ekonomi

Ekonom peraih Hadiah Nobel, Amartya Sen, dalam bukunya yang terbit tahun 1999 berjudul 
Development as Freedom, membahas mengenai hubungan yang tidak terpisahkan antara 
kedua ide tersebut. Dia menulis, “Perspektif kebebasan telah digunakan dalam analisis 
evaluatif untuk menilai perubahan, dan dalam analisis deskriptif dan prediktif, yang melihat 
kebebasan sebagai faktor yang efektif secara kausal dalam menghasilkan perubahan yang 
cepat.”

Kebebasan dalam sistem yang komplekslah yang memungkinkan munculnya solusi. Jika 
pemerintah dan lembaga bantuan ingin memiliki pengaruh positif pada pembangunan 
ekonomi, mereka harus dinilai dalam konteks kebebasan. Sen menjelaskan, “Berbagai 
institusi sosial yang berkaitan dengan mekanisme pasar, administrasi, legislatif, partai politik, 
organisasi non-pemerintah, lembaga peradilan, media, dan masyarakat, secara umum, 
memiliki kontribusi terhadap pembangunan melalui dampak dari institusi-institusi tersebut 
dalam meningkatkan dan mempertahankan kebebasan individu.”

Ada banyak jenis kebijakan yang dapat dipilih berbagai tempat, diantaranya yang tercantum 
dalam laporan Kebebasan Ekonomi Dunia dari Fraser Institute atau laporan Ease of Doing 
Business Index Bank Dunia. Keduanya menilai negara berdasarkan kebijakan mereka 
dalam menentukan pilihan ekonomi individu dan seberapa besar ruang lingkup dan fungsi 
pemerintah di suatu negara. 

Kedua laporan tersebut menunjukkan dampak dari kebijakan yang membuat memulai 
bisnis menjadi lebih mudah dan murah, perdagangan lintas batas lebih mudah dan murah, 
serta pendaftaran properti dan izin konstruksi lebih mudah dan lebih murah. Kedua 
laporan tersebut menyepakati pentingnya pemerintah yang relatif lebih terbatas yang 
memberlakukan sedikit regulasi.

Memang, ada kebijakan pemerintah yang memiliki dampak positif, yang juga dibahas 
di kedua laporan tersebut, yang memerlukan institusi yang kuat yang didukung oleh 
pemerintah yang kompeten dan memiliki kemampuan. Namun pertanyaannya, seberapa 
besar kemungkinan pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang baik tersebut, jika 
mereka, seperti yang dibahas oleh Andrews dkk, dan disarankan untuk diperdebatkan, 
apakah tugas mereka terbatas hanya pada mereka yang benar-benar diperlukan?
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Namun, dalam cara yang sama seperti pihak luar keliru saat mencoba membantu orang 
lain untuk mendapatkan kesuksesan ekonomi, pihak luar juga keliru ketika mereka 
mencoba meminta pemerintah untuk memperkuat institusinya. Dalam sebuah artikel 
yang diterbitkan dalam American Journal of Economics and Sociology, ekonom Peter 
Boettke, Christopher Coyne, dan Peter Leeson menggunakan istilah “menempel” untuk 
menggambarkan bagaimana sebuah institusi dapat mendapatkan kesuksesan yang 
dapat bertahan di sebuah negara. Dalam analisis mereka, cara terbaik untuk melakukan 
perubahan adalah apabila membiarkan para aktor-aktor lokal yang memimpin proses 
perubahan tersebut. 

Karena alasan ini, lembaga think tank yang berfokus pada perluasan kebebasan ekonomi 
untuk semua orang memiliki peluang terbaik untuk memimpin perubahan yang efektif. 
Kewirausahaan sipil merekalah yang menentukan reformasi apa yang diperlukan, mana 
yang mungkin untuk dilakukan, dan bentuk reformasi seperti apa yang perlu dilakukan 
sesuai dengan konteks lokal dan berkelanjutan.

Membebaskan Pengetahuan Produktif dalam Sistem yang Kompleks

Perbaikan peringkat suatu negara dalam indeks Kebebasan Ekonomi Dunia dan laporan 
Ease of Doing Business Index merupakan pertanda semakin banyak orang yang terangkat 
dari kemiskinan di negara tersebut. Misalnya, lembaga think tank asal India, Centre 
for Civil Society (CCS), berhasil meyakinkan pemerintah Modi untuk menghilangkan 
persyaratan modal minimum untuk membuka bisnis baru. Kebijakan tersebut secara tidak 
proporsional membebani orang miskin dan kebijakan yang mendapat skor tinggi pada 
spektrum kompleksitas Andrews dkk untuk kapasitas birokrasi. Penghapusannya kemudian 
merupakan solusi yang saling menguntungkan untuk pembangunan ekonomi.

Perubahan seperti ini sejalan dengan pengetahuan dari ilmu kompleksitas bahwa, 
pengetahuan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dimiliki oleh mereka yang 
berada dalam kemiskinan, karena mereka berada pada posisi terbaik untuk menilai 
apakah mereka memiliki modal yang cukup untuk mengambil risiko memulai usaha. 
Hal ini jelas merupakan sesuatu yang lebih masuk akal, daripada menyimpulkan bahwa 
cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat lembaga bantuan 
agar lebih adaptif, atau birokrasi yang lebih mampu, atau pemerintah nasional untuk 
lebih memperhitungkan dalam memilih pemenang dan pecundang di pasar. Tindakan 
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tersebut tidak melakukan apa pun untuk memperluas pilihan ekonomi bagi pengemudi 
sesungguhnya dari upaya pengentasan kemiskinan, yakni orang miskin itu sendiri.

Sebagai orang luar, kita dapat memainkan peran kita dengan mendukung penelitian 
independen dan lembaga think tank advokasi yang dipimpin oleh para pemimpin intelektual 
lokal yang menyadari bahwa masa depan keberhasilan ekonomi negara mereka adalah 
fungsi perluasan kesempatan ekonomi yang dapat dinikmati semua orang sementara 
pemerintah mereka mengurangi upaya untuk membuat perencanaan ekonomi atas nama 
mereka.  Solusi ini sejalan dengan semangat prinsip-prinsip OECD dalam mencari solusi di 
tingkat lokal dan membawa solusi tersebut pada kesimpulan yang natural.

Andrews, Ramalingam, dan Hausmann telah memberikan kontribusi besar bagi pemahaman 
kita tentang kompleksitas. Namun, saat ini, harapan terbesar mereka untuk menerapkan 
ilmu mengenai kompleksitas ada pada pemerintahan nasional dan lembaga-lembaga 
pemberi bantuan. 

Tim yang diasosiasikan dengan Andrews, Ramalingam, dan Hausmaan telah memberikan 
kontribusi besar untuk pemahaman kita tentang kompleksitas, namun sebagian besar 
harapan mereka untuk menggunakan pengetahuan yang meningkat itu bertumpu pada 
kemampuan pengambilan keputusan yang terpusat dari lembaga bantuan dan pemerintah 
nasional. Solusi mereka mempertimbangkan secara serius bahwa pandangan tentang dalam 
sistem yang kompleks, pihak yang paling memiliki kemampuan untuk menemukan solusi 
bagi permasalahan adalah para individu yang secara bebas dan dinamis terlibat dalam 
proses tersebut, dan bukan dari cara-cara top-down atau sentralisasi. Namun, mereka 
sepertinya kurang melihat peluang besar dari pengetahuan ini. 

Ini adalah kesempatan untuk mengubah cara berpikir kita bahwa, cara untuk membantu 
orang lain yang dilanda kemiskinan adalah, pertama kita harus mengakui adanya 
pengetahuan produktif yang terdistribusi di negara-negara dengan ekonomi yang 
berkembang. Dengan demikian, prioritas utama kita adalah, kita harus memastikan 
kita tidak mengintervensi atau menghalangi kegiatan produktif yang dilakukan untuk 
memanfaatkan pengetahuan tersebut.

Hausmann mengatakannya dengan tepat dalam tulisannya, “Rahasia dari modernitas 
adalah bahwa kita semua secara kolektif menggunakan pengetahuan dalam jumlah yang 
sangat besar, sementara masing-masing dari kita hanya memiliki sedikit saja.” Kuncinya 
kemudian adalah berhenti mencoba untuk memusatkan pengetahuan itu pada pihak luar 
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atau pemerintah dan sederhananya melepaskan pengetahuan tersebut untuk dimanfaatkan 
seluas-luasnya. Semakin kita menahan godaan untuk memecahkan masalah ekonomi bagi 
orang lain, maka hasilnya akan semakin positif. Di bagian akhir tulisannya, Ramalingam 
menulis, “Bahkan, jika bentuk altruisme global yang sempit, sederhana, mekanis, dan 
reduksionis akan menjadi warisan kita, namun nasib kita tidak perlu bergantung pada hal 
tersebut.”
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Bagian II
Dampak dan Mengukur Kinerja Think Tank

Mengingat adanya “dilema pihak luar”, lembaga think tank lokal, mewakili kesempatan 
yang “diremehkan” untuk mendukung mendukung kepemimpinan lokal dalam mencapai 
perubahan sosial. Terlebih lagi, selama lebih dari dua dekade terakhir, lembaga think tank 
lokal telah berkembang baik dalam jumlah maupun kecanggihan. Misalnya saat ini, ada 
lebih dari 480 lembaga think tank yang mewakili 95 negara yang menjadi mitra independen  
dalam daftar Atlas Network. Organisasi-organisasi tersebut menawarkan berbagai visi unik 
untuk perubahan lokal berdasarkan pengetahuan dan prioritas dari negara mereka masing-
masing. Cara untuk menentukan siapa dan apa yang layak didukung adalah pekerjaan yang 
tidak mudah.

Dalam filantropi, banyak pihak yang memiliki kesulitan terkait dengan topik-topik 
penting, seperti melihat dampak dan melakukan pengukuran. Ini juga merupakan area 
di mana pengaruh orang luar, dengan niat yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas, 
dapat mendistorsi langkah-langkah yang layak untuk menuju kesuksesan. Namun, kita 
dapat mendamaikan kedua hal tersebut. Ada cara-cara yang terbukti di mana donor bisa 
bersikap bijaksana dalam menentukan pemberian mereka, dan meminta penerima hibah 
untuk memiliki standar akuntabilitas yang tinggi, dan pada saat yang sama menghindari 
campur tangan dalam visi dan strategi lokal untuk perubahan. Bagian ini memperkenalkan 
beberapa konsep utama dan penelitian pendukung yang menginformasikan tentang praktik 
pemberian hibah Atlas Network. Bagian ini juga merinci beberapa teori di balik strategi 
Atlas Network untuk memfasilitasi inovasi dan ambisi di seluruh jaringan penerima hibah 
saat ini dan yang potensial.

Versi artikel di bagian ini tersedia di AtlasNetwork.org.
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Mengambil Kesempatan: Mengukur Keberhasilan Think Tank

-- Matt Warner

Saya tumbuh dengan bermain biliar dengan ayah saya. Kami memainkan “no slop,” yang 
berarti Anda harus melepaskan tembakan Anda sebelum Anda memukul bola isyarat. Jika 
Anda menenggelamkan bola dengan cara yang tidak Anda inginkan, Anda harus menariknya 
keluar, meletakkannya kembali di atas meja, dan kehilangan giliran.

Lebih jauh lagi, kekuatan prinsip ini ditunjukkan dengan cara kita merayakan kemampun 
orang-orang seperti Babe Ruth*. Ceritanya bahwa, dalam salah satu pertandingan, Sultan 
Swat yang terkenal menunjuk melewati lapangan untuk mengumumkan niatnya untuk 
mengayun ke parah agar. Dan, tentu saja, ketika dia mendapatkan home run seperti yang dia 
targetkan, hal itu memberikan kredibilitas yang besar pada keahliannya sebagai seorang 
hitter (pemukul).

Kebersediaan untuk mengundang akuntabilitas dengan mengumumkan maksud untuk 
mencapai hasil spesifik tertentu telah menjadi praktik yang sangat penting untuk 
keberhasilan seorang pemimpin lembaga non-profit.

Pada musim gugur 2016, Libertad y Progreso (LyP), sebuah lembaga pemikir non-profit di 
Buenos Aires, Argentina, mengumumkan rencana untuk meningkatkan kesadaran tentang 
ketidakadilan terkait tarif pada teknologi tertentu, seperti laptop dan tablet. Tim LyP 
membagikan rencana mereka dengan kami di Atlas Network dan menjelaskan mengapa 
mereka yakin upaya mereka akan mengarah pada pencabutan tarif. “memanggil peluang” 
dengan cara ini telah menjelaskan kepada kami bahwa, jika kami mendukung pekerjaan 
mereka dengan memberikan dana, kami akan tahu tanpa keraguan apakah investasi itu 
terbayar atau tidak — dan, mengingat tenggat waktu yang relatif singkat yang disarankan LyP, 
kami tahu kami bisa percaya dalam memberikan penghargaan yang besar kepada mereka.

Pada musim panas tahun 2017, setelah kampanye penelitian dan advokasi yang ketat, 
yang mengkomunikasikan temuan yang kuat melalui pesan yang sederhana dan kuat, tarif 
tersebut dicabut di Argentina. Saya yakin, pekerjaan LyP mencapai dampak yang diinginkan, 
dan saya mengaitkan kepercayaan itu dengan cara para pemimpinnya bersedia untuk 
memberikan pertanggungjawaban kepada publik untuk hasil yang sangat jelas.

Prinsip “memanggil peluang” bukan hanya meningkatkan meningkatkan kredibilitas Anda 
dengan audiens utama Anda. Ketika sepenuhnya dilakukan, hal ini akan mempengaruhi 
setiap hal yang dilakukan organisasi dan bagaimana cara organisasi memutuskan untuk 
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melakukan pekerjaannya. Setelah hasil tertentu ditargetkan dan diumumkan oleh tim, 
aktivitas selanjutnya akan menjadi semakin fokus dan tertata karena apa yang harus 
dilakukan akan semakin jelas.

Perdebatan tentang taktik, misalnya, menjadi tidak terlalu rentan terhadap kesimpulan yang 
sesat berdasarkan apa yang terlihat umum, popular, atau aman. Maka dari itu, organisasi 
tersebut akan semakin sulit untuk jatuh ke dalam perangkap lama dari apa yang oleh tim 
Harvard disebut “mimikri isomorfik”, yaitu praktik mengejar kesuksesan dengan meniru 
apa yang Anda dapat tiru dari rekan-rekan yang sukses. Bila suatu organisasi sudah masuk 
dalam perangkap “mimikri isomorfik”, maka organisasi tersebut akan menyalahpahami apa 
yang disebut kesuksesan. Alih-alih mencari cara menjadi organisasi yang sukses, tujuan 
organisasi tersebut adalah menjadi organisasi yang terlihat sukses, sebuah perbedaan yang 
terkadang tidak kentara, namun hal tersebut memiliki konsekuensi yang besar.

Pada suatu lokakarya yang saya hadiri di Boston, salah satu pakar nirlaba, Dan Pallotta, 
menceritakan sebuah kisah tentang hari-hari awalnya bekerja untuk menciptakan acara 
penggalangan dana yang sangat sukses untuk penelitian tentang AIDS. Setelah beberapa 
kemenangan mengejutkan langsung, Pallotta memutuskan dia perlu menjaga momentum 
dengan mengumumkan daftar kota dan tanggal baru untuk acara mendatang. Timnya 
terkejut dan mengatakan, “Kami tidak mengadakan acara apa pun di kota-kota itu!”. Palotta 
menjawab bahwa hal tersebut harus dilakukan, dan tentunya tim Palotta akhirnya bergerak 
dan mewujudkan keputusan dari Pallota tersebut.

Saya tidak menyarankan para pemimpin lembaga nonprofit membiasakan untuk membuat 
keputusan secara mengejutkan. Tetapi, poin penting dari cerita ini adalah, kita akan menjadi 
pemimpin seperti apa? Apakah kita bersedia untuk akuntabel pada tujuan organisasi 
tersebut? Apakah kita bersedia untuk tetap menjadi ambisius, bahkan ketika kita tidak tahu 
persis bagaimana cara kita akan mencapai kesuksesan tersebut?

Bagaimana jika kita gagal? Tentu hal itu adalah sesuatu yang mungkin. Tetapi, saya percaya, 
jika kita memiliki tujuan yang tinggi dan gagal, hal tersebut akan lebih baik daripada tidak 
memiliki tujuan yang tinggi. Dan jika kita dengan tulus bertekad dan berkomitmen untuk 
berhasil, kegagalan kita akan memberi kita visi yang lebih baik tentang apa yang perlu 
kita lakukan secara berbeda, sehingga menempatkan kita pada jalan yang lebih baik untuk 
mencapai kesuksesan. Selain itu, selama kita tetap terbuka tentang kemajuan dari program 
organisasi yang kita jalankan, dan memastikan untuk mengkomunikasikan komitmen kita 
untuk rencana-rencana baru bila ada program kita yang gagal, pihak-pihak yang menjadi 
pendukung organisasi kita akan tetap menaruh kepercayaan terhadap organisasi kita.
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Memiliki keberanian untuk “memanggil peluang” menentukan target program yang spesifik 
adalah hal yang penting. Di sektor nirlaba, terdapat penderitaan yang sangat sentral yang 
mengingatkan kami setiap kali kami menyebut nama sektor kami.

Tanpa adanya keuntungan, kita tidak memiliki margin alami untuk mengukur kesuksesan. 
Kita tidak memiliki batasan yang hanya menjadikan inovasi atau kegagalan sebagai pilihan 
yang ada. Sebaliknya, kita harus menciptakan batasan kita sendiri untuk berinovasi. Dengan 
berupaya untuk mencapai lebih dari hal-hal yang nyaman tahu untuk kita lakukan dan 
berani untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait hasil dari program 
yang kita lakukan, kita menciptakan margin untuk inovasi dan kesuksesan kita, yang akan 
dapat memperjelas jalan kita ke depan. Hal ini juga penting untuk membantu kita untuk 
memilih program apa yang seharusnya kita tinggalkan dan tidak perlu kita teruskan.

Sebagai organisasi layanan untuk lembaga non-profit lainnya, Atlas Network selalu ingin 
mempraktikkan apa yang kami sampaikan. Target apakah yang ingin kami capai? Pertama, 
kami ingin berkontribusi untuk 1.000.000 orang di seluruh dunia yang mengangkat diri 
mereka dari kemiskinan.

Kami menentukan target tersebut. Apakah itu ambisius? Tentu saja.

Apakah kami tahu persis bagaimana melakukannya? Tidak. Tetapi, kami punya rencana.

Kami telah belajar banyak hal selama lebih dari dua tahun terakhir mengenai cara-cara 
untuk mencapai tujuan ini. Kami telah membangun program pemberian hibah yang sangat 
selektif, yang memberikan USD5 juta per tahun, untuk berbagai program yang paling 
menjanjikan di sektor nirlaba kami, yakni berbagai program yang memiliki target tertentu. 
Sebagian dari hibah itu digunakan untuk proyek-proyek, seperti pencabutan kebijakan tarif 
di Argentina, yang berupaya untuk memperluas kebebasan ekonomi masyarakat umum.

Setiap tahun, kami berencana untuk berbuat lebih banyak lagi. Silahkan meminta 
pertanggungjawaban kami. Kami tidak tahu pasti bahwa kami akan berhasil, tetapi, seperti 
Babe Ruth, kami memiliki kepercayaan diri untuk percaya bahwa kami dapat melakukannya. 
Dan kami mengatur diri kami sendiri dengan strategi yang memungkinkan kami untuk 
melakukannya.

Jika Anda adalah pemimpin organisasi nirlaba yang memiliki tujuan besar tahun ini, kami 
ingin tahu apa yang Anda targetkan, sehingga kami dapat bersorak dan ikut mendukung 
Anda untuk mengejar kemakmuran global.
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Membutuhkan Jaringan Global

-- Matt Warner

Ringkasan Eksekutif

Tanpa motif keuntungan, bisakah pemimpin nirlaba menjadi inovatif dan sesukses rekan mer-
eka yang memiliki motif keuntungan? Ternyata, ada jenis motivasi yang melampaui dorongan 
untuk mencari keuntungan, dan hal itu juga dapat memengaruhi perilaku pemimpin lembaga 
non-profit untuk meningkatkan hasil. Hal tersebut dikenal dengan perbandingan sosial, dan 
penelitian menunjukkan bahwa hal ini bisa lebih berpengaruh daripada uang.

Pertama kali saya dan istri saya mengunjungi Great Falls, sebuah taman nasional di Sungai 
Potomac, di utara Washington, D.C., kami tidak tahu apa-apa mengenai tempat itu. Kami 
berhenti di sisi sungai Maryland dan mulai berjalan menuju papan bertuliskan “Air Terjun” 
yang mengarah ke hutan.

Setelah sekitar 100 yard (91 meter), kami menemukan serangkaian air terjun bertingkat 
yang indah yang melewati di bawah jembatan tempat kami berdiri. Aliran airnya sangat 
deras. Karena kami berdua tumbuh di Florida yang memiliki ketinggian datar, yang terdapat 
sedikit air terjun, kami berdua terkesan.

Setelah mengambil beberapa foto, salah satu dari kami bertanya-tanya ke mana jalan 
setapak berikutnya. Orang-orang datang dan pergi ke dua arah, jadi kami memutuskan 
untuk terus menyusuri jalan itu. Kurang dari satu menit kemudian, kami mendengar deruan 
air. Deru tersebut ternyata berasal dari air terjun yang luar biasa besar, dan kami dapat 
menyaksikan seluruh pemandangannya secara langsung.

Ternyata, inilah air terjun utamanya. Kami benar-benar tercengang, sangat kagum dengan 
skalanya yang sangat besar. Kami geli dengan ketidaktahuan kami sendiri, dengan berpikir 
bahwa, air terjun yang kami kunjungi hanya beberapa menit sebelumnya, yang hanya 1/100 
dari apa yang sekarang ada di depan kami, adalah tempat wisata utamanya.

Apa yang menentukan bagus tidaknya air terjun? Mengapa awalnya kami puas dengan 
air terjun yang jauh lebih kecil? Jika Anda memikirkannya, itu adalah hal yang sama yang 
menentukan apakah hasil non-profit itu bagus, yakni perbandingan.
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Kekuatan dari Perbandingan

Perbandingan adalah sesuatu yang universal, bahkan sentral, bagi perilaku manusia. 
Psikolog sosial Leon Festinger mungkin terkenal sebagai bapak studi disonansi kognitif, 
yakni studi mengenai praktik memegang dua keyakinan yang saling bertentangan pada saat 
yang bersamaan. Tetapi, karya awal Festinger di tahun 1950-an memperkenalkan apa yang 
disebutnya dengan teori perbandingan sosial, bahwa pengetahuan atas penilaian diri kita 
sebagai makhluk sosial sangat dipengaruhi oleh orang lain.

Dalam beberapa dekade sejak itu, para peneliti telah memvalidasi inti dari teori 
Festnger. Pada tahun 2014 misalnya, para akademisi di tiga studi berbeda menemukan 
bahwa pengaruh perbandingan sosial begitu kuat sehingga, bahkan ketika orang mulai 
mengevaluasi diri mereka sendiri dengan pengukuran yang berbasis penguasaan 
kecakapan, pada akhirnya mereka masih lebih dipengaruhi oleh informasi berbasis 
perbandingan.

Berikut adalah contoh yang umum. Bayangkan diri Anda mendapatkan nilai 75% pada tes 
fisika pertama Anda di perguruan tinggi, atau setara dengan C minus, yang mengecewakan 
Anda. Bagaimana perasaan Anda? Jika Anda tertarik pada penguasaan kecakapan, Anda 
mungkin akan merasa kecewa dan tidak puas dengan kinerja Anda. Tetapi kemudian 
bayangkan Anda datang ke kelas dan menemukan bahwa nilai Anda adalah yang tertinggi 
di kelas yang terdiri dari 40 siswa. Sekarang, bagaimana perasaan Anda? Gembira? Bangga? 
Apa yang berubah? Yang berubah yakni adalah efek yang sangat kuat dari informasi 
perbandingan sosial (atau TOESCI, sebagaimana beberapa peneliti menyebutnya).

Perbandingan sosial juga menjelaskan hasil mengejutkan lainnya. Misalnya, ini menjelaskan 
mengapa, dalam suatu eskperimen sosial, beberapa orang cenderung memilih lebih 
sedikit uang jika hal tersebut berarti pendapatan mereka melebihi rekan-rekan mereka. 
Artinya, mereka akan menolak uang yang lebih besar dengan tujuan semata-mata untuk 
menghindari inferioritas pendapatan relatif terhadap rekan-rekannya.

Ini seharusnya membuat kita memikirkan kembali supremasi sebenarnya dari motif 
keuntungan untuk mendorong kesuksesan. Tentu saja, kekayaan dan keuntungan 
merupakan salah satu ukuran yang paling berguna untuk membandingkan diri kita dengan 
orang lain. Tetapi, jika dikaitkan dengan motivasi yang terinspirasi karena uang, uang lebih 
berfungsi sebagai alat daripada tujuan.
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Ini semua adalah kabar baik bagi para pemimpin nirlaba karena, itu berarti perbedaan 
marjinal antara laba satu perusahaan dan perusahaan lain sejalan dengan perbedaan 
marjinal antara prestasi dua pemimpin nirlaba. Strateginya yang harus dilakukan 
adalah mencoba mengukur perbedaan itu dan sebaliknya melihat bagaimana kita dapat 
meningkatkan volume, relevansi, dan dampak dari informasi perbandingan sosial di sektor 
yang kita kerjakan.

Peran Perbandingan Sosial dalam Kesuksesan Lembaga Non-profit

Untuk dapat membuat perbandingan, para pemimpin lembaga non-profit tentu 
membutuhkan mitra. Yang harus kita cari tahu lebih jauh adalah, berdasarkan psikologi 
sosial, mitra seperti apa yang sebaiknya kita cari, dan jenis lingkungan yang paling kondusif 
untuk meningkatkan kualitas informasi yang berbasis perbandingan sosial. Bagi pemimpin 
organisasi nirlaba yang ambisius, mempelajari dan menerapkan pengetahuan tersebut 
dapat mempengaruhi apakah mereka akan mempertahankan kesuksesan yang standar dan 
membuat standar kesuksesan yang baru.

Richard Durana adalah ketua lembaga think tank nirlaba asal Slovakia. Setelah 
menghabiskan empat hari secara intensif di Europe Liberty Forum yang diselenggarakan 
oleh Atlas Network di Kopenhagen, ia memberi tahu saya, “Saya menyebut peristiwa ini 
sebagai peristiwa yang mengguncangkan pikiran. Saya bisa bertemu dengan para pemikir 
paling cemerlang dalam gerakan ini. Hal ini selalu memberi saya inspirasi dan energi baru 
ke dalam nadi saya.”

Kata temuan Richard, “mindquakes”, dengan sempurna menggambarkan apa yang bisa 
terjadi jika Anda bersama dengan beragam orang yang tepat. Tapi itu tidak semua 
kebetulan. Peneliti dari University of Michigan dan University of Notre Dame menjelaskan 
bahwa, ada tiga dimensi yang telah terbukti mempengaruhi tingkat persaingan di 
antara rekan-rekan, yakni relevansi, kesamaan, dan kedekatan. Seberapa relevan poin 
perbandingan rekan kerja dengan kesuksesan mereka? Seberapa mirip mereka satu sama 
lain? Seberapa dekat mereka secara pribadi dalam hubungan mereka? Dalam pengamatan 
saya, banyak pemimpin lembaga think tank yang secara intuitif menekankan dimensi 
tersebut ketika mereka merefleksikan pengalaman mereka di acara Atlas Network.

Joe Lehman misalnya, yang merupakan seorang presiden sebuah lembaga think tank di 
Michigan. Dia dan organisasinya secara luas dikagumi sebagai contoh sukses dari jenis 
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pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, jika Anda bertanya kepada Joe, rahasia kesuksesan 
itu adalah kegiatannya dalam mencari rekan yang relevan yang mewakili dimensi perban-
dingan yang relevan. Secara khusus, ia menjelaskan, “Cara paling efektif bagi saya untuk 
berkembang adalah dengan mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang lebih baik 
daripada saya. Itu secara rutin terjadi dalam acara pertukaran Chief Executive Officer (CEO).“

Pendiri dan CEO Foundation for Government Accountability, Tarren Bragdon memperkuat 
pandangan tersebut ketika dia menulis kepada saya, “Pertemuan Puncak CEO (organisasi-
organisasi nirlaba) yang diselenggarakan oleh Atlas Network adalah acara yang harus saya 
hadiri. Saya belajar, mendapatkan inspirasi, dan tertantang oleh rekan-rekan saya yang 
memahami dunia saya tidak seperti orang lain (tekankan dunia saya).” Pemimpin lembaga 
think tank lainnya, Mark Littlewood, yang berbasis di London, adalah Direktur Jenderal dari 
lembaga Institute of Economic Affairs (IEA). Dia menggarisbawahi pentingnya menciptakan 
kedekatan melalui jaringan. Ia menilai salah satu acara yang diselenggarakan oleh Atlas 
Network dengan mengatakan, “Saya belum pernah menemukan acara apa pun di planet ini, 
di mana saya telah menjalin begitu banyak persahabatan pribadi dan profesional yang vital di 
antara rekan-rekan saya.”

Memilih Rekan Anda 

Melalui tiga dimensi ini, relevansi, kesamaan, dan kedekatan, para pemimpin lembaga non-
profit dapat menilai bagaimana memotivasi rekan mereka untuk mencapai kesuksesan 
masing-masing.  Bila ada penilaian yang tidak memuaskan, hal tersebut juga tidak akan 
berakibat fatal.

Dalam bukunya, Choosing the Right Pond: Human Behavior and the Quest for Status, ekonom 
Robert Frank mengamati bahwa, karena besar dari kita dapat memilih dengan siapa kita 
membandingkan diri kita, kita memiliki kemampuan untuk menentukan apakah “kolam” 
yang kita pilih mendorong kita atau tidak untuk berhasil atau menginspirasi kita untuk 
semakin sukses. Kita semua pernah mendengar ungkapan “ikan besar, kolam kecil” untuk 
menggambarkan kedudukan relatif seseorang yang, jika dibandingkan dengan kerumunan 
yang lebih luas di kolam yang jauh lebih besar, mungkin tidak berperingkat setinggi ketika 
mereka membandingkan diri mereka di kolam yang lebih kecil.

Pada akhirnya, tidak ada yang mau menjadi korban sindrom “ikan besar di kolam 
kecil”, yakni dengan percaya bahwa Anda sudah menjadi yang terbaik hanya karena 
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Anda menghindari membandingkan diri Anda dengan ikan di kolam yang lebih besar. 
Menggunakan tiga hal tersebut untuk menghindari kesalahan, para pimpinan lembaga 
nirlaba bisa mengajukan tiga pertanyaan di bawah ini untuk membantu mereka mencapai 
kesuksesan:

• Jika saya bertekad untuk mencapai lebih dari yang saya dapatkan sekarang, rekan 
seperti apa yang paling relevan untuk memotivasi saya, dan dari siapa saya dapat 
belajar paling banyak?

• Apakah rekan yang saya pilih tersebut memiliki kemiripan yang cukup dengan diri saya 
sehingga perbandingan yang saya buat akan benar-benar menginspirasi saya untuk 
mengungguli mereka?

• Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan hubungan pribadi yang lebih 
bermakna dengan rekan-rekan tersebut, dan apakah saya bersedia menggunakan waktu 
yang saya miliki untuk lebih dekat dengan mereka?

Model Atlas Network untuk Melatih, Berkompetisi, dan Merayakan

Dengan menggunakan lensa perbandingan sosial, jaringan global lembaga think tank 
merupakan suatu sumber daya yang luar biasa bagi para pemimpin nirlaba yang ambisius 
untuk saling bekerja sama. Pada saat yang sama, ketiga dimensi tersebut juga bukan satu-
satunya cara untuk meningkatkan perbandingan dan kompetisi. Organisasi seperti Atlas 
Network memiliki peran untuk mendorong kegiatan produktif tersebut melalui apa yang 
oleh para peneliti sebut sebagai faktor “situasional” seperti, struktur insentif seperti zero-
sum game, kedekatan pada dinamika yang standar, membuat peringkat yang berdasarkan 
performa; meningkatkan persaingan, di mana sejumlah mitra dipertemukan ntuk 
mengungguli satu sama lain; dan social category fault lines, di mana organisasi-organisasi 
membuat kelompok berdasarkan identitas dan mendorong kompetisi regional, seperti 
Amerika vs Eropa).

Atlas Network mengembangkan model Pelatihan, Persaingan, dan Perayaan (Coach, 
Compete, Celebrate) sebagian besar berdasarkan pada faktor-faktor tersebut, yang 
dikombinasikan dengan pengetahuan lain dari hasil penelitian kami tentang jaringan dan 
persebaran inovasi. Dengan tidak adanya alat ukur kesuksesan berdasarkan keuntungan, 
menurut kami cara tersebut adalah strategi paling efektif untuk memicu dampak positif 
yang kita harapkan dari perbandingan sosial.

Secara khusus, kami mengajak organisasi-organisasi mitra kami untuk mengikuti pelatihan, 
membangun jaringan, saling kompetisi, dan menghadiri acara penghargaan. Setiap tahun, 
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kami menyelenggarakan Liberty Forum regional di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika 
Latin, serta acara global kami, Liberty Forum & Freedom Dinner, masing-masing dengan 
pengetahuan kunci tentang perbanding sosial dan penyebaran inovasi yang terintergrasi 
dengan strategi yang kami miliki.  

Terlebih lagi, program pemberian penghargaan menjadi dasar untuk studi kasus untuk 
terus memperbarui kurikulum program pelatihan kami, sehingga mitra kami juga dapat 
terlibat dalam kisah sukses terbaru untuk menginspirasi dan memotivasi ambisi-ambisi 
baru mereka. Kami juga mengundang para CEO dari berbagai bidang untuk berkunjung ke 
wilayah baru, untuk membantu membentuk jaringan baru dengan berbagai organiasasi, 
serta membangun hubungan pertemanan baru dengan banyak pihak di seluruh dunia.

Salah satu cara kami untuk mengecek model yang kami gunakan adalah dengan 
membandingkan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun dari enam finalis proyek 
penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Atlas Network, yakni Templeton Freedom 
Award. Setiap tahun, standar keunggulan dari finalis penghargaan ini kami tingkatkan. 
Setiap tahun, kami sangat antusias setiap tahun seiring kami menilai secara berhati-hati, 
dan sangat terinspirasi dengan berbagai capaian luar biasa yang diraih oleh berbagai 
organisasi mitra kami, yang secara konstisten selalu meningkatkan standar keberhasilan di 
tahun-tahun sebelumnya.

Ini Baru Permulaan

Pengalaman kami memperjelas bahwa pemimpin organisasi nirlaba mampu menjadi 
inovatif dan berorientasi pada hasil seperti para pemimpin lembaga-lembaga yang 
mengejar keuntungan. Kuncinya adalah, jaringan organisasi dan filantropis yang menjadi 
mitra kami harus mampu merangkul kekuatan perbandingan sosial sebagai alternatif 
strategis yang paling penting dan paling kuat di industri kami untuk mengukur kesuksesan 
yang berbasis laba. Strategi ini terbukti berhasil. Sungguh luar biasa melihat betapa 
pesatnya kita membuat kemajuan — dan, seperti yang akan saya katakan kepada diri saya 
di masa lalu, yang mengagumi rangkaian air terjun pertama itu, mari kita tunggu apa yang 
akan terjadi selanjutnya.
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Tanpa adanya jaminan hak kepemilikan, tidak hanya capaian dan peningkatan ekonomi 
yang dapat diraih oleh kalangan yang miskin menjadi terbatas, tetapi mereka juga rentan 
terhadap pelanggaran terhadap semua hak lainnya, seperti hak politik, kemanusiaan, 
dan sipil. Ambil contoh sebuah kasus di tahun 2010, di mana Mohamed Bouazizi, penjual 
sayuran asal Tunisia, setelah bertahun-tahun dilecehkan oleh pejabat pemerintah daerah 
yang meminta suap, membakar dirinya sendiri sebagai protes kepada pemerintah. Kata-
kata terakhirnya adalah, “Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk mencari nafkah?”

Seperti Mohamed, banyak orang berpenghasilan rendah menderita karena hak milik yang 
tidak terjamin. Mereka mungkin tidak memiliki hak resmi atas rumah atau tanah mereka, 
atau barang dan uang mereka terlalu mudah disita oleh pemerintah tanpa alasan. Ini 
bisa menjadi masalah baik di negara yang kaya maupun negara yang miskin. Hanya jika 
kepemilikan properti dijamin dan pemerintah dibatasi untuk mengikuti aturan hukum, kita 
akan melihat lebih banyak orang bebas untuk mencapai kesuksesan ekonomi.

Versi studi kasus di bagian ini tersedia di AtlasNetwork.org.
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Melawan Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintah

Institute for Justice  
Amerika Serikat

Pengantar

Institute for Justice (Institut untuk Keadilan) atau IJ adalah firma hukum kepentingan publik 
nirlaba yang berlokasi di Arlington, Virginia, di Amerika Serikat. Di situs webnya, lembaga 
tersebut mendeskripsikan organisasinya sebagai “firma hukum nasional yang melakukan 
litigasi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, dan untuk memastikan bahwa semua orang 
Amerika memiliki hak untuk mengontrol nasib mereka sendiri sebagai anggota masyarakat 
yang bebas dan bertanggung jawab.”

Organisasi ini didirikan oleh William H. “Chip” Mellor dan Clint Bolick pada tahun 1991 dan 
telah berkembang dan mempekerjakan 100 karyawan. IJ beroperasi dari kantor pusatnya 
di dekat Washington, D.C., dan juga memiliki kantor di enam lokasi lain di seluruh Amerika. 
Saat ini, firma tersebut dipimpin oleh Scott Bullock, yang bergabung dengan IJ pada saat 
pendiriannya, dengan Mellor yang menjabat sebagai ketua dewan direksi. Bullock memiliki 
gelar hukum dari Universitas Pittsburgh dan gelar sarjana ekonomi dari Grove City College.

IJ mengkategorikan pekerjaannya di sekitar empat “pilar kebebasan:” yakni kebebasan 
ekonomi, pilihan sekolah, kebebasan berbicara, dan hak milik. IJ memiliki hasil 
membanggakan dengan tingkat keberhasilan 70% dalam memenangkan kasus,  di mana 
mereka biasanya mewakili individu seperti pemilik usaha kecil, orang tua dari anak usia 
sekolah, dan pemilik properti.

Diawali pada tahun 2006, IJ membentuk sebuah Program Penelitian Strategis, sebuah 
departemen yang dirancang untuk menyediakan penelitian ilmu sosial yang orisinal dan 
cermat untuk mendukung upaya litigasi IJ. 

Dick Carpenter dan Lisa Knepper, menjadi direktur yang memimpin Program Penelitian 
Strategis tersebut. Carpenter memiliki latar belakang dalam penelitian dan pendidikan ilmu 
sosial (termasuk pendidikan tinggi dan K – 12), dan gelar doktor dari Universitas Colorado. 
Sebelum bergabung dengan Program Riset Strategis, Knepper adalah direktur komunikasi 
IJ. Dia adalah lulusan dari Universitas Negeri Ohio, di mana dia mengambil jurusan ilmu 
ekonomi dan politik. Juga di tim Program Riset Strategis terdiri dari seorang analis riset 
senior, dua analis riset, dan editor riset, dengan total enam orang dalam program ini, lima di 
antaranya bekerja di kantor pusat IJ.
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Narasi Proyek

Di era 1990-an, IJ mulai menggugat kasus-kasus terkait dengan wewenang pengambilalihan 
properti pribadi oleh pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan publik. IJ 
mewakili pemilik properti yang tanahnya diambil oleh pemerintah untuk penggunaan 
pribadi dengan justifikasi bahwa pengambilan tersebut untuk tujuan publik (misalnya, 
pembangunan ulang, untuk membuka kesempatan kerja di daerah tersebut, meningkatkan 
pendapatan pajak, dll.). Perhatian media yang diterima oleh kasus-kasus tersebut memicu 
permohonan dari pemilik properti di seluruh negeri kepada IJ, yang mengklaim bahwa 
mereka juga menjadi korban penyalahgunaan wewenang pengambil-alihan properti pribadi 
oleh pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan publik.

Opini publik adalah bagian penting dari strategi IJ, kerena hakim, seperti kebanyakan 
orang, juga memperdulikan opini publik terhadap isu tertentu. Bagian penting dari misi 
kepentingan publik IJ melibatkan pergeseran opini publik untuk mendukung kebijakan 
yang lebih ramah pada kebebasan. Untuk melakukan itu, IJ tahu bahwa penting untuk 
menceritakan kisah individu yang terdampak oleh kebijakan destruktif pemerintah, di 
setiap kasus yang ditangani oleh IJ. Publik akan cenderung menjadi tertarik pada kasus yang 
ditangani oleh IJ ketika IJ bisa menceritakan sisi kemanusiaan dari kasus tersebut, dan klien 
IJ dapat menyediakan subyek yang natural.

Dalam kasus wewenang pengambilalihan properti pribadi oleh pemerintah dengan 
mengatasnamakan kepentingan publik tim IJ tahu bahwa cerita dari individu saja tidak 
akan memberi mereka tingkat pemberitaan yang mereka butuhkan. “Kami tahu bahwa 
untuk mengangkat profil dari masalah ini, kami perlu menunjukkan bahwa kasus yang 
kami tangani adalah masalah nasional,” Knepper menjelaskan, “Namun, tidaklah cukup 
untuk mengatakan bahwa kami mendapat banyak panggilan telepon. Kami juga harus 
menyebutkan jumlah dari panggilan tersebut.”

Mellor mempekerjakan Dana Berliner, yang saat itu menjadi pengacara senior di firma 
itu. Saat ini, Berliner adalah wakil presiden senior dan direktur litigasi. Berliner dan 
tim kecilnya menghabiskan lebih dari satu tahun untuk mencari contoh penggunaan 
wewenang pengambilalihan properti pribadi oleh pemerintah dengan mengatasnamakan 
kepentingan publik untuk keperluan pribadi, seperti melalui laporan berita dan catatan 
pengadilan di seluruh negeri. Hasilnya adalah IJ mengeluarkan publikasi laporan penting, 
yang berjudul “Public Power, Private Gain”, yang dirilis pada bulan April 2003. Laporan ini 
mendokumentasikan lebih dari 10.000 kasus properti yang terancam oleh penyalahgunaan 
wewenang pengambilalihan properti pribadi oleh pemerintah dengan mengatasnamakan 
kepentingan publik dalam periode lima tahun.

Angka yang mengejutkan ini menjadi berita besar di program 60 Minutes CBS News. 
Publikasi yang besar ini, diyakini Knepper telah meningkatkan kemungkinan salah satu 
kasus IJ yang sekarang terkenal, Kelo v. City of New London, akhirnya sampai ke Mahkamah 
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Agung AS. Pada tahun 2005, Mahkamah Agung memutuskan untuk memenangkan City of 
New London, dan mengalahkan klien IJ, termasuk Susette Kelo. Namun, salah satu hakim 
Mahkamah Agung yang tidak setuju dengan putusan tersebut, Hakim O’Connor mengutip 
laporan Public Power, Private Gain dalam pendapatnya. Ia merujuk pada kasus-kasus 
tertentu yang telah didokumentasikan IJ, untuk menunjukkan bahwa putusan Mahkamah 
Agung tersebut membuat tidak ada warga negara yang akan merasa aman atas properti 
yang mereka miliki.

Kasus tersebut menunjukkan dua hal utama. Pertama, putusan Mahkamah Agung 
tersebut memicu protes nasional dan meningkatkan kesadaran tentang isu wewenang 
pengambilalihan properti pribadi oleh pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan 
publik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, Mahkamah Agung 
dalam putusannya menyarankan bahwa masing-masing pemerintah negara bagian dapat 
memperketat undang-undang yang mengatur penggunaan wewenang pengambilalihan 
properti pribadi oleh pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan publik di 
negara bagian mereka. Dengan demikian, IJ segera mulai memimpin upaya koalisi besar 
untuk mereformasi undang-undang di negara bagian di seluruh negeri, dengan banyak 
keberhasilan.

Dengan menampilkan cerita individu yang melibatkan emosi dan data nasional yang kuat, 
IJ berhasil menarik perhatian publik terhadap permasalahan wewenang pengambilalihan 
properti pribadi oleh pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Cerita-
cerita pengalaman pribadi tersebut kini tidak bisa diabaikan hanya sebagai anomali. 
Jumlah dari kasus-kasus penyalahgunaan wewenang pengambilalihan properti pribadi oleh 
pemerintah untuk kepentingan umum, yang ditangani IJ tidak sedikit, dan menggambarkan 
cerita manusia dengan yang ditampilkan langsung dengan wajah para klien IJ yang 
terdampak dari kebijakan penyalahgunaan otoritas pemerintah terhadap property. mereka 
tersebut. Dengan demikian, publik yang menjadi target audiens IJ menjadi tertarik dan juga 
ikut terlibat.

Mellor menyadari hal ini adalah kombinasi yang berhasil dan berusaha menjadikannya 
sebagai salah satu program resmi dari IJ. Ia membuat Program Penelitian Strategis pada 
tahun 2006. Mellor menyadari bahwa komunikasi akan menjadi inti dari pengembangan 
semua produk penelitian. Mellor meminta Lisa Knepper untuk beralih dari perannya 
sebagai direktur komunikasi, menjadi bagian dari tim kepemimpinan Program Penelitian 
Strategis. IJ kemudian mempekerjakan Dick Carpenter untuk bekerja bersama Knepper.

Proyek pertama tim peneliti tersebut berfokus pada kebebasan ekonomi. Tak lama setelah 
itu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke masalah hak milik yang pada waktu itu, tidak 
cukup dikenal di luar para penegakan hukum dan komunitas hukum, yakni perampasan aset 
sipil (civil asset forfeiture). IJ menggambarkan penyitaan aset sipil sebagai berikut: 

“Suatu mekanisme yang di mana lembaga penegak hukum dapat menyita dan menyimpan 
properti hanya dengan kecurigaan bahwa properti tersebut memiliki kaitan dengan tndakan 
kejahatan. Berbeda dengan penyitaan pidana, di mana properti diambil hanya setelah 
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putusan pengadilan, penyitaan perdata memungkinkan penegak hukum untuk mengambil 
properti dari orang-orang yang tidak bersalah yang tidak pernah secara resmi dituduh 
melakukan kejahatan, apalagi sampai divonis bersalah.”

Pada saat itu, IJ yang baru saja mulai menangani masalah perampasan aset sipil, 
mengajukan dasar hukum sahabat pengadilan (amicus brief) kepada pengadilan dalam 
satu kasus, dan menuntut kasus yang lain. Bullock telah mengalami kekalahan dalam 
kasus di New Jersey, di mana ia mewakili mantan sherif yang mobilnya diambil. Namun, 
Bullock juga mengangkat kasus tersebut dengan menceritakan kisah Carol Thomas dari 
Millville, New Jersey, yang putranya yang remaja telah ditangkap karena tuduhan narkoba, 
saat mengendarai mobilnya tanpa izin. Bullock berhasil memenangkan kasus tersebut dan 
mengembalikan mobil Carol, tetapi praktik perampasan sistemik tetap berlaku. Pengalaman 
tersebut membantu memahami masalah utama dengan sebagian besar undang-undang 
penyitaan, yakni insentif finansial bagi polisi untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka 
dan beban pembuktian yang harus dipenuhi pemilik properti untuk mendapatkan kembali 
aset mereka.

Pada dasarnya, hak proses hukum dasar pemilik properti ditolak dan mereka dianggap 
bersalah sampai mereka membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. IJ mengetahui tujuan 
dari organisasinya adalah agar perampasan aset sipil dihilangkan, dan untuk pendapatan 
dari perampasan aset kriminal dialihkan ke dana yang dikelola oleh pihak ketiga, yang 
akan menghilangkan insentif yang kuat bagi lembaga kepolisian untuk menyalahgunakan 
kekuasaan mereka.

Pada tahun 2007, Carpenter dan Knepper bertemu dengan Bullock, yang saat itu adalah 
seorang pengacara senior, untuk menjawab pertanyaan ini: Apa yang dapat IJ lakukan untuk 
meletakkan dasar bagi upaya pencegahan terhadap penyitaan aset di masa depan, yang 
sesuai dengan masalah yang ada, dan mengubah kebijakan penyitaan aset sipil? Tim dapat 
menunjukkan contoh berita yang meliput kasus-kasus individu terkait penyitaan aset sipil, 
tetapi tanpa data yang komprehensif, sulit untuk membantah bahwa ada masalah sistemik.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, tim IJ berangkat untuk menguji apakah variasi dalam 
undang-undang negara bagian memiliki korelasi dengan penggunaan dan penyalahgunaan 
perampasan aset sipil. Namun, segera menjadi jelas bahwa mendapatkan data akan sulit, 
dan di banyak negara bagian, hal tersebut adalah tidak mungkin disebabkan karena 
pencatatan yang buruk. Bahkan, di negara bagian di mana pelaporan diperlukan, terkadang 
hal itu diabaikan begitu saja.

Di sini, tim beralih ke tiga peneliti eksternal yang mereka temukan selama proses tinjauan 
pustaka, yakni Marian Williams, Jefferson Holcomb, dan Tomislav Kovandzic. Masing-
masing peneliti tersebut memiliki gelar doktor dan semuanya menerbitkan penelitian 
yang membahas topik tersebut. Mereka menyarankan agar tim tersebut juga melihat 
permasalahan pembagian yang setara, yakni sebuah praktik di mana negara bagian dapat 
beralih ke pemerintah federal untuk melakukan kasus penyitaan atau bekerjasama untuk 
menyita aset. Departemen kepolisian di negara bagian yang memiliki perlindungan lebih 
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kuat bagi pemilik properti dapat menggunakan celah ini, untuk mendapatkan hingga 80% 
pendapatan dari penyitaan.

Pengungkapan ini tidak hanya memperbaiki pertanyaan penelitian awal yang telah 
direncanakan IJ untuk dikejar, tetapi juga memecahkan masalah data: semua aktivitas 
pembagian yang adil oleh negara bagian dicatat dalam pusat data di Departemen 
Kehakiman.

Selama tiga tahun ke depan, tim Program Penelitian Strategis, termasuk peneliti eksternal 
yang mereka pekerjakan, mengumpulkan semua data yang tersedia dari negara bagian dan 
Departemen Kehakiman, dan bila diperlukan mereka mengajukan permintaan data dengan 
menggunakan peraturan terkait Kebebasan Informasi. Upaya ini menghasilkan puluhan ribu 
dokumen, yang semuanya perlu diberi kode dan diatur dalam lembar lajur (spreadsheet) 
oleh tim IJ.

Pada bulan Maret 2010, tim menerbitkan Policing for Profit (Kepolisian untuk Keuntungan), 
yang merupakan laporan nasional pertama dengan data komprehensif tentang seberapa 
banyak dan menguntungkan penyitaan aset sipil bagi lembaga pemerintah. Misalnya, 
laporan tersebut mengungkapkan bahwa pada di tahun 2008, untuk pertama kalinya, 
Departemen Kehakiman menahan lebih dari USD1 miliar yang bersumber dari penyitaan 
aset sipil. Ini juga menegaskan bahwa sistem pembagian yang adil mendorong lembaga 
di negara bagian dengan undang-undang yang lebih ketat untuk lebih sering beralih ke 
pemerintah federal.

Laporan itu sendiri tidak segera menarik banyak perhatian, sebagian karena masalahnya 
sangat sedikit diketahui. Selain itu, “Laporan nasional tidak bisa melakukan semuanya,” jelas 
Carpenter. “Hakim dan reporter ingin mengontekstualisasikan masalah tersebut di negara 
bagian mereka.” Jadi, sementara tim litigasi IJ menemukan klien baru dan mulai mengajukan 
gugatan, tim Program Riset Strategis mulai sibuk bekerja untuk membuat laporan negara 
bagian tertentu, untuk melengkapi studi nasional.

“Namun, [laporan] nasional sangat penting; tidak ada yang meluangkan waktu untuk 
menjelaskan masalahnya, jadi [laporan nasional] menjelaskan bahwa ada masalah 
serius,” lanjut Carpenter. “Dan kemudian laporan negara bagian memastikan bahwa, di 
tempat-tempat di mana litigasi kami terjadi, juga ada masalah di sana. Hakim tidak dapat 
mengatakan, ‘baik, itu mungkin menjadi masalah di tingkat nasional, tetapi di sini, di negara 
bagian kami, situasinya berbeda.’”

Knepper menunjukkan, di sinilah ketekunan membuahkan hasil. Media mulai 
memperhatikan, “Karena kami memiliki informasi hukum di setiap negara bagian, dan kami 
memiliki data federal, hal tersebut memberikan berita untuk setiap negara bagian,” katanya. 
Ini juga memberi jurnalis nasional cerita lengkap untuk digali.

Pada bulan Agustus 2013, majalah New Yorker menerbitkan sebuah artikel panjang yang 
menarik tentang penyitaan sipil oleh staf penulis Sarah Stillman, yang mengutip penasihat 
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legislatif IJ Lee McGrath. Michael Sallah, yang saat itu bekerja di The Washington Post, telah 
meliput kasus-kasus khusus penyitaan ketika dia bekerja untuk Miami Herald (yang dia 
sudah kembali bekerja untuk harian tersebut). Jadi, dia akrab dengan masalah tersebut. 
Setelah membaca Policing for Profit, dia menghubungi tim IJ untuk mempelajari laporan 
tersebut lebih lanjut. Dia kemudian menerbitkan, dengan rekan penulis, serial enam bagian 
yang banyak dibaca tentang penyitaan aset di The Washington Post, yang dimulai pada bulan 
September 2014. Ringkasan seri The Washington Post menggunakan deskripsi sebagai 
berikut:

Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan orang telah disita uang tunainya oleh polisi 
tanpa dituduh melakukan kejahatan. The Washington Post melihat budaya polisi di balik 
penyitaan ini dan orang-orang yang dipaksa melawan pemerintah demi mendapatkan 
uang mereka kembali.

IJ dikutip sebagai sumber utama. Pada bulan Mei 2015, jurnalis Conor Friedersdorf menulis 
sebuah artikel untuk The Atlantic yang berjudul “Ketidakadilan dari Penyitaan Sipil” (The 
Injustice of Civil Asset Forfeiture), yang terkait langsung dengan Policing for Profit.

Liputan media ini adalah titik yang penting dalam mengangkat topik ini di seluruh negeri. 
“Kami tidak hanya menghabiskan 10 menit di telepon dengan wartawan di sana-sini,” kata 
Carpenter. “Kami menghabiskan berjam-jam bertemu dengan wartawan, memandu mereka 
melalui data dan membantu mereka memahami sejauh mana masalah ini.”

Dengan mengangkat masalah tersebut dan memberikan dukungan intelektual kepada 
pengacara, tim Program Penelitian Strategis telah menjadikan proses pengadilan sebagai 
alat yang lebih efektif untuk mencapai keadilan dan reformasi. Misalnya, IJ memenangkan 
keputusan di Georgia yang mewajibkan lembaga negara untuk mematuhi undang-undang 
terkait pelaporan.

Tim tersebut juga membantu memicu upaya reformasi di semua tingkat pemerintahan. 
Pada bulan Januari 2015, Jaksa Agung AS Eric Holder mengumumkan bahwa Departemen 
Kehakiman (DOJ) akan menahan beberapa praktik penyitaan aset sipilnya, terutama satu 
jenis pembagian yang adil. IJ mengakses pusat data DOJ untuk menilai implikasi dari 
perubahan kebijakan ini, dan menemukan bahwa penyitaan saat ini tidak akan terpengaruh. 
Menanggapi jenis kritik ini, DOJ mengeluarkan pedoman tambahan untuk memberikan 
definisi yang lebih ketat untuk kelayakan penyitaan, tetapi IJ tetap waspada dalam upayanya 
untuk lebih jauh membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Pada bulan November 2015, IJ merilis edisi kedua Policing for Profit, dan terus membahas 
kasus-kasus baru dan sudut pandang penelitian baru. Misalnya, salah satu klien IJ di 
Michigan disita semua modal bisnis yang dimilikinya dari banknya, karena jumlah setoran 
secara konsisten turun di bawah ambang batas yang memerlukan pelaporan federal. Jika 
dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pelaporan, praktik ini disebut “penataan” dan 
dapat membuat agen federal curiga terhadap aktivitas Anda. 
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Namun, klien IJ, tidak dengan sengaja melakukan penataan, yang dapat dilihat oleh pejabat 
pemerintah jika mereka melakukan penyelidikan sederhana. Sebagai tanggapan, IJ telah 
mengeluarkan laporan baru, yang berjudul “Rebut Dulu, Ajukan Pertanyaan Kemudian” 
(Seize First, Ask Question Later), yang menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk 
menanggapi perkembangan baru secara tepat waktu.

Poin-poin Utama

Model yang dilakukan oleh tim Program Penelitian Strategis telah terbukti efektif dalam 
mengangkat masalah dan menggambarkan konsep utama yang relevan dengan upaya 
litigasi IJ. Dengan merancang penelitian untuk memenuhi tujuan komunikasi dan litigasi 
tertentu, tanpa mengorbankan kualitas (proyek penelitian seringkali melelahkan dan 
memakan waktu), tim Program Penelitian Strategis dapat menetapkan kerangka kerjanya 
untuk membuat keputusan.

Tentang Kolaborasi

Carpenter menggambarkan proses pengembangan penelitian yang kolaboratif. Dalam tim 
Program Penelitian Strategis, Knepper memberikan pengeditan awal dan memimpin proses 
produksi. Di luar tim Program Penelitian Strategis, Carpenter memperkirakan bahwa, 
rata-rata, naskah penelitian dibagikan dengan tim komunikasi IJ setidaknya enam minggu 
sebelum publikasi. Integritas dari metodologi penelitian tidak pernah dibahas, tetapi 
tim komunikasi memberikan gagasan tambahan tentang cara terbaik untuk menjelaskan 
temuan, cerita mana yang paling baik menggambarkan masalah, dan bahasa mana yang 
akurat tetapi juga jelas dan dapat diakses oleh pemirsa IJ. Adanya umpan balik ini memilki 
pengaruh terhadap teks akhir.

Sebagian besar penelitian yang dilakukan adalah terkait dengan litigasi, sehingga tim 
Program Penelitian Strategis bekerja dengan pengacara IJ di awal proses untuk bertukar 
pikiran tentang argumen kritis, mengantisipasi argumen balasan, dan mengidentifikasi 
potensi kesenjangan dalam pengetahuan tentang suatu masalah di antara hakim, reporter, 
dan publik.

Tim IJ bekerja dalam apa yang mereka sebut unit bisnis. Hal tersebut termasuk penelitian 
strategis, litigasi, undang-undang, komunikasi, dan aktivisme. Knepper menggambarkan 
proses yang lancar dan kolaboratif di seluruh unit bisnis untuk mengangkat masalah atau 
proyek tertentu. Masukan dan koordinasi sangat penting, dan meskipun IJ bergantung 
pada beberapa tingkatan pada pengawasan manajerial, IJ lebih dominan memupuk upaya 
itikad baik yang untuk membentuk budaya di organisasi. “Tidak hanya setiap orang 
diharapkan untuk presentasi singkat dan membantu, tetapi mereka juga benar-benar 
menginginkannya,” kata Knepper. “Saya pikir mereka telah melihat hal tersebut berhasil, 
dan mereka tahu bahwa cara yang paling efektif adalah ketika kami bekerja sama.” Dia 
menambahkan bahwa, meskipun IJ tidak beroperasi dengan cara yang terlalu hierarkis, 
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tetapi untuk contoh teladan harus dimulai dari atas, dan kualitas budaya harus dijaga 
dengan hati-hati dalam proses perekrutan.

Tentang Mengidentifikasi Pemirsa Anda

Knepper mendefinisikan pemirsa IJ secara luas sebagai orang Amerika rata-rata yang 
memilki informasi yang memadai. IJ juga mengoperasikan cabang aktivisme, dan tim 
Program Penelitian Strategis ingin semua warga negara yang aktif terlibat dalam penelitian 
dengan mudah. Secara internal, kata Carpenter, mereka menyebutnya “Tes Ibu”. Jika 
penjelasan Anda tentang masalah dan solusinya tidak masuk akal bagi ibu Anda, teruslah 
mengerjakannya. Jargon atau tulisan akademis yang berlebihan harus disediakan untuk 
jurnal, bukan untuk pembaca populer atau bahkan profesional.

Tentang Memperoleh Data Pemerintah

Carpenter merekomendasikan agar seseorang di setiap tim organisasi kebijakan publik 
menjadi ahli dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi, atau yang setara di negara 
lain yang menerapkan undang-undang semacam itu. Ia mengatakan, hal ini tidak hanya 
mengoptimalkan upaya untuk memperoleh informasi pemerintah tetapi juga memberikan 
kredibilitas kepada hakim dan lembaga pemerintah lainnya, terutama dalam menghadapi 
kerja sama yang lemah atau permusuhan.

Tentang Menyampaikan Pesan

Carpenter mengatakan fokus pada menjelek-jelekkan individu dalam pemerintahan bisa 
menjadi kontraproduktif. Hal ini dapat mengarah pada kesimpulan yang salah bahwa hanya 
dengan mengganti orang yang bertanggung jawab akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, 
dia mengatakan bahwa, pesan IJ berfokus pada perubahan aturan, dengan mengubah 
insentif dan perilaku.

Knepper menekankan pentingnya menyertakan kisah orang-orang nyata dalam 
menyampaikan pesan. Sebagian besar pemirsa lebih cenderung terlibat jika mereka 
dapat mengidentifikasi korban tertentu, yang memicu respons emosional yang lebih kuat 
daripada data-data statistik semata. Cerita-cerita tersebut disertakan, dengan gambar, 
dalam laporan penelitian, dan dipasangkan dengan data yang menunjukkan bahwa cerita 
tersebut bukanlah kejadian yang terisolasi. Hal itu adalah kombinasi yang kuat. Keduanya 
penting untuk mencapai keberhasilan, di mana yang keberhasilan yang satu meningkatkan 
keberhasilan yang lainnya.
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Tentang Pengukuran

IJ sebagai sebuah organisasi berfokus pada memenangkan tuntutan hukum, tetapi juga 
mencari penyelesaian yang menguntungkan serta reformasi legislative yang diinginkan. 
Departemen komunikasi dengan teliti memantau liputan media, dan tim Program Riset 
Strategis mulai secara khusus melihat liputan media yang merujuk atau mengandalkan riset 
mereka. Mereka juga memantau apakah penelitian mereka memainkan peran yang berarti 
dalam keputusan hakim. Tim Program Penelitian Strategis memiliki tujuan sekunder untuk 
menginspirasi lebih banyak penelitian di area fokus pilihan mereka, dan bagian dari strategi 
mereka untuk mencapai hal ini adalah menerbitkan versi akademik penelitian mereka di 
jurnal.

Pertanyaan Diskusi

• Apakah hubungan antara penelitian dan komunikasi yang dilakukan IJ sudah optimal? 
Dari pengamatan Anda, apakah keuntungan atau kerugian dari hal tersebut?

• Kadang-kadang, IJ menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk proyek penelitian. Ini 
juga bertahan dalam jangka waktu yang lama untuk mempromosikan penelitian di 
media. Bagaimana organisasi Anda membuat keputusan tentang pengalokasian sumber 
daya dengan cara ini? Apa pengorbanannya? Apakah pengorbanan tersebut berubah 
tergantung pada ukuran dan anggaran staf?

• IJ melakukan litigasi dan kemudian mengembangkan topik penelitian yang secara 
strategis mendorong upaya litigasi tersebut. Bagaimana Anda memilih topik untuk 
penelitian? Bahkan jika organisasi Anda tidak memulai proses pengadilan, bagaimana 
Anda mengidentifikasi hasil yang diinginkan untuk membantu menyusun pengambilan 
keputusan Anda?

• Bagaimana Anda menyeimbangkan hierarki dengan kolaborasi di kantor Anda untuk 
mengoptimalkan hasil? Apakah Anda memikirkan budaya organisasi Anda saat 
merekrut karyawan baru?

• Apa cerita individu yang dapat Anda ceritakan tentang orang-orang yang terpengaruh 
oleh masalah yang ditangani organisasi Anda? Apakah ini bagian dari model penelitian 
dan komunikasi organisasi Anda?
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Memulihkan Hak Milik untuk Korban Apartheid

Free Market Foundation  
Afrika Selatan

Pengantar

The Free Market Foundation  (Yayasan Pasar Bebas), atau FMF adalah sebuah wadah 
pemikir Afrika Selatan yang didirikan pada tahun 1975 untuk mempromosikan dan 
mengembangkan prinsip-prinsip liberal klasik seperti masyarakat terbuka, supremasi 
hukum, kebebasan pribadi, dan kebebasan ekonomi, sebagai komponen fundamental dari 
advokasi hak asasi manusia dan demokrasi. Salah satu pendiri FMF, Leon Louw, adalah 
seorang pengusaha dan intelektual Afrika Selatan dan aktivis hak properti sepanjang 
kariernya. Ketertarikannya pada hak properti berasal dari pengalaman pribadinya 
saat bekerja di sebuah firma hukum di Johannesburg. Menurut Louw, “Setiap hari saya 
melihat dan kadang-kadang membeli makanan dari seorang perempuan kulit hitam tua 
yang menjual buah di trotoar di luar kantor hukum kami. Suatu hari saya melihat polisi 
menendang sekeranjang buahnya ke jalan dan mengejarnya di tikungan, di mana mereka 
menangkap dan menangkapnya; mereka melemparkannya dengan kasar ke dalam mobil 
van polisi mereka, dan pergi. Saya langsung menghentikan apa yang saya lakukan dan 
mengikuti. Mereka membawanya ke [sebuah] kantor polisi Johannesburg pusat di mana 
saya menghabiskan sisa hari itu untuk mencoba membebaskannya.”

Anekdot ini menggambarkan semangat dan motivasi di balik FMF dan proyek Reformasi 
Tanah Khaya Lam (Rumah Saya), sebuah inisiatif untuk mengembalikan hak milik atas 
tanah kepada para penyintas apartheid Afrika Selatan. Seperti yang dijelaskan oleh Temba 
Nolutshungu, salah satu direktur FMF, “Saya masih ingat saat orang kulit hitam Afrika 
Selatan bahkan tidak bisa membayangkan memiliki tanah.”

Diberlakukan pada tahun 1913, UU Pertanahan Pribumi melarang orang kulit hitam 
untuk membeli atau memiliki tanah dan juga melarang mereka menjadi petani penyewa 
di tanah milik orang kulit putih. Reformasi pasca-apartheid pada tahun 1990-an berusaha 
untuk membalikkan warisan yang menindas ini dengan mengakhiri larangan tersebut dan 
memungkinkan penyewa properti pemerintah untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas 
rumah mereka.

Namun, undang-undang baru belum cukup untuk memicu perubahan yang dijelaskan 
Nolutshungu. Sebagian besar kandidat yang berhak mendapatkan perubahan sertifikat 
tersebut saat ini tetap tidak menyadari atau tidak mempercayai peluang tersebut. FMF 
memulai proyek Khaya Lam untuk menjembatani kesenjangan ini dan mengamankan 
sertifikat untuk sebanyak mungkin kandidat yang berhak pemperoleh perubahan tersebut 
sertifikat hak milik tersebut. 
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Saat ini, FMF dipimpin oleh direktur eksekutif Louw dan direktur bersama Eustace Davie, 
Temba Nolutshungu, dan Jasson Urbach, dan mempekerjakan 10 karyawan tetap dan 
tiga karyawan paruh waktu dengan anggaran operasional tahunan sekitar USD650,000. 
Dewan penasehatnya termasuk ekonom yang sangat dihormati, yakni Deepak Lal dan Israel 
Kirzner.

Narasi Proyek

Tujuan dari proyek Reformasi Tanah Khaya Lam adalah untuk mengamankan sertifikat bagi 
warga Afrika Selatan yang sebelumnya dicabut haknya. FMF memperkirakan ada sebanyak 
7 juta warga yang mendapatkan pengalaman demikian, dan hal tersebut adalah angka 
yang sangat besar. Untuk mewujudkan perlindungan hukum menjadi kenyataan, tim FMF 
tahu bahwa mereka perlu menguji model baru untuk memfasilitasi perubahan sertifikat 
hak milik atas tanah dalam skala yang lebih kecil, dan menggunakan hasilnya untuk 
menginspirasi kooperasi dan melakukan replikasi lebih lanjut di seluruh negeri.

Tim FMF mengembangkan tujuan awal untuk mengubah 3.000 rumah sewa milik kota 
menjadi sertifikat hak milik melalui sebuah proyek percontohan. Mereka yakin ini tidak 
hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di komunitas yang terkena dampak, tetapi 
juga meyakinkan para pemimpin pemerintah untuk memperpanjang kebijakan konversi 
sertifikat hak milik ke 7 juta rumah sewa milik pemerintah di Afrika Selatan.

Tim FMF tersebut mengidentifikasi wilayah kotamadya Ngwathe di provinsi Free State 
untuk proyek percontohan tersebut. Ngwathe mencakup sekitar 17.000 calon pemilik 
properti dan memiliki dewan kota yang dipimpin oleh partai mayoritas yang sebagian besar 
mendukung sertifikasi tanah pada pendiriannya.

Tim FMF mengenal seorang pensiunan petani di Ngwathe bernama Perry Feldman, 
yang kemudian menjadi manajer proyek untuk Khaya Lam. Feldman memperkenalkan 
FMF kepada pejabat lokal, dan Louw meminta pertemuan dengan dewan kota untuk 
mempresentasikan rencana FMF, dengan menjelaskan manfaat ekonomi yang diantisipasi 
bagi masyarakat. Dewan kemudian memberikan suara dan menyetujui rencana tersebut, 
termasuk ketentuan bahwa dewan tidak akan “memaksakan prakondisi yang membatasi 
hak-hak penduduk kulit hitam yang mungkin dilakukan dengan tanah mereka.”

Menurut Nolutshungu, ketentuan ini penting karena, “Dalam pasar bebas, harus ada 
pertukaran sukarela, pilihan pribadi dan hak milik pribadi. Hanya ketika pemerintah 
menerima prinsip-prinsip ini sebagai sesuatu yang sakral, barulah Afrika Selatan dapat 
mewujudkan revolusi sosial ekonomi yang damai yang akan menghasilkan peningkatan 
ekonomi bagi orang-orang dalam jumlah yang sangat besar.”

Dewan tersebut tidak hanya mendukung, tetapi, menurut koordinator proyek FMF Gail Day, 
mereka berjanji untuk menyediakan “toko serba ada untuk menangani dan meminimalkan 
formalitas dan birokrasi.” Karena beban administrasi yang berkurang ini, dan karena 
FMF telah menegosiasikan tarif massal dengan para pengacara, proyek tersebut dapat 
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mengurangi biaya rata-rata per sertifikat pada saat itu dari USD348, yang merupakan 
jumlah yang sangat tinggi bagi penduduk lokal, menjadi sekitar USD122. Dengan rata-rata 
nilai properti untuk calon rumah di Ngwathe sebesar USD8,000, hal ini mewakili proposisi 
nilai yang menarik.

Perwakilan FMF lainnya, Jeanette Mpondo, kemudian mendirikan kantor di Ngwathe 
melalui kerja sama dengan dewan, dan bertugas sebagai penghubung terkait reformasi 
tanah untuk bekerja secara langsung dengan calon penerima manfaat saat membantu 
mereka mempersiapkan dokumentasi untuk permohonan sertifikat mereka.

Mendirikan kantor di Ngwathe merupakan langkah penting. Tim FMF dengan cepat 
mempelajari pentingnya hubungan dengan para pihak lokal dan membangun kepercayaan. 
Mpondo mempertahankan jam kantor, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya 
bekerja di komunitas untuk lebih memahami pandangan warga. Ini membantu FMF 
mendapatkan informasi terkini dengan cepat tentang masalah lokal dan menyesuaikannya.

Misalnya, warga sekitar tidak mempercayai pengacara yang awalnya disewa FMF untuk 
melayani mereka. Karena mereka berasal dari luar kota, mereka dipandang sebagai orang 
asing dan tidak berkomitmen untuk kepentingan terbaik warga setempat. Sebagai gantinya, 
FMF menyewa pengacara lokal yang memahami sikap lokal dan memiliki hubungan yang 
erat dengan warga.

Tim FMF juga mendapatkan apresiasi yang lebih karena perannya dalam pemasaran dan 
upaya penjangkauan, terutama dalam hal terkait kebutuhan untuk menjelaskan manfaat 
sertifikasi. Bagi beberapa orang, kesempatan untuk memiliki properti memang menarik. 
Bagi yang lain, manfaatnya kurang jelas dan kendala administratif serta biaya yang 
menyertainya menimbulkan kecurigaan.

Untuk mengatasi hal ini, tim FMF mengembangkan strategi pemasaran yang memiliki 
banyak aspek. Pertama, mereka pergi dari pintu ke pintu, memperkenalkan diri kepada 
calon pemilik dan menjelaskan manfaat ekonomi dari kepemilikan. Mpondo juga diberi 
slot mingguan di stasiun radio lokal untuk berbicara dengan penduduk tentang manfaat 
sertifikasi dan untuk mengundang aplikasi ketika dana donor baru tersedia untuk 
sertifikasi.

Kedua, mereka mengadakan acara untuk memberi informasi terkait proses aplikasi, untuk 
memberikan gambaran umum tentang manfaat kepemilikan (kesempatan untuk menjual, 
insentif untuk memperbaiki, dan kemampuan untuk mengakses pasar kredit). Acara-acara 
tersebut juga memberikan kesempatan kepada warga untuk mengajukan pertanyaan 
seperti, “Apakah anak saya akan benar-benar dapat mewarisi properti saya?”

Ketiga, mereka mengorganisir acara-acara di mana para donor yang lebih besar dapat 
secara pribadi mempresentasikan sertifikat kepemilikan kepada para pemilik rumah 
baru yang mereka sponsori. Misalnya, perwakilan dari First National Bank menyerahkan 
sertifikat kepada 200 pelamar yang berhasil di aula sekolah di kota Tumahole. FMF juga 
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mengundang donor proyek untuk menyaksikan pengalihan sertifikat hak milik dan untuk 
mengenal orang-orang yang mendapatkan manfaat dari dana mereka. Misalnya, FMF 
mengadakan upacara penyerahan sertifikat untuk Maria Mothupi yang saat itu berusia 99 
tahun. Bagi Mothupi, manfaat dari gelar barunya sangat jelas: Dia sekarang akan memiliki 
sesuatu untuk diwariskan kepada cucunya. Dia juga mengatakan akan berinvestasi dalam 
beberapa perbaikan pada properti itu. Seperti yang dicatat Nolutshungu, “bagi banyak orang 
kulit hitam Afrika Selatan [sertifikasi tanah] adalah proses penyembuhan.”

Donor Tersia Cook bergabung dalam upacara tersebut dan merayakannya dengan Mothupi. 
Cook berkata bahwa dia memberikan sumbangan sebagai pengganti hadiah ulang 
tahun untuk saudara laki-lakinya dan dia sangat senang melakukannya. Dia kemudian 
mengadakan pesta ulang tahun ke-100 untuk Mothupi pada bulan Januari 2016, yang 
dihadiri FMF.

Tim FMF membagikan kisah Mothupi sebagai materi pemasaran dan menarik perhatian 
media. Dengan menggunakan upacara pengalihan sertifikat sebagai kesempatan untuk 
mengundang donor dan mengekspos para tetangga serta teman-teman pada kesempatan 
tersebut, FMF dapat mempercepat laju jumlah pelamar dan memperluas pendanaannya.

Keempat, tim FMF juga mendapatkan dukungan yang kuat dari para pemimpin 
pemerintahan yang populer, seperti Pemimpin Negara Bagian Free State, Ace Magashule, 
dan Walikota Eksekutif Ngwathe, Joey Mochela. Para pemimpin tersebut membantu 
menarik media ke upacara penyerahan sertifikat, di mana wartawan dapat bertemu 
dengan individu dan keluarga yang mendapat manfaat dari proyek tersebut. Kisah-kisah itu 
membantu melibatkan khalayak kunci dan memberikan energi kepada mereka untuk tujuan 
ini.

Kelima, FMF menjangkau bisnis lokal, termasuk bank dan pertanian, dan menjelaskan 
pentingnya pekerjaan yang mereka lakukan. Beberapa peternakan mulai mensponsori 
sertifikat hak milik para pekerjanya. Lewat mulut ke mulut dan perhatian media, bisnis-
bisnis lain mulai menelepon FMF untuk menanyakan bagaimana mereka dapat terlibat.

Misalnya, sebuah perusahaan perangkat keras berskala nasional telah mensponsori 54 
pengalihan sertifikat hak milik di Ngwathe dan berjanji untuk melaksanakan sertifikasi 
di setiap area tempat ia mengoperasikan toko. Seorang eksportir buah berjanji untuk 
membantu semua (100 atau lebih) pekerjanya untuk mendapatkan hak atas rumah 
mereka. Sebuah pabrik baja besar di wilayah metropolitan Johannesburg sedang menjajaki 
kemungkinan untuk membantu 5,000 pekerjanya mendapatkan hak atas rumah mereka. 
Peluang tersebut membantu membuka jalan bagi perluasan di luar proyek percontohan dan 
ke kota lain.

Pada awal tahun 2016, proyek percontohan telah mengamankan 870 sertifikat tanah di 
Ngwathe, dengan 300 lainnya sedang dalam proses. Ada peningkatan minat donor untuk 
sertifikasi di daerah lain, juga, dengan kontribusi dan janji yang diterima untuk 1.700 
pengalihan sertifikat, terutama di wilayah Cape Town.
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FMF telah menunjukkan bahwa, untuk setiap USD100,000 dalam pendanaan yang 
diamankan untuk biaya proyek langsung, FMF mampu menghasilkan modal sekitar USD 
6,7 juta untuk penduduk Afrika Selatan yang berpenghasilan rendah. Ini berarti potensi 
pinjaman untuk biaya pendidikan, bisnis baru, dan perbaikan properti, serta peluang untuk 
warisan dan relokasi.

Poin Utama

Tentang Partisipasi

FMF mengembangkan apresiasi yang mendalam melalui proyek ini, di mana mengetahui 
pemirsanya yang merupakan hal yang penting. Warga Ngwathe tidak langsung 
memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat hak milik melalui proyek 
FMF. Faktanya, untuk mendapatkan kepercayaan dan antusiasme warga yang memenuhi 
syarat terus membutuhkan upaya. Beberapa orang tidak percaya kesempatan seperti 
itu bisa menjadi nyata. Yang lain tidak melihat manfaatnya, atau menganggapnya tidak 
sebanding dengan upaya untuk mendapatkannya. Hal ini membuka wawasan yang lebih 
luas tentang membantu orang lain. Sangat penting untuk memahami perspektif, keinginan, 
dan pengorbanan dari mereka yang ingin Anda bantu. Pengetahuan mereka adalah yang 
paling relevan untuk keputusan yang harus mereka buat. Keputusan itu harus dibuat secara 
sukarela. FMF mampu menyesuaikan upayanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan 
lebih baik. Dengan menggunakan pengacara lokal, merelokasi staf kunci untuk bekerja 
setiap hari di antara penduduk yang memenuhi syarat, dan bekerja melalui badan-badan 
lokal, FMF lebih mampu menemukan model produktif untuk sukses.

Tentang Memulai

Diperkirakan ada 7 juta kandidat untuk proyek FMF. Itu adalah angka yang besar. 
Dengan mengembangkan proyek percontohan yang dapat dikelola, FMF mampu 
mendemonstrasikan kesuksesan sambil membangun modelnya dengan fleksibel. Memulai 
proyek dalam skala besar bisa berisiko, terutama jika pengalaman menjalankan proyek 
tersebut memberi informasi tentang perubahan signifikan dalam rancangan program. 
Untuk selengkapnya tentang ini, baca buku Eric Ries yang berjudul The Lean Startup.

Tentang Pendanaan

FMF ingin melihat semua kandidat diberi kesempatan untuk mempelajari tentang 
dan mempertimbangkan untuk mengkonversi sertifikat tanah, tetapi FMF tahu bahwa 
model pendanaan saat ini tidak akan dapat memenuhi secara total dari yang mungkin 
dilakukan. Untuk alasan ini, penting bagi FMF untuk terus melacak dan menunjukkan 
manfaat sertifikasi, terutama di antara mereka yang telah memperoleh manfaat dari 
proyek Khaya Lam. Bahkan, USD122 bisa menjadi jumlah yang besar bagi banyak orang 
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di Afrika Selatan. Jadi, FMF berharap untuk melihat apresiasi yang cukup atas manfaat 
dari sertifikasi sehingga para kandidat akan mulai menemukan cara mereka sendiri untuk 
mengumpulkan dana untuk mengubah sertifikat hak milik mereka, baik melalui tabungan 
atau pinjaman. Selain itu, model pemberi kerja, di mana perusahaan mensponsori sertifikat 
tanah pekerjanya, memiliki harapan yang besar. Perencanaan ke depan untuk fase proyek 
selanjutnya dapat membantu untuk memudahkan transisi dalam model pendanaan.

Tentang Menyampaikan Pesan

Memahami pemirsa Anda adalah kuncinya. Di Afrika Selatan, beberapa istilah ekonomi 
sangat dipolitisasi dan sarat dengan makna yang kontroversial. “Kami tidak pernah 
berbicara tentang kapitalisme; kami masuk dan membicarakan tentang sertifikat hak milik 
dan properti,” kata Davie. “Itu saja. “Dengan berfokus pada pemirsanya dan bukan pada 
kepentingannya sendiri, FMF lebih mampu mengartikulasikan manfaat proyek dengan cara 
yang beresonansi dan membuahkan hasil. FMF juga secara konsisten menampilkan dirinya 
sebagai organisasi nonpartisan yang berkomitmen tulus untuk mewujudkan keadilan 
bagi mereka yang dirugikan oleh era Apartheid. Hasilnya, mereka mampu menjembatani 
perpecahan partisan dan bekerja dengan sekutu yang beragam.

Pertanyaan Diskusi

• Buat daftar pemirsa yang ingin dilayani oleh salah satu program Anda. Manfaat apa 
yang akan mereka sadari jika Anda sukses? Bagaimana Anda dapat mengomunikasikan 
manfaat tersebut secara efektif kepada pemirsa tersebut dengan cara yang akan 
beresonansi dan melibatkan mereka dalam tujuan Anda? Akankah jargon yang 
dikaitkan dengan gagasan kebebasan memperjelas dan mendukung pesan Anda, atau 
justru membuat pesan Anda membingungkan?

• Identifikasi sebuah proyek baru atau yang akan datang di organisasi Anda. Bagaimana 
Anda dapat menguji model Anda tanpa berinvestasi berlebihan pada fitur yang mungkin 
tidak berhasil?

• Apakah ada peluang untuk mempertemukan para donor dan penerima manfaat dari 
pekerjaan Anda untuk bertemu dan belajar dari satu sama lain? Buat draf rencana 
untuk acara seperti itu dan pikirkan cara-cara untuk memastikan calon donor Anda 
mengalami pengalaman yang tak terlupakan. Mungkinkah ini juga dapat memberikan 
peluang Anda dengan media?

• Apakah ada peluang untuk membantu mempercepat manfaat dari kebijakan publik yang 
ada di wilayah Anda?
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EasyBusiness  
Ukraina

Pengantar

Didirikan pada tahun 2014, misi EasyBusiness (KemudahanBisnis) adalah meningkatkan 
iklim bisnis Ukraina melalui penelitian ekonomi dan rekomendasi kebijakan yang 
independen, berdasarkan prinsip pasar bebas dan persaingan. Fokus kebijakan 
EasyBusiness mencakup reformasi pasar pertanahan, investasi dan perbaikan iklim bisnis, 
serta memfasilitasi inovasi di antara bisnis pemula Ukraina.

Ketika pemerintah Ukraina memutuskan untuk mengabaikan seruan untuk reformasi 
properti, para pemimpin yang inovatif membentuk EasyBusiness untuk menciptakan 
kendaraan bagi peneliti, litigator, dan warga biasa untuk membuka pasar bagi pemilik 
properti agar dapat dengan bebas membeli dan menjual lahan pertanian yang telah dibatasi 
sebelumnya.

Para pendiri grup ini awalnya tergabung dalam tim yang mengadvokasi deregulasi kepada 
pemerintah, di mana mereka mendesak pemerintah untuk memprioritaskan reformasi hak 
milik, terutama untuk mengakhiri moratorium penjualan lahan pertanian. Rekomendasi 
mereka diabaikan, sehingga mereka akhirnya membentuk EasyBusiness, pertama-tama atas 
dasar sukarela, dan membawa perjuangan mereka ke pengadilan.

Pada saat yang sama, mereka juga meluncurkan platform daring yang ramah pengguna 
untuk memberi pemilik tanah di Ukraina alat yang mereka butuhkan untuk melakukan 
kampanye mereka sendiri dengan pejabat lokal di wilayah mereka, dan juga dengan 
Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, atau ECHR, untuk memunculkan penyebaran dan 
tekanan dari masyarakat untuk melakukan reformasi.

“Pengadilan dapat menjadi mitra yang sangat membantu dalam mendukung reformasi 
penting,” kata Andrew Shpakov, CEO EasyBusiness. “Mereka biasanya dipandang sebagai 
pihak yang independen, dan pihak eksternal yang mampu memberikan pandangan yang 
tidak bias atas masalah tertentu. Dari pengalaman kami, cara tersebut berhasil dengan 
sempurna. Baik publik maupun politisi melihat bahwa kebutuhan pasar tanah pertanian 
yang bebas bukanlah permintaan dari faksi tertentu, tetapi persyaratan langsung dari 
badan internasional yang diakui yang melindungi hak milik. Keputusan ini mempermudah 
advokasi untuk implementasi reformasi tanah.”

Berikut cara kerja EasyBusiness membuka pasar pertanahan di Ukraina:
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• Preseden baru. Upaya EasyBusiness menghasilkan keputusan yang menguntungkan 
dari ECHR, memberikan preseden yang kredibel bagi 7 juta pemilik tanah yang terkena 
dampak untuk menegaskan hak mereka. Lembaga think tank tersebut memperkirakan 
liberalisasi pasar ini dapat menghasilkan sebanyak USD100 miliar bagi perekonomian 
dalam jangka panjang. EasyBusiness juga memperkirakan bahwa moratorium akan 
mencegah USD500 juta hingga USD600 juta investasi asing langsung untuk masuk, dan 
sekitar USD10 miliar potensi pertumbuhan PDB per tahun.

• Mengubah dari dalam. Tak lama setelah keputusan pengadilan, 69 anggota Parlemen 
Ukraina mengajukan kasus ke Mahkamah Konstitusi Ukraina untuk mengakui bahwa 
moratorium melanggar Konstitusi Ukraina. Kementerian Kehakiman Ukraina juga 
membentuk tim kerja — yang mencakup EasyBusiness — dan menugaskan tim tersebut 
untuk mengembangkan mekanisme yang efektif untuk meluncurkan pasar lahan 
pertanian formal di Ukraina.

• Menggerakkan reformasi secara penuh. EasyBusiness melakukan penelitian 
kebijakan yang komprehensif, membangun koalisi para pakar dari bawah ke atas, dan 
telah membantu lebih dari 500 pemilik tanah Ukraina melalui platform daring ereka, 
memobilisasi kelompok intelektual dan gerakan akar rumput yang kuat.

Narasi Proyek

Ukraina menempati peringkat terakhir dalam kebebasan ekonomi di antara 44 negara 
Eropa, menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 2019 dari Heritage Foundation. Salah satu 
indikator kebebasan yang paling banyak dilanggar adalah hak milik. Sekitar 7 juta pemilik 
tanah di Ukraina secara hukum dilarang menjual tanah mereka, sehingga menjadikan 
Ukraina satu-satunya negara demokratis di mana orang dilarang melepaskan properti 
mereka secara bebas.

15% populasi ini memiliki 70% tanah, yang sebagian besar kurang dimanfaatkan. 
Moratorium penjualan lahan pertanian di negara tersebut telah menjadi isu panas selama 
bertahun-tahun hingga baru-baru ini, ketika EasyBusiness yang berbasis di Kyiv mendukung 
gugatan yang berhasil di ECHR.

Seperti banyak kebijakan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian, pembatasan pasar 
lahan pertanian Ukraina lahir dari niat baik. Tanah diberikan sebagai ganti rugi atas 
penderitaan di bawah rezim komunis Soviet, dan pemerintah baru membuat undang-
undang yang melarang tanah tersebut dijual sebagai cara untuk melindungi pemilik tanah 
baru dari tekanan untuk menjual. Namun bertahun-tahun kemudian, salah satu dampak 
sampingannya adalah banyak pemilik tanah memiliki bidang tanah yang tidak mampu 
mereka pelihara — tetapi mereka juga tidak dapat melakukan apa pun. Mereka tidak dapat 
menjual dan tidak dapat menggunakan properti mereka sebagai jaminan dalam usaha 
komersial. Mereka telah menjadi “miskin lahan”.

Beberapa mitra Atlas Network telah terlibat dalam masalah ini di Ukraina, dan EasyBusiness 
telah menjadi suara terdepan dalam menyediakan jalur yang kredibel menuju reformasi 
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lahan dan dalam mempopulerkan gagasan pasar bebas untuk lahan pertanian. Selama lebih 
dari empat tahun, kelompok tersebut mengembangkan program penelitian kebijakan yang 
komprehensif, langkah-langkah untuk reformasi pasar tanah, dan memfasilitasi strategi 
komunikasi yang luas untuk menjangkau para ahli dan warga Ukraina sehari-hari yang tidak 
memahami masalah tersebut.

Grup tersebut juga meluncurkan www.farmland.in.ua/, sebuah situs web untuk membantu 
pemilik tanah mengajukan aplikasi ke ECHR yang menantang konstitusionalitas larangan 
penjualan tanah Ukraina. Lebih dari 500 aplikasi diajukan melalui platform tersebut, dua 
di antaranya benar-benar dipertimbangkan oleh ECHR, di mana EasyBusiness kemudian 
menjadi pihak ketiga yang memberikan latar belakang ahli ekonomi dan legislatif sebagai 
lembaga pemikir independen.

Pada bulan Mei 2018, dua pemilik tanah Ukraina memenangkan kasus mereka di ECHR 
melawan pemerintah Ukraina. Segera setelah keputusan ECHR, 69 Anggota Parlemen 
Ukraina mengajukan kasus ke Mahkamah Konstitusi Ukraina, mengakui bahwa apa yang 
disebut moratorium penjualan lahan pertanian melanggar Konstitusi Ukraina.

EasyBusiness memperkirakan bahwa, reformasi larangan Ukraina atas penjualan tanah 
dapat menghasilkan sebanyak USD100 miliar bagi perekonomian dalam jangka panjang. 
EasyBusiness juga memperkirakan moratorium mencegah dari USD500 juta hingga USD600 
juta investasi asing langsung dan sekitar USD10 miliar potensi pertumbuhan PDB per tahun.

Karena moratorium penjualan lahan pertanian gratis di Ukraina, 7 juta pemilik lahan 
pertanian (terdiri dari 15% dari total populasi Ukraina) yang memiliki 28 juta hektar lahan 
pertanian (70% dari total lahan pertanian Ukraina) tidak dapat dengan bebas melepaskan 
lahan pertanian mereka. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ini berarti Ukraina adalah satu-
satunya negara demokratis di seluruh dunia (bersama dengan Venezuela, Kuba, Tajikistan, 
dan Korea Utara) di mana moratorium penjualan lahan pertanian masih ada.

Untuk mengubahnya, EasyBusiness menghadapi pertempuran menanjak yang curam dengan 
banyak tantangan:

• Kurangnya kesadaran di antara otoritas lokal dan pemilik tanah tentang manfaat pasar 
lahan pertanian yang bebas bagi ekonomi dan pemilik tanah itu sendiri (hanya 18,8% 
orang Ukraina yang mendapat informasi lengkap mengenai perincian reformasi)

• Persepsi publik yang bias tentang reformasi, yang disebabkan oleh kampanye media 
yang agresif dari partai politik populis (hanya 32,4% orang Ukraina yang mendukung 
reformasi pertanahan pada awal kampanye EasyBusiness)

• Kurangnya dukungan politik untuk reformasi pertanahan secara keseluruhan 
dan penghapusan moratorium penjualan lahan pertanian gratis, khususnya, yang 
berkorelasi dengan masuknya populisme di Ukraina.
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Terlepas dari tantangan ini, EasyBusiness menemukan cara inovatif untuk mengubah arus 
untuk mendukung reformasi dan kebebasan.

Poin-poin Utama

Tentang membentuk opini publik

“Secara umum, kampanye reformasi tanah adalah sebuah kasus yang spesial, yang 
menggabungkan dukungan publik yang rendah untuk pasar bebas dan keengganan 
dari para politisi untuk mengambil tindakan aktif apa pun,” kata Andrew Shpakov, CEO 
EasyBusiness. “Masyarakat tidak memahami manfaat nyata dari reformasi dan takut bahwa 
‘kepentingan asing akan membeli semua tanah pertanian Ukraina.’ Sementara, sebagian 
besar politisi abstain dari masalah pertanahan karena secara politis beracun dan dapat 
merusak citra politik mereka.”

Apa yang harus dilakukan saat Anda berupaya melawan narasi yang sudah mapan — tetapi 
salah? EasyBusiness memulai dengan membuat baseline baru, didukung dengan fakta dan 
data.

Penelitian mereka dimulai dengan analisis terhadap 60 negara untuk menjelaskan manfaat 
sistem reformasi tanah. Tim EasyBusiness menjadi “pembasmi mitos” yang mengungkap 
fakta tentang pasar bebas. Mereka menunjukkan bagaimana Ukraina sehari-hari dirugikan 
oleh larangan tersebut dan bagaimana pasar bebas akan menciptakan manfaat ekonomi 
besar-besaran bagi Ukraina dan rakyatnya.

Penelitian baru ini menarik banyak perhatian media dan menggerakkan pemberi pengaruh 
kepada pemerintah. Tetapi, EasyBusiness masih memiliki jalan panjang untuk meyakinkan 
masyarakat umum, khususnya para pemilik tanah yang paling diuntungkan dari reformasi. 
Jadi, kelompok itu meluncurkan inisiatif baru untuk memobilisasi pemilik tanah yang 
berpikiran terbuka untuk mengajukan banding ke ECHR.

Sebuah situs web baru, farmland.in.ua, memungkinkan pemilik tanah untuk mengajukan 
aplikasi ke ECHR — pada akhirnya, EasyBusiness menerima pendaftar dalam jumlah besar, 
lebih dari 500 aplikasi pemilik tanah yang mengajukan banding ke pengadilan, sehingga 
menghasilkan gugatan kolektif. ECHR menjadi pihak ketiga yang memberikan latar belakang 
ahli ekonomi dan legislatif. Secara keseluruhan, upaya ini membuka berbagai peluang baru 
dan menciptakan keseimbangan kekuatan yang memungkinkan.

Tentang Koalisi

Perubahan kebijakan transformatif tidak dapat terjadi tanpa mitra. Sayangnya, pada 
awalnya, EasyBusiness sulit menemukan mitra yang sepenuhnya mendukung model pasar 
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bebas lahan pertanian untuk Ukraina. Namun, mereka beruntung menemukan mitra yang 
mendukung gagasan umum untuk membuka penjualan tanah pertanian di Ukraina.

“Baru kemudian kami mempromosikan ide kami tentang pasar lahan pertanian terbuka 
di antara semua mitra kami,” kata Andrew Shpakov, CEO EasyBusiness. “Pendekatan ini 
membantu mengkonsolidasikan sebanyak mungkin mitra untuk pada akhirnya membantu 
advokasi reformasi.”

EasyBusiness juga beruntung bermitra dengan sesame pakar di Atlas Network yang 
dapat membantu perjuangan mereka, dan organisasi tersebut dapat memanfaatkan 
berbagai mitra, seperti Pusat Strategi Ekonomi, Ekonomichna Pravda, Yayasan Kebebasan 
Ekonomi Ukraina, dan lainnya untuk membantu menyebarkan berita. Para mitra ini dapat 
memberikan suara kredibel lain untuk mendukung reformasi tanah dengan mengambil 
bagian dalam pengajuan publik pengaduan ke Mahkamah Konstitusi Ukraina yang 
mengklaim bahwa moratorium itu ilegal, di antara peningkatan besar lainnya.

Tentang Bercerita

Bagi EasyBusiness, kampanye ini tidak hanya membutuhkan dukungan dan kemitraan dari 
organisasi penelitian dan advokasi lain, tetapi juga bantuan dari pemilik tanah itu sendiri.

Karena tidak jelas bagi banyak orang bagaimana pembatasan penjualan tanah Ukraina 
memengaruhi mereka, EasyBusiness berbagi cerita tentang mereka yang terkena dampak 
untuk menciptakan momentum di balik tujuan reformasi.

Portal daring farmland.in.ua grup membantu mengidentifikasi pemilik tanah yang ingin 
bergabung dalam pertarungan ini.

Sofia Zelenchuk dan Viktor Tsytsyura adalah dua dari pemilik tanah tersebut, dan setelah 
menggunakan portal daring EasyBusiness untuk mengajukan banding ke ECHR, mereka 
akhirnya menjadi dua penggugat dalam kasus melawan pemerintah Ukraina — dan 
memperoleh kemenangan.

EasyBusiness menceritakan kisah Viktor yang berusia 79 tahun, yang menerima sertifikat 
propertinya dari pemerintah pada tahun 2008. Di usia tuanya, Viktor tidak dapat lagi 
menggarap tanah dan lebih memilih untuk menjualnya agar ia dapat pensiun dengan 
nyaman. Larangan Ukraina atas penjualan lahan pertanian memaksanya untuk tetap tinggal 
di properti yang tidak mampu dia biayai. Dengan mengangkat kisah Viktor, EasyBusiness 
menunjukkan kepada publik para korban kebijakan pertanahan yang buruk. Mereka juga 
memberikan jalan bagi Viktor untuk menjadi peserta aktif dalam gerakan reformasi — dia 
menghadiri acara kelompok pendidikan publik dan sering berkomunikasi dengan anggota 
tim EasyBusiness melalui telepon selama pertarungan. Viktor bahkan datang ke Kiev untuk 
berpartisipasi dalam diskusi panel dengan politisi, aktivis, dan pakar. Video EasyBusiness 
yang menampilkan kisah Viktor telah ditonton lebih dari 100.000 kali di media sosial. 
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Tanpa upaya EasyBusiness di Ukraina, pemilik tanah di negara tersebut masih tidak memiliki 
harapan untuk membatalkan pembatasan yang mencegah mereka membeli dan menjual 
lahan pertanian secara bebas.

Pertanyaan Diskusi

• Apakah ada undang-undang di negara Anda yang melarang penggunaan hak milik 
secara bebas? Apa saja undang-undang tersebut dan siapa orang yang paling terkena 
dampak dari kebijakan tersebut?

• Apakah lembaga think tank Anda berpartisipasi dalam mengambil tindakan hukum 
terhadap pemerintah? Mengapa atau mengapa tidak? Apakah ada mitra koalisi yang 
dapat membantu Anda dalam hal ini?

• Bagaimana Anda bisa menemukan orang-orang yang hidupnya akan mendapat manfaat 
dari reformasi yang Anda dukung? Bagaimana Anda bisa menceritakan kisah mereka 
secara efektif?

• Bagaimana Anda dapat membuat kasus bahwa hak milik sama pentingnya dengan 
hak sipil dan Hak Asasi Manusia dalam hal melindungi diri Anda sendiri dan mata 
pencaharian Anda dari pembatasan dan penyalahgunaan pemerintah?
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Kemampuan untuk berpartisipasi dalam pasar yang legal adalah kunci kemakmuran. 
Partisipasi di pasar yang formal memberikan perlindungan kelembagaan formal. Saat Anda 
beroperasi di pasar yang resmi, misalnya, sengketa lebih mungkin ditangani secara damai di 
pengadilan. Akses ke kredit dan instrumen keuangan lainnya meningkat pesat. Perencanaan 
untuk masa depan lebih mungkin dilakukan ketika kepercayaan dan institusi memberikan 
stabilitas dan prediktabilitas.

Sayangnya, di banyak tempat, hambatan-hambatan untuk bergabung dengan pasar yang 
resmi sangat tinggi. Biaya perizinan pemerintah yang mahal tidak hanya menghalangi 
pendaftaran bisnis yang sangat sederhana, tetapi juga membuka peluang bagi birokrat 
yang korup untuk meminta suap, sehingga meningkatkan biaya untuk memasuki pasar 
legal. Apalagi di banyak tempat, banyaknya lembaga pemerintah yang diperlukan untuk 
menyetujui izin menimbulkan kebingungan dan hambatan, yang sangat merugikan 
pengusaha terutama pengusaha kecil. Adanya kelompok kepentingan tertentu seringkali 
dapat menggunakan sistem perizinan untuk mencegah persaingan dan memberikan 
perlindungan bagi yang aktor yang sudah mapan dengan mengorbankan pendatang 
berpenghasilan rendah. Hanya ketika kita menghilangkan atau menyederhanakan 
hambatan-hambatan bagi mereka yang memiliki talenta, orang-orang berpenghasilan 
rendah akan memiliki peluang nyata untuk mencapai kemakmuran.

Versi studi kasus di bagian ini tersedia di AtlasNetwork.org.
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Membuka Pasar Legal untuk Penduduk Berpenghasilan Rendah

Centre for Development and Enterprises Great Lakes,  
Burundi

Pengantar

Burundi adalah salah satu negara dengan peringkat terendah dalam laporan unggulan 
Doing Business dari Bank Dunia, yang memberi peringkat negara berdasarkan kemudahan 
berbisnis. Gejolak politik dan pemerintahan yang korup dan sangat tersentralisasi telah 
menciptakan lingkungan ekonomi yang sulit bagi siapa pun yang tidak berafiliasi atau setia 
kepada kelas penguasa.

Center for Development Enterprises Great Lakes (Pusat untuk Pembangunan dan 
Kewirausahaan Great Lakes), atau CDE – Great Lakes, berjuang untuk mengurangi 
hambatan menuju kemakmuran dan peluang pasar di Burundi, Rwanda, dan Republik 
Demokratik Kongo berdasarkan prinsip-prinsip masyarakat bebas dan pasar bebas.

Secara khusus, Center for Development Enterprises Great Lakes (CDE – Great Lakes) berjuang 
untuk secara dramatis mengurangi biaya perizinan untuk membuat usaha yang sah, yang 
telah menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi bagi banyak calon pemilik bisnis. 
Organisasi tersebut juga telah membuat program untuk melatih dan mendidik generasi 
wirausaha berikutnya di negara tersebut, yang akan membantu merangsang ekonomi 
Burundi dan mengangkat taraf hidup rakyatnya.

Untuk mencapai hal ini, CDE – Great Lakes meluncurkan Proyek Birashoboka. Istilah 
“birashoboka” adalah kata lokal Kirundi dari Burundi yang berarti “ini adalah hal yang 
mungkin”. Melalui proyek ini, CDE – Great Lakes melatih generasi penerus wirausaha sosial 
Burundi dan berjuang untuk membuat undang-undang dan iklim ekonomi negara lebih adil 
dan lebih matang demi kesuksesan mereka.

Berikut cara CDE – Great Lakes mengubah lanskap untuk pengembangan bisnis di Burundi:
• Pekerjaan CDE – Great Lakes berhasil membuat pemerintah Burundi memotong 

biaya izin usaha menjadi seperempat dari harga awalnya, dari USD78 menjadi USD22 
(140.000 franc menjadi 40.000 franc, mata uang Burundi).

• CDE – Great Lakes telah melatih dan mendidik lebih dari 1.500 pelaku wirausaha 
tentang tantangan-tantangan spesifik yang mereka hadapi, memberikan mereka 
pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berhasil mengelola bisnis baru mereka.

• Penduduk Burundi percaya bahwa reformasi itu mungkin dan telah terinspirasi untuk 
memulai gelombang kewirausahaan berikutnya di negara mereka.

• Kisah CDE – Great Lakes menawarkan pelajaran tentang cara:
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• Memimpin dengan memberi contoh, memberi orang keyakinan bahwa perubahan bisa 
terjadi dalam kehidupan mereka sendiri

• Mengumpulkan semua pemangku kepentingan utama untuk mendidik semua pihak 
tentang manfaat perubahan kebijakan

• Mengatasi ketakutan untuk bersuara di hadapan otoritarianisme dengan memimpin 
melalui penelitian dan kampanye media yang kuat, kemudian menindaklanjuti dengan 
pembangunan koalisi.

Narasi Proyek

Di banyak negara Afrika, termasuk Burundi, terdapat sedikit atau bahkan tidak ada 
persaingan ekonomi karena satu-satunya cara untuk melakukan kegiatan bisnis adalah 
melalui restu dari pemerintah yang korup.

Bisnis-bisnis ini menyuap pejabat dan mempertahankan kekuatan mereka di pasar, yang 
mengakibatkan harga tinggi yang menyebabkan konsumen menderita dan melahirkan 
pasar yang tertutup bagi sebagian besar warganya. Monopoli besar membuat tidak adanya 
insentif untuk berinovasi, sehingga upah tetap rendah dan pemilik bisnis besar dapat 
membagi keuntungan besar dengan kroni pemerintah mereka.

Di sisi lain, di negara-negara yang pasarnya terbuka dan supremasi hukum ditegakkan, 
dinamika bisnis meningkat, dan orang-orang dari negara lain mulai berbondong-bondong 
ke kawasan tersebut. Hal ini berlaku untuk Afrika Selatan ketika berkembang pesat 
— orang-orang dari seluruh sub-Sahara Afrika pergi ke Afrika Selatan untuk bekerja, 
berbelanja, dan kuliah.

Burundi adalah salah satu negara termiskin dan terkorup di dunia. Pemerintahan yang 
bergejolak dan melampaui batas membuat kehidupan tidak dapat diprediksi dan mobilitas 
sosial ke atas menjadi tantangan. Mungkin di Burundi, lebih dari di mana pun di dunia, 
orang membutuhkan pasar bebas untuk memberi mereka harapan akan masa depan yang 
lebih baik.

Warga Burundi perlu mengetahui bahwa masa depan yang lebih baik adalah mungkin. 
Kebutuhan akan harapan dan kemungkinan itulah yang menyebabkan CDE – Great Lakes 
meluncurkan Proyek Birashoboka. Tantangan CDE – Great Lakes adalah menyelesaikan 
reformasi ini di negara dengan pemerintahan otoriter yang represif.

Birashoboka terbagi dalam dua bagian. Yang pertama melibatkan pemilihan, pelatihan, dan 
pendampingan pelaku wirausaha yang potensial dalam praktik bisnis yang baik sehingga 
bisnis mereka dapat berkembang dalam komunitas mereka. Yang kedua melibatkan 
reformasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan skor pada laporan Doing Business, 
di mana Burundi saat ini berada di peringkat 186 dari 190. Peringkat yang buruk ini 
disebabkan oleh proses sepuluh langkah yang ketat yang diperlukan untuk memulai bisnis. 
Akibatnya, banyak calon pelaku wirausaha beralih ke perekonomian informal. Proyek 
Birashoboka juga berupaya mengubah praktik perbankan untuk memudahkan proses 
pembukaan rekening.
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CDE – Great Lakes telah mendorong beberapa reformasi penting yang membuat 
pendaftaran bisnis lebih mudah diakses di Burundi. Biaya untuk mendaftarkan bisnis 
telah dipotong dari sekitar USD78 menjadi USD22 di negara yang PDB per kapitanya kira-
kira USD320 pada tahun 2017. Waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan bisnis telah 
dikurangi dari beberapa bulan menjadi hanya satu hari. Bank sebelumnya diharuskan 
oleh undang-undang untuk mengenakan suku bunga sebesar 18% untuk pinjaman bisnis 
dan mengenakan biaya sebesar USD16 untuk membuka rekening bank bisnis. Namun 
berkat kampanye Birashoboka, suku bunga telah diturunkan menjadi 10%, dan biaya yang 
diperlukan telah dihapus sepenuhnya.

Dampak reformasi ini dalam waktu singkat sudah terlihat jelas. Sejak tahun 2017 hingga 
tahun 2018, jumlah registrasi bisnis baru meningkat sebesear 49,84%. Pada tahun 2017, 
jumlah pendaftar baru hanya bertambah sebesar 5,34%.

Poin-poin Utama

Tentang Menavigasi Lingkungan Politik yang Sulit

Di Burundi, pemerintahan otoriter yang kuat menjadi penghalang yang signifikan untuk 
reformasi. Itulah mengapa, selain bekerja secara langsung dengan penduduk Burundi, 
dalam kampanye Birashaboka, CDE – Great Lakes juga berkomunikasi dengan orang-orang 
dalam untuk membantu mereka memahami mengapa perbaikan ekonomi ini bekerja untuk 
tujuan yang sama dengan yang dicari oleh para pejabat, yakni ekonomi Burundi yang kuat.

“Kami menghadapi ancaman dari anggota pemerintah karena kesalahpahaman tentang 
penyebab kemiskinan di Burundi,” kata Aimable Manirakiza, pendiri dan CEO CDE – Great 
Lakes.

Pejabat di Burundi takut akan eksploitasi data oleh publik karena mereka takut data 
tersebut akan digunakan untuk mendorong laporan yang sesuai dengan fakta, yang akan 
mengubah realitas yang mereka bangun atau menodai citra negara. Untungnya, CDE – Great 
Lakes mengidentifikasi pegawai negeri yang bersedia berpartisipasi dalam diskusi tatap 
muka dan yang memberikan tanggapan positif terhadap penelitian yang dilakukan oleh 
organisasi tersebut.

Untuk memanfaatkan pertemuan tatap muka ini, tim CDE – Great Lakes menyusun dua 
pesan utama yang menunjukkan kepada para pejabat bahwa kebebasan berbisnis yang 
lebih banyak dan pengurangan biaya dalam berbisnis bukan hanya pilihan moral tetapi juga 
opsi yang bijaksana untuk diambil oleh pemerintah.

Argumen pertama menunjukkan kepada anggota parlemen bahwa pembatasan ekonomi 
mereka menghalangi investasi bisnis untuk masuk ke negara itu. Penelitian dan data CDE 
– Great Lakes menunjukkan bahwa pembatasan yang ketat pada pertumbuhan ekonomi 
membuat bisnis tidak dapat berlokasi atau direlokasi di Burundi. Kelompok tersebut 
menjelaskan pentingnya ekonomi yang ramah, yang dapat membantu para pejabat 
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memahami bahwa kebebasan yang lebih banyak akan mendatangkan lebih banyak investasi 
bisnis. Dengan demikian, ekonomi menjadi lebih sejahtera.

Argumen kedua CDE – Great Lakes dibangun di atas argumen pertama, bahwa dengan 
menciptakan “sektor informal” melalui biaya dan peraturan yang membatasi, pemerintah 
melepaskan dasar pengenaan pajak yang signifikan. Lembaga think tank tersebut mampu 
menunjukkan bahwa dengan mengurangi biaya dan hambatan, Pemerintah Burundi akan 
benar-benar melihat peningkatan pendapatan pajak.

Tentang Koalisi

Berjuang untuk masa depan yang lebih baik berarti mempertaruhkan nyawa di negara-
negara di mana penguasa yang menindas berkuasa. Burundi memiliki sejarah yang 
bergejolak, bahkan setelah memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada 1960-an. Setelah 
hanya seratus hari menjabat, presiden pertama yang dipilih secara demokratis di negara 
itu dibunuh pada tahun 1993. Presiden negara tersebut saat ini mengabaikan batas 
konstitusional dua periode di Burundi dan mengklaim masa jabatan ketiga pada tahun 
2015. Langkah drastis ini memicu ledakan kekerasan yang menyebabkan ratusan orang 
Burundi terbunuh. Pemerintah Burundi berkali-kali menggunakan kekerasan dan intimidasi 
untuk membungkam para oposisi.

Para pemimpin CDE – Great Lakes tahu bahwa akan lebih mudah melakukan 
perjuangan reformasi ini jika mereka tidak berdiri sendiri. Mereka bekerja keras untuk 
mengembangkan jaringan kelompok yang luas yang mendorong pemerintah untuk 
mencabut pembatasan bisnis. Mereka membina hubungan dengan para blogger akar 
rumput secara daring dan membujuk para influencer dan kelompok-kelompok yang 
memiliki pengaruh besar, termasuk orang-orang dalam pemerintahan jika memungkinkan, 
untuk secara vokal mendukung perjuangan mereka. Intinya, Manirakiza dan timnya percaya 
bahwa semakin banyak suara yang dapat Anda masukkan ke dalam gerakan, Anda akan 
semakin kuat.

“Dalam menghadapi rezim otoriter, sangat penting untuk berpikir besar tentang membatasi 
penindasan pemerintah seperti Burundi,” kata Manirakiza. “Kami beruntung juga menarik 
perhatian beberapa pemimpin masyarakat sipil dan anggota oposisi Parlemen Burundi 
untuk mendukung kampanye kami. Grup yang berbeda telah berguna dalam meluncurkan 
kampanye Birashoboka dengan efek yang dapat diukur sejauh ini. ”

Tentang Menciptakan Harapan

Ketika orang-orang mengalami dekade ketidakstabilan politik dan kemiskinan, sulit 
membayangkan dunia di mana kebebasan dan kemakmuran dapat berkembang. Mereka 
membutuhkan bantuan untuk melihat kemungkinan masa depan yang lebih baik. Mereka 
membutuhkan pembawa standar untuk menunjukkan jalan.
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CDE – Great Lakes tahu bahwa, harapan dapat dimunculkan karena penduduk Burundi 
memiliki hasrat yang kuat untuk bekerja dan menjadi sejahtera. Banyak jiwa kewirausahaan 
orang Burundi yang tersembunyi, karena mereka percaya membangun bisnis sendiri adalah 
hal yang mustahil.

Orang Burundi pada dasarnya adalah wirausahawan — itu ada dalam darah mereka.

Sejak lama, kewirausahaan identik dengan wirausaha karena prospek kerja yang lemah. 
CDE – Great Lakes mengobarkan semangat keinginan bawaan negara untuk berwirausaha 
dengan kampanye baru yang inovatif ini. Sasaran utama kampanye Birashoboka, selain 
secara drastis mengurangi biaya untuk memulai bisnis dan memberi orang alat yang 
mereka butuhkan untuk mencapai kesuksesan, adalah memanfaatkan dan melepaskan 
dorongan yang tersembunyi tersebut.

“Lebih penting dari upaya ini adalah harapan yang kami berikan kepada mereka,” kata 
Manirakiza. “Kami bekerja tanpa lelah dan yakin kami dapat mengubah sistem.”

Tentang Mencapai Dampak

Kemungkinan menjadi kenyataan di Burundi karena kampanye Birashoboka CDE – Great 
Lakes.

Berkat upaya kelompok ini, lebih dari 1.500 pelaku wirausaha telah dididik tentang 
tantangan-tantangan khusus yang mereka hadapi. Kementerian Perdagangan telah 
meringankan beban pendaftaran bisnis dengan mengurangi biaya awal dari 140.000 Franc 
(USD78) menjadi 40.000 Franc (USD22). Selain itu, bank telah mencari cara untuk melayani 
klien mereka dengan lebih baik dengan menyederhanakan proses dan memungkinkan 
orang untuk membuat akun melalui telepon, serta mengembangkan akun-akun unik untuk 
wirausahawan.

Berkat upaya CDE – Great Lakes, sekarang lebih mudah bagi para pelaku wirausaha untuk 
memulai bisnis dan berkontribusi positif bagi komunitas mereka.

Pertanyaan Diskusi

• Apa yang diperlukan untuk mendaftarkan bisnis di negara Anda? Adakah cara untuk 
menyederhanakan proses dan membuatnya lebih terjangkau terutama untuk pendaftar 
berpenghasilan rendah?

• Bagaimana Anda menyajikan penelitian dan rekomendasi Anda dengan cara yang 
menarik bagi beragam politisi? Apakah ada manfaat praktis yang dapat Anda fokuskan?

• Bagaimana Anda dapat memanfaatkan anggaran operasional yang kecil? Bisakah Anda 
menjadi kreatif tentang mengoptimalkan sumber daya dalam bentuk barang, dukungan 
sukarela, atau mengembangkan donor non-tradisional?
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Peluang Ekonomi setelah Penjara

Georgia Center for Opportunity   
Amerika Serikat

Pengantar

Negara bagian Georgia memimpin Amerika Serikat dalam jumlah per kapita orang di bawah 
pengawasan lembaga pemasyarakatan. Sekitar satu dari setiap 13 warga Georgia saat ini 
dipenjara. Untuk mengatasi krisis ini secara langsung, Georgia Center for Opportunity - Pusat 
untuk Peluang Georgia (GCO), melalui Inisiatif Tahanan Masuk Kembali (Prisoner Reentry 
Initiative), menerapkan langkah-langkah berikut untuk mengubah kebijakan publik di 
Georgia:
1.  Mewawancarai dan merekrut para pakar di bidang peradilan pidana untuk bergabung 

dengan Kelompok Kerja yang baru dikembangkan dari organisasi tersebut.

2.  Selama satu tahun, bertemu dengan Kelompok Kerja tersebut untuk mengembangkan 
solusi kebijakan yang non-politis, menarik dukungan luas, dan memiliki peluang terbesar 
untuk menciptakan perubahan besar dalam hal residivis kriminal.

3.  Menulis dan mendistribusikan dua laporan penting.

4.  Bertemu dengan para legislator dan Dewan Reformasi Peradilan Pidana untuk 
memastikan bahwa solusi yang diusulkan diadopsi dengan cepat.

Berkat kerja keras tim dan kesuksesan program ini, GCO menjadi salah satu dari enam 
finalis Templeton Freedom Award tahun 2017.

GCO adalah lembaga pemikir independen dan non-partisan yang berlokasi di Atlanta, 
Georgia. Organisasi ini berdedikasi untuk meneliti dan mengembangkan solusi kebijakan 
berbasis komunitas yang menciptakan peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
yang terikat pada program pemerintah yang telah merampas kemanusiaan dan harapan 
mereka. Tim di GCO mempromosikan solusi tersebut kepada pembuat kebijakan dan 
publik serta membantu wirausaha sosial yang inovatif memberikan hasil di lapangan. GCO 
membentuk kebijakan publik dan menciptakan upaya komunitas lokal yang mengarah 
pada pendidikan berkualitas, pekerjaan yang stabil, dan kehidupan keluarga yang sehat 
untuk lebih banyak orang di Georgia. Ini difokuskan pada pemecahan hambatan mobilitas 
sosial di negara bagian dengan membantu warga negara individu dan komunitas mereka 
berkembang.

Antara tahun 1990 dan 2011, populasi penjara negara bagian Georgia meningkat lebih 
dari dua kali lipat menjadi hampir 56.000 narapidana. Pengeluaran negara untuk koreksi 
juga melonjak, dari USD492 juta menjadi lebih dari USD1 miliar per tahun. Terlepas dari 
investasi yang besar ini, tingkat residivisme Georgia (jumlah individu yang kembali ke 
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penjara dalam waktu tiga tahun setelah pembebasan mereka) hampir tidak berubah selama 
hampir satu dekade.

Pada tahun 2009, Pew Center di Amerika Serikat merilis sebuah penelitian yang 
menunjukkan bahwa, Georgia menjadi negara bagian yang memimpin dalam jumlah orang 
dewasa di bawah beberapa bentuk pengawasan pemasyarakatan, yakni satu dari 13. Secara 
nasional, jumlahnya adalah 1 dari 31. Ketika orang-orang ini dibebaskan, sebagian besar 
tidak siap untuk sukses di luar tembok penjara. Secara nasional, hampir 65% mantan 
narapidana akan ditangkap kembali dan, di Georgia, sekitar 30% akan kembali ke penjara 
dalam waktu tiga tahun.

Studi menunjukkan bahwa, untuk mencapai transisi yang sukses kembali ke masyarakat, 
warga yang kembali ke komunitas membutuhkan pekerjaan tetap, perumahan yang aman 
dan terjangkau, dan transportasi yang memadai. Ironisnya, kebutuhan mendasar ini adalah 
yang paling menantang untuk mereka amankan.

Pekerjaan, perumahan, dan transportasi sebagian besar saling terkait, karena sulit untuk 
memiliki yang satu tanpa yang lain. Misalnya, sulit bagi seseorang untuk mempertahankan 
pekerjaan tanpa memiliki tempat tinggal yang relatif berdekatan; seseorang diragukan 
dapat terus membayar sewa tanpa memiliki sumber penghasilan tetap; dan sulit untuk 
menemukan perumahan atau perjalanan ke tempat kerja tanpa alat transportasi yang dapat 
diandalkan. Catch-22 (dilema yang tak kunjung selesai) inilah yang membuat banyak orang 
yang sudah keluar penjara sangat terintimidasi untuk masuk kembali. 

Namun, jika ketiga kebutuhan utama tersebut terpenuhi, kemungkinan mantan narapidana 
akan berakhir di balik jeruji besi sangat berkurang.

Untuk mengatasi tantangan ini, pada tahun 2011, Majelis Umum Georgia membentuk 
Dewan Khusus untuk Reformasi Peradilan Pidana. Dua tahun kemudian, dewan melakukan 
peninjauan terhadap layanan masuk kembali Georgia dan menemukan bahwa sementara 
banyak pekerjaan sedang dilakukan, upaya di seluruh negara bagian menderita karena 
balkanisasi dan banyaknya hambatan menuju kesuksesan.

Karena temuan ini, dewan mengembangkan Inisiatif Tahanan Masuk Kembali Georgia 
(Georgia Prisoner Reentry Initiative) yang meletakkan dasar untuk upaya lima tahun yang 
diharapkan menjadikan Georgia pemimpin dalam pengurangan residivisme.

Narasi Proyek

Tingkat residivisme yang tinggi di Georgia merupakan harga yang mahal bagi komunitas 
dan keluarga di negara bagian tersebut, untuk keamanan publik, dan bagi para pembayar 
pajak. Mengetahui bahwa negara berkomitmen untuk memperbaiki area ini, GCO 
memprioritaskan peningkatan keamanan publik dan kontrol pengeluaran dengan 
membantu para tahanan berintegrasi kembali ke masyarakat.
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Setelah percakapan dengan mantan Ketua Mahkamah Agung Georgia, tim ini mulai 
berbicara dengan para sipir penjara, narapidana, pemimpin pusat transisi, dan kepala 
Dewan Pengampunan dan Pembebasan Negara Bagian (State Board of Pardons and Paroles) 
dan Divisi Layanan Masuk Kembali untuk Departemen Koreksi (Georgia Reentry Services 
Division for the Georgia Department of Corrections).

Pada bulan Juli 2013, setelah berbulan-bulan melakukan penelitian, dengan hampir 48 
kali wawancara, dan kunjungan ke empat fasilitas penjara negara bagian, organisasi ini 
meluncurkan Kelompok Kerja Masuk Kembali Tahanan. Prioritas ketika membangun 
kelompok ini adalah mengumpulkan orang-orang dengan keahlian dalam sistem 
pemasyarakatan Georgia dan minat yang kuat dalam memperbaiki hasil bagi narapidana 
yang kembali ke komunitas. Sembilan anggota Kelompok Kerja dipilih tanpa memandang 
afiliasi politik. Namun, mayoritas kelompok itu memiliki afiliasi dengan kelompok kiri-
tengah.

Para anggota setuju untuk bertemu di kantor GCO di Atlanta sebulan sekali selama 
setahun sementara mereka mengembangkan kebijakan dan solusi terkait layanan untuk 
memperbaiki pengalaman masuk kembali narapidana, mengurangi residivisme, dan 
meningkatkan hasil positif bagi narapidana (seperti mendapatkan dan mempertahankan 
pekerjaan, stabilitas perumahan, tetap sadar dan bebas narkoba, dan memenuhi kewajiban 
hutang). Kelompok Kerja tersebut kemudian menyampaikan rekomendasi mereka kepada 
para legislator, gubernur, dan Dewan Reformasi Peradilan Pidana negara bagian.

Selama pertemuan pertama kelompok, para anggota dengan cepat memutuskan beberapa 
area fokus yang luas untuk solusi kebijakan. Area tersebut termasuk:

• Pekerjaan: Menghilangkan hambatan untuk memasuki tempat kerja dan meningkatkan 
peluang bagi mantan narapidana untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan 
setelah dibebaskan.

• Pengadilan untuk Menangani Mantan Narapidana yang Residivis: Membuat pengadilan 
yang berspesialisasi dalam menangani narapidana saat mereka masuk kembali ke 
komunitas.

• Pusat Transisi: Meningkatkan kapasitas pusat transisi Georgia untuk melayani lebih 
banyak orang dan mengeksplorasi apakah pusat-pusat yang ada mengkhususkan 
diri untuk bekerja dengan jenis pelaku tertentu bisa lebih efektif dalam mengurangi 
residivisme.

Meskipun cakupan topik ini luas, Kelompok Kerja memusatkan perhatian pada solusi 
spesifik dan memungkinkan yang menawarkan potensi terbesar untuk perbaikan yang 
terukur.



76

KEMISKINAN & KEBEBASAN: Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Global 
Bagian IV — Studi Kasus tentang Bisnis dan Perizinan Kerja

Dengan panduan Kelompok Kerja, GCO menulis dua laporan: “Meningkatkan Kesempatan 
Kerja bagi Mantan Pelanggar Hukum,” yang diterbitkan pada bulan Desember 2013, dan 
“Harga yang Tinggi untuk Membayar,” yang dirilis pada bulan Desember 2014. Laporan 
ini berfokus pada cara untuk memperbaiki tenaga kerja masuk kembali untuk individu 
yang sebelumnya dipenjara serta mencari solusi untuk meminimalkan peran utang dalam 
mendorong residivisme. Solusi kebijakan dalam setiap laporan dipromosikan ke para 
pembuat kebijakan, media, dan masyarakat umum dan dipresentasikan ke Georgia Council 
on Criminal Justice Reform pada tahun 2014.

Inisiatif Tahanan Masuk Kembali GCO berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan mantan 
pelaku bersama keluarga dan komunitas mereka. Program ini, yang bertujuan untuk 
membantu individu yang baru dibebaskan mendapatkan pekerjaan dan terhubung kembali 
dengan orang yang mereka cintai, telah dianggap berdampak positif pada sistem peradilan 
negara.

Rekomendasi Kelompok Kerja, yang disusun menjadi dua laporan dan disampaikan kepada 
Dewan Georgia untuk Reformasi Peradilan Pidana, dimasukkan dalam laporan akhir Dewan 
kepada gubernur. Selama beberapa tahun terakhir, hampir semua rekomendasi disahkan 
menjadi undang-undang dan perubahan kebijakan diterapkan. Perubahan legislatif dan 
kebijakan ini meliputi:

Rekomendasi yang Diterapkan dari Laporan “Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Mantan 
Pelanggar Hukum”:

• Mengesahkan SB 365 pada bulan April 2014: Memberikan kebijaksanaan kepada 
hakim untuk tidak secara otomatis menangguhkan SIM bagi pelanggar narkoba yang 
melakukan pelanggaran yang tidak terkait dengan mengemudi, serta melindungi 
pemberi kerja dari tanggung jawab dalam mempekerjakan orang dengan catatan 
kriminal.

• Melarang pemberi kerja untuk bertanya mengenai catatan kriminal pelamar kerja (Ban 
the Box) pada bulan Februari 2015: Georgia menjadi negara bagian pertama di Selatan 
yang secara resmi melarang pemberi kerja untuk bertanya mengenai catatan kriminal 
pelamar kerja (Ban the Box) melalui perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Gubernur 
Nathan Deal. Upaya ini menghapus kotak centang yang terletak pada lamaran pekerjaan 
negara yang memaksa pelamar untuk membocorkan catatan kriminal apa pun.

• Mengesahkan HB 328 pada tahun 2015: Memungkinkan para pelanggar yang 
telah menyelesaikan program pengadilan narkoba untuk memenuhi syarat untuk 
mendapatkan lisensi profesional.

• Rekomendasi yang Diterapkan dari Laporan “Harga Tinggi untuk Dibayar”:

• Divisi Layanan Tunjangan Anak, hakim pengadilan yang unggul, masa percobaan, 
dan pembebasan bersyarat sekarang dapat mengomunikasikan cara terbaik untuk 
memastikan orang-orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana membayar 
tunjangan anak sambil menerima pengawasan dan bantuan yang mereka butuhkan 
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untuk mencari pekerjaan dan melakukan pembayaran yang konsisten ketika di 
komunitas.

• Mengesahkan SB 367 pada tahun 2016: Mempermudah individu yang baru-baru ini 
dipenjara untuk mendapatkan pekerjaan melalui akses yang lebih besar ke izin kerja; 
mengembalikan surat izin mengemudi bagi mereka yang dihukum karena pelanggaran 
terkait narkoba yang tidak melibatkan kendaraan bermotor; perluasan dana untuk 
Pengadilan Akuntabilitas Orang Tua (lihat informasi lebih lanjut di bawah) yang 
mengurangi penahanan dan mendorong orang tua untuk mendukung anak-anak 
mereka; perlindungan tanggung jawab tambahan bagi pemberi kerja.

• Maret 2015: Divisi Layanan Tunjangan Anak merevisi kebijakannya tentang 
pembebasan SIM yang ditangguhkan bagi mereka yang tertinggal dalam pembayaran 
tunjangan anak untuk menghilangkan hambatan dalam bekerja.

Perluasan Pengadilan Akuntabilitas Orang Tua

• Berdasarkan sebagian penelitian yang dilakukan oleh GCO, Georgia memperluas sistem 
Pengadilan Akuntabilitas Orang Tua dari 10 menjadi lebih dari 30, dengan tambahan 
19 lagi. Reformasi yang satu ini akan sangat membantu orang-orang untuk bekerja agar 
tidak akan terjebak dalam sistem peradilan, sambil juga membantu lebih banyak orang 
tua menjadi bagian dari kehidupan anak-anak mereka.

Reformasi yang direkomendasikan oleh GCO yang sekarang menjadi hukum negara bagian 
dan kebijakan administratif akan membantu puluhan ribu warga Georgia setiap tahun yang 
terkena dampak sistem pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat, bangkit kembali, 
dan menjalani kehidupan yang mandiri. Ini berarti akan lebih banyak keluarga utuh, lebih 
sedikit kejahatan, dan lebih sedikit uang pembayar pajak yang digunakan untuk penjara.

Reformasi yang dipelopori oleh GCO mendorong tren positif, seperti penurunan 6% 
populasi penjara Georgia sejak tahun 2012 — penghematan sebanyak USD264 juta untuk 
pembayar pajak — dan prediksi penurunan residivisme sebesar 11%.

CEO Atlas Network, Brad Lips, memuji pendekatan inovatif GCO untuk reformasi peradilan 
pidana.

“Inisiatif Masuk Tahanan Kembali GCO menunjukkan bahwa belas kasih bagi yang dipenjara 
dan keluarga mereka dapat sejalan dengan kepentingan pembayar pajak dan keselamatan 
publik,” kata Lips. “Ini adalah inisiatif luar biasa yang pantas untuk ditiru.”

GCO “Hiring Well, Doing Good” dan “Georgia Works!” Inisiatif adalah dua program lain yang 
berasal dari keberhasilan proyek GCO’s Prisoner Reentry.

Hiring Well, Doing Good mengadakan acara yang bertujuan untuk mengembangkan 
kemitraan baru antara bisnis dan mereka yang melayani para pengangguran sehingga lebih 
banyak orang mendapatkan pekerjaan.
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Acara tersebut juga berupaya untuk menginspirasi para pemimpin bisnis untuk 
memperluas peluang bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dengan 
belajar dari rekan-rekan mereka dan memahami sejauh mana masalahnya. Topik-topik di 
acara ini mencakup pertimbangan hukum dan kewajiban, insentif pajak yang tersedia untuk 
bisnis yang merekrut dari populasi tertentu, organisasi nirlaba yang dapat bermitra dengan 
bisnis, dan pengalaman bisnis-bisnis lain.

Acara ini mendapatkan dukungan dari Atlanta Falcons, Uber, Georgia-Pacific, Arthur M. 
Blank Foundation, Goodwill Industries, dan CKS Packaging. Lebih dari 125 pemimpin 
komunitas menghadiri acara GCO Hiring Well, Doing Good dan sekitar 30 bisnis 
menandatangani upaya-upaya yang disengaja untuk mempekerjakan orang yang 
menganggur secara kronis.

Tujuan Georgia Works! adalah untuk mengembangkan dan menerapkan program yang 
hemat biaya dan komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan populasi yang beragam 
yang bekerja untuk memutus siklus tunawisma, kecanduan, dan residivisme kriminal.

Program ini menampung para peserta di fasilitas mereka selama satu tahun, di mana selama 
waktu itu mereka mendapatkan setidaknya USD7,40 per jam dengan bekerja 30 jam atau 
lebih dalam seminggu. Program ini dirancang untuk mendobrak hambatan yang membuat 
pengangguran dalam siklus ketergantungan dengan mengobati kecanduan, menawarkan 
dukungan pribadi dan alat persiapan hidup, dan menyediakan kelas-kelas GED.

Georgia Works! juga membantu para peserta untuk memenuhi kebutuhan hidup normal, 
seperti mendapatkan SIM dan membuat rekening bank.

Poin-poin Utama

Tentang Koalisi

Randy Hicks, presiden dan CEO GCO, memuji sebagian besar keberhasilan proyek atas 
kemitraan strategis yang mereka kembangkan di seluruh negara bagian. “Kemitraan 
ini,” katanya saat berbicara di Forum Liberty & Freedom Dinner Atlas Network di New 
York City, “memiliki efek eksponensial karena memungkinkan kami untuk terlihat jauh 
lebih besar daripada kalau kami melakukan perjuangan ini sendiri. Pada akhirnya, kami 
memiliki koalisi de facto yang memastikan semua rekomendasi tersebut disahkan dalam 
hal menghilangkan hambatan terhadap pekerjaan. Mereka sangat bersemangat dan siap 
bekerja untuk itu. “

• Menemukan kemitraan yang tepat untuk memperkuat solusi kebijakan Anda sangat 
penting untuk organisasi dan proyek yang lebih kecil dengan anggaran yang lebih ketat.
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Tentang Pemangku Kepentingan yang Beragam

Dengan mengembangkan Kelompok Kerja, GCO mampu menyatukan beragam pemangku 
kepentingan untuk mengatasi residivisme di Georgia. Model ini, yang sangat penting 
untuk keberhasilannya, memberikan strategi yang efektif untuk menjembatani penelitian, 
kebijakan, dan praktik untuk mencapai reformasi yang nyata. 

Hicks mengatakan, “Saat kami melakukan penyisiran di seluruh negara bagian [untuk 
menemukan anggota Kelompok Kerja], kami mencari orang yang paling tahu banyak. Kami 
tidak perlu sejalan secara ideologis. Kami hanya perlu mengetahui apa yang mereka ketahui, 
jadi kami meluangkan waktu untuk mencari mereka dan mendengarkan kekhawatiran dan 
pengalaman mereka. Dengan cara ini, kami memiliki pemahaman yang paling jelas tentang 
apa yang terjadi di negara bagian terkait residivisme narapidana. “

• Banyak anggota Kelompok Kerja tidak setuju dengan GCO tentang masalah kebijakan 
organisasi lainnya, tetapi mereka masih bersedia untuk bekerja sama untuk mencapai 
solusi yang dapat dipasarkan untuk masalah populasi penjara yang besar dan tingkat 
residivisme yang tinggi.

• Anggota Kelompok Kerja adalah kader yang bersemangat dari para pemimpin 
berpengaruh yang siap mengadvokasi dan mempertahankan solusi kebijakan yang 
mereka rekomendasikan.

Tentang Berpikir Kreatif

Sebagai sebuah lembaga pemikir non-partisan, GCO mendorong anggota Kelompok Kerja 
untuk berpikir dengan berani ketika mempertimbangkan solusi yang mungkin untuk 
mengurangi residivisme di Georgia. Berbeda dengan komisi pemerintah dan badan-badan 
serupa lainnya, lembaga pemikir independen seperti GCO diberikan kebebasan yang 
lebih besar untuk memperjuangkan gagasan yang mungkin mendorong kebijaksanaan 
konvensional atau kelayakan politik saat ini.

• Membiarkan organisasi Anda berpikir dengan berani akan menciptakan peluang untuk 
menemukan solusi kebijakan yang belum dieksplorasi, atau solusi yang menurut 
organisasi lain tidak layak.

Tentang Menyeimbangkan Sudut Pandang yang Berbeda

Karena proyek baru saja dimulai, seorang anggota Kelompok Kerja mengadvokasi kebijakan 
yang akan membatasi atau menerapkan sistem kuota untuk komposisi rasial dari mereka 
yang ditangkap dan dituntut atas kejahatan. Kelompok tersebut memahami bahwa ini 
adalah pendekatan yang secara politis tidak dapat dijalankan dan tidak akan menyebabkan 
perubahan kebijakan.
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• Saat mengembangkan grup seperti Grup Kerja Masuk Kembali Tahanan GCO, penting 
untuk mengkomunikasikan tujuan grup di awal. Mengetahui bahwa rekomendasi 
kebijakan ini tidak akan diadopsi, dan dengan demikian tidak akan membantu 
kelompok mencapai tujuan mereka, gagasan tersebut kemudian diajukan.

• Selama pertemuan bulanan Kelompok Kerja, GCO memastikan bahwa kelompok 
tersebut menjauh dari kata-kata kunci dan masalah-masalah pinggiran seputar 
masuknya kembali narapidana dan tetap fokus pada apa yang perlu ditangani untuk 
menciptakan perubahan di negara bagian.

Tentang Pengorbanan Politik

GCO menerima penolakan dari para pemimpin legislatif dan gubernur, yang tidak 
ingin mengadopsi beberapa gagasan reformasi Kelompok Kerja. Georgia mengalami 
defisit anggaran, dan ide-ide seperti program ikatan negara dan kredit pajak untuk 
mempekerjakan mantan narapidana akan membebani uang negara. Tetapi karena fakta 
bahwa GCO mencari kemitraan strategis dan membangun Kelompok Kerja dari para ahli 
reformasi peradilan pidana terkemuka di negara bagian, tekanan total terhadap solusi 
kebijakan menjadi minimal.

Setelah membentuk Kelompok Kerja untuk masalah ini pada tahun 2013, GCO menghasilkan 
pandangan para ahli dalam dua laporan penting. Pada tahun-tahun berikutnya, hampir 
semua rekomendasi organisasi diadopsi menjadi undang-undang, membantu memperluas 
peluang bagi mantan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Pertanyaan Diskusi

• Pikirkan tentang prioritas kebijakan Anda di negara Anda. Ketidakadilan apa yang 
dikoreksi oleh reformasi yang Anda usulkan? Siapa yang diuntungkan sebagai hasilnya?

• Seberapa jelas Anda secara internal tentang tujuan akhir Anda? Apakah Anda berpikir 
besar tentang perubahan? Tahapan-tahapan apa dalam 12–18 bulan ke depan yang 
akan menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar?

• Bagaimana Anda dapat membangun aliansi dengan orang lain dan bekerja sama menuju 
perubahan?
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India adalah negara dalam transisi. Beranjak ke panggung global karena globalisasi, PDBnya 
telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2000, menyusul liberalisasi ekonomi pada tahun 
1991. Pada tahun 2001, India masuk sebagai salah satu negara dalam kelompok ekonomi 
BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan), yang menyoroti pertumbuhan posisi 
ekonominya. Sementara menaikkan PDB per kapita di antara negara-negara lain di BRICS — 
termasuk Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan — IMF memperkirakan bahwa, PDB India 
akan tumbuh antara 7 dan 8% selama beberapa tahun ke depan, lebih cepat dari negara-
negara lainnya tersebut.

Karena negara ini bertujuan untuk membuktikan kegesitannya dalam bertahan sebagai 
ekonomi tingkat atas, masyarakat sipil di negara berpenduduk banyak itu menghadapi 
kesulitannya sendiri. Sering disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, lebih dari 
800 juta dari 1,3 miliar orang India memiliki hak pilih, dengan partisipasi pemilih lebih 
dari 65% dalam pemilihan umum 2014. Namun, hak untuk memilih tidak secara otomatis 
menghasilkan pemerintahan yang representatif atau perlindungan kebebasan pribadi. 
Faktanya, muncul isu-isu sosial yang mengancam perpecahan bangsa yang majemuk.

Dalam beberapa hal terjebak dalam waktu, India berjuang dengan sistem kasta yang masih 
ada dan kerangka sosialis peninggalan masa kolonialnya, termasuk sistem birokrasi yang 
rumit yang disebut sebagai “Lisensi Raj.” Kemiskinan ekstrim, buta huruf, dan penyakit 
lainnya mewabahi ratusan juta orang, seringkali dilestarikan oleh peraturan kuno yang 
menghambat kemajuan dari bawah ke atas. Negara ini dipenuhi oleh beragam orang dan 
ide-ide inovatif, tetapi agar India dapat mempertahankan momentum yang telah dicapai, 
diperlukan reformasi konstruktif yang merambah negara tersebut.

Hadirlah Centre for Civil Society (Pusat untuk Masyarakat Sipil), lembaga pemikir terkemuka 
dan yang diakui secara global di India, yang bertujuan untuk memajukan perubahan sosial 
melalui kebijakan publik, dan seringkali menargetkan perubahan di tingkat terendah dalam 
tangga sosial.

Merayakan hari jadinya yang ke-20 pada tahun 2017, Centre for Civil Society secara teratur 
mendapat peringkat di antara organisasi penelitian kebijakan publik terbaik di dunia 
oleh Program Think Tanks dan Masyarakat Sipil Universitas Pennsylvania. Berfokus pada 
pendidikan, mata pencaharian, iklim bisnis, dan pelatihan kebijakan, CCS berusaha untuk 
mewujudkan ide-ide dalam bentuk tindakan. Parth Shah, pendiri dan presiden lembaga 
tersebut, ingin mengklarifikasi bahwa CCS “lebih dari sekadar wadah pemikir, tetapi juga 
wadah untuk melaksanakan.”

Saat mengejar gelar doktor di bidang ekonomi di Amerika Serikat, Shah pertama kali mene-
mukan gagasan bahwa masyarakat yang ditandai oleh kebebasan mengarah pada pengayaan 
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pribadi serta kemajuan ekonomi dan sosial. Ide itu membuatnya terhubung dengan beberapa 
lembaga think tank di tahun 1990-an. Tidak lama setelah dia memulai karir akademisnya 
sebagai profesor ekonomi di Universitas Michigan, dia mulai mendambakan peran yang 
lebih aktif dalam mengatasi masalah sosial. Dia kembali ke negara asalnya di India dan 
meluncurkan CCS, di mana dia terus memandu fokusnya pada penelitian berbasis bukti.

CCS berkomitmen untuk mempengaruhi perubahan melalui dampak kebijakan, dengan 
berdasarkan keyakinan bahwa tindakan langsung hanya mengatasi gejala, sementara fokus 
pada perubahan kebijakan menargetkan akar permasalahan sosial. Visi itu selaras dengan 
tim profesional terlatih yang bermitra dengan Shah untuk mewujudkannya.

Bhakti Patil, seorang peneliti dan manajer pengembangan CCS, menjelaskan bahwa sekitar 
35 anggota staf diatur dalam tiga kategori: penelitian; advokasi, yang termasuk melibatkan 
media, pembuat kebijakan, dan inisiatif bahasa Hindi; dan Akademi CCS, yang menargetkan 
siswa, media, dan pembuat kebijakan dengan pelatihan khusus dalam proses politik dan 
kebutuhan akan solusi kebijakan yang etis dan berdasarkan data.

Meski demikian, anggota tim yang terlatih dan strategi serta praktik pengoperasian yang 
baik tidak menjamin kesuksesan. Patil menjelaskan bahwa ada prasangka kuat dalam 
masyarakat bahwa “pasar hanya untuk orang kaya dan meninggalkan orang miskin.” Untuk 
mengubah hati dan pikiran masyarakat tersebut, CCS telah mengembangkan infrastruktur 
kontak yang dalam dan secara konsisten memberi mereka penelitian yang berkualitas. 
Seiring berjalannya waktu. Pendekatan ini telah membangun kredibilitas dan memberikan 
peluang utama untuk memengaruhi kebijakan.

Akses hanyalah sebagian dari hambatan, kata Shah, karena ketika kemauan politik beralih 
ke reformasi pasar, “pemerintah lebih suka menggunakan kronisme, peraturan, dan subsidi 
untuk memacu sektor swasta.” Ini menambah lapisan tantangannya sendiri pada pekerjaan 
CCS, tetapi tim tidak segan-segan menangani faktor-faktor ini secara langsung.

Tim berkonsentrasi pada reformasi di bagian bawah piramida yang mempengaruhi 
anak tangga terendah dalam tangga sosial. Ini meredakan bias sosial terhadap pasar 
sambil menunjukkan kekuatan mereka untuk secara dramatis meningkatkan kehidupan 
masyarakat miskin dan, pada gilirannya, meningkatkan pertumbuhan negara.

Narasi Proyek

CCS telah berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan program Atlas Network selama 
bertahun-tahun, yang menurut Shah telah membantu pertumbuhan organisasi. Dengan 
Program Leveraging Indices for Free Enterprise (LIFE), kepemimpinan CCS melihat peluang 
unik untuk lebih memperluas portofolio program mereka. Dalam banyak hal, pada kenyataan-
nya, program tersebut tampak disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi CCS di India.

Waktu peluncuran LIFE saat itu ideal, kata Shah, karena pemerintah yang terpilih pada 
tahun 2014 baru saja mulai membicarakan tentang peringkat India yang turun dalam 
laporan Doing Business Bank Dunia. Ini memberi CCS kesempatan luar biasa untuk 
memanfaatkan angin politik untuk membawa gagasannya ke pengaruh yang lebih besar.
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Sebagai lembaga yang mapan, CCS telah mengembangkan prosedur untuk melaksanakan 
pekerjaan kebijakan publik, yang diasah dengan konteks politik dan budaya lingkungannya. 
Namun, saat membuat rencana permainan untuk LIFE, tim harus merevisi beberapa 
taktiknya. Misalnya, CCS sering mengerjakan prakarsa reformasi bisnis, tetapi upaya 
tersebut dilakukan sedikit demi sedikit karena umumnya berada di luar bidang inti CCS 
tentang pendidikan dan mata pencaharian mereka. “LIFE mengintegrasikan pekerjaan ini di 
bawah satu payung,” kata Patil. “Ini membantu kami meningkatkan strategi kami.”

Meskipun LIFE adalah cara baru bagi CCS untuk mempertimbangkan pekerjaannya, 
upayanya dipandu oleh prosedur yang telah ditetapkan. Pertama, fokusnya adalah 
menemukan masalah utama yang siap untuk diubah. Kedua, tim mengidentifikasi 
faktor-faktor apa yang mempengaruhi masalah tersebut, mulai dari peraturan yang 
mendukungnya hingga staf kunci yang memiliki pengetahuan untuk merancang reformasi. 
Ketiga, membangun penelitian dan analisis di daerah sasaran. Dan keempat, kelompok 
komunikasi menyusun rencana advokasi seputar penelitian.

Melaksanakan rencananya, tim peneliti menjelajahi area di mana India mendapat peringkat 
sangat buruk untuk membantu menetapkan target proyek tertentu. Kemudian mereka 
mereferensikan area tersebut dengan kemampuan internal mereka, mengidentifikasi siapa 
yang memiliki kompetensi inti untuk menangani materi pokok. Mereka secara khusus 
melihat siapa dalam organisasi mereka yang telah bekerja di bidang kebijakan terkait, 
dan secara luas pada siapa yang memiliki keterampilan yang dapat dialihkan ke bidang 
konsentrasi baru. Area fokus yang dihasilkan mencakup berbagai sub-target di bawah 
kategori yang lebih besar dari persyaratan memulai bisnis dan waktu untuk menegakkan 
kontrak.

Tim CCS menghasilkan 14 makalah penelitian tentang topik-topik tertentu, mulai dari 
delapan poin rencana aksi terkait upaya menciptakan kerangka kerja untuk penegakan 
kontrak hingga analisis internasional tentang cara menghukum orang-orang yang ceknya 
tidak dapat digunakan. Hasil penelitian ini semuanya dikemas dengan rencana advokasi 
multi-cabang untuk menargetkan pemerintah pusat dan negara bagian. “Kami juga banyak 
melibatkan media,” kata Patil, menambahkan bahwa konten tersebut juga diintegrasikan ke 
dalam pelatihan kebijakan mereka.

Memulai Bisnis (Doing Business, Bank Dunia)
• Mengurangi jumlah prosedur dari 11 menjadi 9 (Delhi) dan 13 menjadi 10 (Mumbai).
• Mengurangi jumlah hari dari 27 menjadi 22 (Delhi) dan dari 30 menjadi 25 (Mumbai).
• Mengurangi persyaratan modal minimum disetor menjadi nol melalui pencabutan. Per 

tahun 2015, kebutuhannya 111,2%.

Menegakkan Kontrak

• Mengurangi jumlah hari dari 1.420 menjadi 500 hari.

Seiring kemajuan proyek tersebut, CCS mengintegrasikan tujuan tambahan untuk 
membujuk pemerintah agar menegakkan Undang-Undang tentang Pedagang Kaki Lima 
(PKL) pada tahun 2014. Meskipun tampaknya di luar cakupan indeks yang dipilih, upaya 
tersebut diidentifikasi sebagai wakil untuk target lainnya.
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Setelah sebelumnya mengerjakan hal terkait hambatan struktural untuk pendidikan 
dengan menganalisis langkah-langkah yang diperlukan untuk deregulasi proses memulai 
sekolah, CCS menyimpulkan bahwa hal itu dapat memfokuskan pada cara yang sama untuk 
mengidentifikasi rintangan untuk memulai bisnis dan mengembangkan solusi kebijakan 
yang layak. Berdasarkan upaya mereka di masa lalu untuk memformalkan PKL sebagai 
bisnis, CCS memutuskan untuk juga fokus pada lebih jauh membangun pekerjaan populer 
tersebut sebagai sektor ekonomi yang diakui.

Ciri unik dari pendekatan mereka yang telah mendapatkan kredibilitas dari masyarakat 
luas adalah penggunaan program percontohan untuk menguji gagasan kebijakan yang 
diusulkan. CCS sebelumnya telah berhasil melegitimasi PKL sebagai bisnis secara legal, 
seperti terlihat dalam pengesahan Undang-Undang Pedagang Kaki Lima pada tahun 
2014. Namun, beberapa negara bagian telah menolak untuk menerapkan Undang-undang 
tersebut, dengan alasan undang-undang tersebut adalah kebijakan federal, sehingga 
menunda manfaat legitimasi bagi jutaan PKL. Sebagai inisiatif dari proyek LIFE mereka, 
para pengacara CCS membawa kasus tersebut ke pengadilan, yang memenangkan putusan 
yang mengamanatkan negara bagian untuk mengikuti keputusan pengadilan pusat.

Dalam inisiatif terkait, CCS mengejar dan berhasil dalam tantangan hukum lain untuk 
mengklasifikasikan bambu sebagai rumput daripada pohon. Meskipun tampaknya tidak 
berbahaya, perubahan tersebut secara dramatis berdampak pada perdagangan, terutama 
bagi masyarakat miskin, karena pohon dilindungi dari penebangan, penjualan, dan 
perdagangan lintas daerah. Sekali lagi, upaya CCS menghasilkan perubahan nyata yang 
meningkatkan peluang ekonomi di bagian bawah piramida sekaligus mengubah situasi ke 
derajat yang lebih terlihat pada indeks yang luas.

Ini adalah cara berputar untuk menargetkan skor indeks yang dihasilkan, tetapi itu bukan 
pendorong utama untuk perubahan tersebut. “Saat kami memulai LIFE, kami tidak fokus 
pada PKL karena tidak langsung diterapkan ke indeks,” kata Patil. “Tapi kami memutuskan 
di pertengahan proyek untuk mengintegrasikan kembali pekerjaan pedagang kaki lima (dan 
bambu) karena mengubah indeks bukanlah tujuan akhir kami. Kami mengejar visi skala 
yang lebih besar untuk meningkatkan iklim bisnis untuk jangka panjang.” 

Lebih jauh, ada pula manfaat sekunder dari keputusan untuk fokus CCS pada industri kecil 
dan menengah, karena mereka membantu membawa advokasi kebijakan CCS ke arus utama. 
Di India, pedagang kaki lima ada di mana-mana, dan kebanyakan orang berinteraksi dengan 
mereka setiap hari. Oleh karena itu, advokasi kebijakan CCS pada topik tersebut dapat 
dipahami oleh audiens yang lebih luas daripada sebagian besar pekerjaan mereka yang lain.

Selain membangun modal sosial di masyarakat menengah ke bawah, CCS menargetkan para 
pembuat kebijakan dan kepala kementerian dengan penelitian dan laporan mereka, dengan 
mengandalkan ketekunan dan kepentingan pribadi pembuat kebijakan untuk mendorong 
kesuksesan lebih lanjut. Ketika ditanya bagaimana CCS pertama kali membangun koneksi 
di pemerintahan, Shah hanya berkata, “Banyak makan siang,” yang menjelaskan bahwa 
mendapatkan akses melibatkan banyak mengetuk pintu dan percakapan sebelum CCS 
menjadi suara yang diakui. Staf CCS terus membina hubungan dengan pejabat, mengirimkan 
informasi terkini tentang studi-studi penelitian baru, memberi masukan tentang 
permasalahan yang muncul, dan bertemu dengan anggota kementerian untuk berbagi 
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wawasan. Hubungan ini tidak selalu memberikan hasil yang baik, tetapi konsistensi CCS 
telah menawarkan kredibilitas yang dalam.

Kegigihan untuk menjangkau pihak-pihak tersebut, diimbangi dengan kualitas penelitian 
yang dihasilkan, telah melahirkan banyak undangan untuk membantu pembentukan 
kebijakan. Seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan peringkat India dalam 
laporan Doing Business, berbagai pejabat meminta masukan dari CCS. Melalui program 
penjangkauan inisiatif LIFE, CCS mempresentasikan penelitiannya di hadapan Rajya Sabha 
(majelis tinggi Parlemen), menghasilkan beberapa rekomendasi yang disahkan oleh panel. 
Mereka juga mempresentasikan proposal reformasi peradilan mereka di hadapan Komisi 
Hukum India, dengan argumen untuk mempercepat proses litigasi untuk penegakan 
kontrak.

Daftar panjang undang-undang usang dan menyulitkan yang masih ada dalam peraturan, 
namun hanya diberlakukan secara semena-mena, adalah faktor utama yang berkontribusi 
pada skor rendah India dalam laporan Doing Business. CCS memutuskan untuk mengemas 
undang-undang yang berbeda ini dan menjadikannya inisiatif untuk mencabut undang-
undang tersebut, dan mengembangkan kampanye di bawah spanduk LIFE dengan 
nama”Cabut 100 Undang-Undang”. Sejauh ini, ada 23 undang-undang ini yang telah dicabut, 
yang diikuti oleh upaya khusus negara bagian di Maharashtra, di mana 19 dari 25 undang-
undang yang diusulkan dicabut.

Di luar keberhasilan luar biasa ini, prakarsa tersebut telah menciptakan momentum yang 
membuat pemerintah sendiri mencabut 1.200 undang-undang yang berlebihan, dengan 
1.800 lainnya diidentifikasi untuk dibatalkan. CCS juga meluncurkan kampanye media 
sosial untuk memperhatikan undang-undang yang buruk, menggunakan tanda pagar 
“#LawsWithFlaws” tentang hukum dengan beragam kekurangan, untuk melibatkan publik 
dalam proses menemukan undang-undang yang seharusnya dikeluarkan. Memasangkan 
penjangkauan ini dengan sesi diskusi interaktif bulanan di Twitter, mereka telah 
menjangkau lebih dari 15.000 pengguna.

Keberhasilan kampanye hukum dan keterlibatan publik membuat CCS semakin berinovasi. 
Meskipun merupakan organisasi yang cukup besar, CCS menyadari keterbatasannya sendiri 
dalam mempertahankan momentum di semua bidang proyek LIFE. Mereka juga membuka 
program magang tambahan untuk mendukung pengumpulan data mereka dan juga 
menjangkau lembaga think tank dan organisasi sosial yang sudah aktif dalam penelitian dan 
penjangkauan hukum untuk membantu mendorong keberhasilan proyek mereka. “Beralih 
ke kerangka kerja yang lebih kolaboratif dan turun langsung ke lapangan adalah fitur baru 
dari tindakan kami,” kata Patil. “Program LIFE sedikit banyak telah membuka mata kami 
untuk kolaborasi. Itu bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, tetapi menjadi komponen 
yang jauh lebih besar.”

Dengan bekerja dengan organisasi dengan kompetensi yang ada di bidang yang baru bagi 
CCS, tim dapat yakin bahwa kemajuan akan terus berlanjut sambil dapat mengarahkan 
sumber dayanya kembali ke keunggulan komparatif mereka, yaitu penelitian dan advokasi 
tingkat tinggi.
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Saat India berdiri dengan satu kaki di masa lalu dan satu kaki di masa depan, negara 
tersebut menghadapi ketegangan terkait reformasi kebijakan. Misalnya, iklim kronisme 
berlangsung sangat dalam, karena sejarah negara dengan sistem Lisensi Raj yang memicu 
upaya India dalam kebijakan industri selama hampir setengah abad di abad ke-20. “Bisa 
ditebak dan bisa dimengerti,” kata Shah tentang lingkungan yang terlalu diatur, “orang 
mengambil jalan pintas dan menggunakan negara untuk menghentikan para pesaing,” 
di mana hal ini telah memperburuk perjuangan India dengan korupsi yang merajalela. 
Hal ini semakin membawa prasangka buruk negara yang membuatnya menentang 
upaya-upaya pengejaran berorientasi pasar. Namun, permulaan globalisasi telah mulai 
mengikis prasangka ini, karena orang mengalami kekuatan transformatif penerbangan, 
telekomunikasi, dan perbankan, meskipun kemajuannya bisa lambat.

Elemen-elemen sistem kasta di negara tersebut juga muncul dalam diskusi kebijakan. 
Beberapa orang mengklaim bahwa pasar adalah untuk orang kaya dan merugikan orang 
miskin, tetapi seperti yang dikatakan Shah, “ketika Anda mulai mengadvokasi untuk 
memberikan lebih banyak kekuasaan kepada orang miskin, orang yang sama yang mengeluh 
tentang bagaimana pasar menghilangkan orang miskin, mereka mengatakan orang miskin 
tidak mampu membuat keputusan itu.” Mengatasi inkonsistensi pandangan seperti ini 
membutuhkan kesabaran.

Atribut masyarakat India ini telah menghambat proyek LIFE CCS, tetapi tantangan yang 
dihadapi CCS seringkali ganda sebagai peluang jika ditangani dengan tepat. Dengan 
mengidentifikasi cara-cara untuk menyelaraskan kepentingan para pengkritik mereka 
dengan reformasi, biasanya dengan menunjukkan bahwa kehidupan mereka sendiri akan 
membaik, kemajuan dapat dicapai, meskipun lambat. Untungnya, kesabaran telah menjadi 
sifat yang diharuskan untuk dikembangkan oleh CCS sejak didirikan.

India telah naik peringkat dalam Indeks Kemudahan Berbisnis sejak CCS memulai proyek 
LIFE. Pemerintah telah menghapus persyaratan modal minimum untuk memulai bisnis, 
waktu yang dibutuhkan untuk menegakkan kontrak telah berkurang hampir 65%, dan 
prosedur serta hari yang diperlukan untuk memulai bisnis telah dikurangi. Meskipun sulit 
untuk secara kausal menghubungkan upaya CCS dengan keberhasilan ini, buktinya cukup 
meyakinkan.

Keterlibatan langsung CCS dengan pembuat kebijakan, yang telah memberikan dasar 
yang kokoh di mana mereka membangun proyek LIFE, juga telah membuahkan hasil. 
Departemen Kebijakan dan Promosi Industri telah mengadopsi beberapa rekomendasi CCS 
untuk memperbaiki iklim bisnis India, dan proposalnya untuk pendaftaran bisnis daring 
juga telah diterapkan. Ini hanya sebagian dari keberhasilan yang diraih CCS selama program 
berlangsung, dan sepertinya momentumnya akan terus berlanjut.

Sementara skor Doing Business India didasarkan pada peraturan dan regulasi yang hanya 
berlaku di New Delhi dan Mumbai, yang menjadi hambatan terhadap upaya mereka di 
bawah proyek LIFE, Patil mencatat bahwa ke depan, mereka berencana untuk memperluas 
pekerjaan mereka ke lebih banyak kota dan menerapkan banyak dari inisiatif sukses yang 
sama. Mereka tidak akan mengukur kesuksesan berdasarkan indeks Bank Dunia, tetapi 
indeks tersebut akan berfungsi sebagai barometer. Selain itu, mereka telah memulai 
kampanye dari bawah untuk meluncurkan “Hari Pencabutan Undang-undang” pada Hari 
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Konstitusi negara, yang dirayakan pada akhir bulan November, dengan memanfaatkan 
keberhasilan reformasi bisnis sebelumnya untuk mengumpulkan warga dan politisi untuk 
melanjutkan upaya tersebut.

Poin Utama

CCS telah terbukti menjadi penantang yang tangguh bagi mereka yang mencoba membuat 
India terjebak di masa lalu sosialis yang stagnan. Kemajuan lambat, tapi stabil. Untuk 
mendapatkan pengaruh, organisasi ini harus mengembangkan kapabilitas yang kuat tidak 
hanya dalam penelitian dan penyampaian pesan, tetapi juga dalam menghubungkan dengan 
audiens yang tidak tertarik atau bahkan tidak bersahabat, mulai dari politisi hingga publik. 
Di negara berpenduduk lebih dari 1,3 miliar orang, hal itu dapat menghasilkan banyak suara 
untuk menenangkan. Banyak yang akan melihat ini sebagai hambatan yang tidak dapat 
diatasi, tetapi Parth Shah dan timnya di CCS telah melihat ini sebagai tantangan dan mereka 
telah bangkit untuk menghadapinya dengan kapasitas yang kuat untuk menjadi responsif 
dan mampu untuk beradaptasi.

Tentang Memainkan Permainan yang Panjang

CCS telah menunjukkan kesabaran yang besar dalam membangun reputasi yang kuat 
sebagai suara yang berkualitas terkait isu-isu kebijakan publik. Hubungan membutuhkan 
waktu dan sumber daya penting untuk organisasi nirlaba, karena organisasi bergantung 
pada penelitian dan penggalangan dana untuk kelangsungan hidup jangka pendek. Namun, 
membangun jaringan yang andal dan berpengaruh sangat penting dalam memengaruhi 
perubahan kebijakan struktural. Staf CCS menghabiskan waktu berjam-jam untuk 
menghubungi, mengunjungi, dan mendidik para pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis. 
Ini datang dengan mengorbankan upaya-upaya pengejaran lain, tetapi ini adalah rencana 
jangka panjang dan telah menghasilkan apa yang dinilai oleh Shah dan Patil sebagai aset 
terbesar mereka: kredibilitas.

Tim CCS memutuskan untuk mengejar tujuan tambahan terkait reformasi pedagang kaki 
lima, misalnya, meskipun hal ini tidak secara eksplisit terkait dengan salah satu kategori 
Doing Business. Hasil dari upaya tersebut adalah terbukanya kebebasan jutaan pengusaha, 
yang niscaya akan memengaruhi kinerja negara dalam skor dan peringkat indeks formal. 
Namun, hasilnya tidak diketahui sebelumnya, yang mencerminkan sebuah keputusan 
mendasar untuk mempercayai keyakinan berprinsip dalam mengejar pengentasan 
kemiskinan dan kesulitan.

Tentang Menciptakan Visi Bersama

Sumber daya manusia adalah inti dari kesuksesan CCS. Memanfaatkan pasar tenaga kerja 
yang kuat di India, CCS telah menggabungkan kompetensi yang berbeda untuk membangun 
tim yang mampu memengaruhi perubahan di seluruh rentang masalah kebijakan dan 
memanfaatkan beragam keterampilan untuk saling melengkapi.

Wawasan para peneliti telah membawa keberhasilan usaha dalam mewujudkan kemajuan 
nyata dalam memperbaiki skor pada kategori Doing Business yang besar. Hal ini dilakukan 
dengan berfokus pada detail dan secara efektif dan membangun argumen intelektual untuk 
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mendukung reformasi, termasuk menggerakkan negara untuk menerapkan formulir daring 
untuk bisnis dan masalah hukum tertentu. Kebijaksanaan tim hukum dalam membangun 
dan memperdebatkan kasus menyebabkan kebebasan yang lebih luas bagi wirausahawan 
paling bawah dan pencabutan undang-undang kuno dan sewenang-wenang dalam skala 
luas. Bahkan dewan direksi mendapatkan kredit untuk memajukan misi CCS, menurut Shah, 
karena mereka memegang posisi terhormat dalam bisnis, akademisi, dan pemerintahan, 
dan selanjutnya mendukung kredibilitas CCS.

Tentang Motivasi untuk Sukses

CCS didirikan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara material melalui 
peningkatan akses ke pasar bebas. Presiden CCS, Parth Shah, merangkum pendekatan 
tersebut, “Kami adalah organisasi yang didorong oleh ide.” Ini memberikan fleksibilitas 
luar biasa untuk mentransisikan kemampuan tim ke berbagai topik dan untuk melakukan 
pendekatan inovatif dan tidak terikat pada masalah kebijakan tertentu. CCS telah 
menerapkan ide-ide kebijakan melalui program percontohan untuk menunjukkan bahwa 
ide-idenya berhasil dan telah memberikan program yang sukses kepada organisasi lain yang 
lebih siap untuk menangani masalah tertentu. CCS bersedia mengambil risiko kesuksesan 
jangka pendek untuk mengejar perubahan kebijakan struktural jangka panjang.

Pertanyaan Diskusi

• Apakah organisasi Anda pernah dibutakan oleh kesuksesan? Adakah inisiatif atau 
proyek yang telah Anda mulai yang mendapatkan daya tarik tetapi mengharuskan staf 
Anda meluangkan waktu untuk hal-hal di luar bidang keahlian mereka? Bagaimana 
organisasi Anda dapat menyerahkan proyek-proyek ini kepada organisasi lain yang 
lebih siap untuk mempertahankannya dalam jangka panjang?

• Unsur spesifik apa dalam sejarah negara Anda yang mempersulit upaya memajukan 
reformasi berorientasi pasar? Bagaimana Anda dapat mengubah tantangan itu menjadi 
peluang?

• Seberapa sulit bagi organisasi Anda untuk mengulang proyek besar yang sedang 
dilakukan di tengah jalan? Apa saja resiko yang dapat ditoleransi yang dibutuhkan 
untuk itu? CCS memutuskan untuk mengintegrasikan advokasi reformasi PKL ke dalam 
proyek LIFE mereka, meskipun itu tidak terkait langsung dengan ukuran target mereka. 
Menurut Anda, apa yang menjadi dasar dari keputusan mereka? Apakah organisasi 
Anda akan bertindak serupa?

• Proyek LIFE mendorong CCS untuk membangun kapabilitas di bidang kebijakan 
yang sebelumnya tidak difokuskan CCS secara sistematis. Apa yang dapat mendorong 
organisasi Anda untuk berputar haluan ke arah yang baru? Bagaimana Anda akan 
memutuskan apakah akan mendedikasikan sumber daya yang terbatas untuk inisiatif 
seperti itu atau tidak?

• Pemerintahan yang berkuasa berubah dan partai politik berkembang. Bagaimana 
Anda bisa mengejar reformasi struktural yang akan bertahan terlepas dari pergeseran 
gelombang politik? Apakah program organisasi Anda saat ini cenderung berfokus pada 
keuntungan kebijakan jangka pendek atau jangka panjang?
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Pemerintah dapat menjadi aktor penting dalam mengamankan hak properti, menegakkan 
kontrak, dan menyelesaikan sengketa secara adil dan dapat diprediksi. Karena fungsi-
fungsi tersebut begitu penting, maka hal ini seharusnya menjadi fokus dari setiap 
upaya peningkatan kapabilitas pemerintah. Dengan memfokuskan kembali pemerintah 
pada fungsi inti, kita dapat mengantisipasi perbaikan kelembagaan. Kami juga dapat 
menghilangkan atau meminimalkan efek distorsi dan melemahkan dari keterlibatan 
pemerintah dalam fungsi yang tidak utama. Dalam banyak kasus, upaya pemerintah untuk 
menyediakan berbagai barang dan jasa telah berakhir dengan kegagalan yang parah, 
ditandai dengan biaya yang selangit dan kualitas yang rendah.

Dalam beberapa kasus, akibat buruk dari hal ini adalah penyedia barang dan jasa dari 
pihak swasta terdesak keluar dari pasar, sehingga konsumen hanya memiliki pilihan dari 
pemerintah. Dalam kasus lain, pelaku swasta secara tegas dilarang untuk bersaing, yang 
bukan merupakan resep untuk menemukan solusi ekonomi yang berkontribusi pada 
kemakmuran bersama. Kami menginginkan pemerintah yang kompeten dan cakap yang 
menentang pengaruh yang merusak. Kita lebih mungkin untuk mencapai tujuan tersebut 
jika kita membatasi ruang lingkup pemerintahan hanya pada fungsi-fungsi yang benar-
benar dibutuhkan agar masyarakat yang bebas dan damai dapat berkembang.

Versi studi kasus di bagian ini tersedia di AtlasNetwork.org.
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Memperluas Akses Listrik yang Andal

Lebanese Institute for Market Studies  
Lebanon

Pengantar

Lebanon telah diganggu oleh pemadaman listrik selama berjam-jam sejak tahun 1970-an. 
Pemerintah adalah pemasok listrik tunggal, dan hal tersebut telah menghambat inovasi 
dan menghambat persaingan yang akan menghasilkan layanan listrik yang lebih baik bagi 
konsumen. Namun, berkat Lebanese Institute for Market Studies (Institute untuk Studi 
Pasar Lebanon), pasar tenaga listrik sekarang terbuka untuk persaingan swasta, dan rakyat 
Lebanon dapat berharap untuk mengurangi pemborosan dan pengeluaran pemerintah — 
dan lebih banyak listrik.

The Lebanese Institute for Market Studies, atau LIMS, didirikan pada tahun 2015, di mana 
tahun tersebut merupakan salah satu momen paling gelap di negara itu sejak kemerdekaan. 
Kebebasan yang telah diperjuangkan para pendiri Lebanon mulai terkikis karena 
pemerintah tumbuh terlalu besar dan mengurangi kebebasan. Pada tahun 2015, utang 
publik telah mencapai 148% dari PDB — sehingga mendorong sebuah tim visioner Lebanon 
melangkah dan menciptakan sebuah organisasi yang akan bekerja untuk memulihkan 
kebebasan ekonomi di Lebanon.

Tim di LIMS bekerja untuk memberdayakan masyarakat Lebanon dan memperjuangkan 
kebebasan mereka melalui penelitian, pendidikan, dan diskusi yang menggugah pikiran 
dengan pejabat publik, media, dan masyarakat.

Bayangkan tinggal di negara yang memungkinkan Anda tidak mendapatkan akses air, 
terjebak di lift kantor selama berjam-jam, atau penyangga hidup Anda berhenti berfungsi 
karena Anda tidak memiliki akses ke sumber daya listrik yang memadai. Sekarang, 
bayangkan masalah itu ada karena pemerintah yang harus Anda danai adalah pemasok 
tunggal listrik.

Ini adalah konsep menjengkelkan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh orang-orang di 
negara maju. Tetapi, warga Lebanon memahami ini sebagai kenyataan sehari-hari mereka, 
karena rata-rata orang mengalami pemadaman bergilir rata-rata 12 jam sehari.

Pemerintah telah membuktikan bahwa dirinya tidak dapat menyediakan listrik dengan 
baik kepada rakyat Lebanon, tetapi pasar bebas, serta bisnis dan kekuatan kreatif yang 
dilepaskannya dapat melakukan hal tersebut. Untungnya bagi rakyat Lebanon, LIMS turun 
tangan untuk mengisi kekosongan ide-ide baru dengan penelitian asli dan serangkaian 
solusi yang dikembangkan sepenuhnya yang akan membuka pasar listrik negara itu bagi 
perusahaan swasta dan menghasilkan layanan listrik yang lebih baik bagi konsumen.
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Berikut adalah cara LIMS mengubah lanskap pasar listrik Lebanon:
• LIMS menyusun sebuah cetak biru untuk reformasi pada tahun 2014, yang meletakkan 

dasar untuk mengakhiri monopoli listrik oleh pemerintah Lebanon. Visi LIMS adalah 
untuk memotong pengeluaran pemerintah dan mengganti monopoli listrik publik 
dengan persaingan swasta.

• LIMS melanjutkan penelitiannya dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran 
publik secara besar-besaran. Pada tahun 2016, LIMS melakukan 33 wawancara televisi 
di berita yang jadi tayangan utama dan acara bincang-bincang, 20 penampilan radio, 42 
wawancara surat kabar, dan 50 artikel daring, yang kesemuanya menyoroti dorongan 
kelompok untuk perubahan.

• Selanjutnya, LIMS meluncurkan kampanye persuasif, dengan mengadakan 32 
pertemuan dengan para anggota Parlemen dan menteri. Pejabat LIMS menjabarkan 
rencana dan penelitian mereka, serta menunjukkan kepada para pembuat keputusan 
bahwa ada cara yang lebih baik untuk menghasilkan listrik di negara mereka.

• Pada 17 April 2019, Parlemen Lebanon meratifikasi sebuah rencana kelistrikan baru 
yang memangkas subsidi ke perusahaan listrik milik negara dan membuka jalan bagi 
perusahaan swasta untuk memproduksi listrik.

Narasi Proyek

Listrik diperkenalkan ke Lebanon pada tahun 1906 ketika Kekaisaran Ottoman 
mengizinkan investor swasta Belgia untuk membuka perusahaan listrik pertama di Beirut. 
Perusahaan tersebut kemudian dialihkan ke sebuah perusahaan Perancis pada tahun 1923, 
dan terakhir kepada Pemerintah Lebanon pada tahun 1954. Sejak itu, Pemerintah Lebanon 
telah memonopoli penyediaan listrik di Lebanon.

Pemadaman listrik dimulai selama perang saudara Lebanon (1975–1990). Setelah perang 
berakhir, perdamaian kembali ke Lebanon, namun tidak demikian halnya dengan distribusi 
listrik.

Sejak Lebanon menetapkan kendali monopoli atas kekuasaan negara, semua upaya untuk 
menyelesaikan krisis pemadaman listrik berpusat pada pemberian lebih banyak dolar 
pembayar pajak untuk masalah tersebut. Hal ini tidak berhasil. Pemerintah Lebanon 
telah menghabiskan USD35 miliar untuk listrik sejak tahun 2010 tanpa menghentikan 
pemadaman listrik massal yang mengganggu rakyatnya.

Kurangnya listrik yang stabil jauh melampaui ketidaknyamanan pribadi yang kecil. Seperti 
yang dikatakan oleh penulis Reuters, Angus McDowell, “Krisis listrik Lebanon telah 
mendorongnya ke ambang kehancuran finansial, karena pemadaman listrik melemahkan 
ekonomi dan subsidi telah menambah salah satu beban utang publik terbesar di dunia.”

Lebanon menghabiskan lebih dari USD1 miliar setahun untuk subsidi listrik, setara dengan 
40% utang nasional. Itu masalah besar, mengingat negara itu menghabiskan setengah 
anggarannya untuk hutang publik. Pengeluaran pemerintah yang besar dan tidak efisien ini, 
ditambah dengan ketidakstabilan sumber listrik dan pemerintah, merupakan penghalang 
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besar bagi investasi bisnis. Memang, ekonomi Lebanon hanya tumbuh 1–2% dalam 
beberapa tahun terakhir.

Tantangan untuk membuat siapa pun bertindak atas krisis ini sangat besar. Sebagai 
permulaan, dari tahun 2014–2016, Lebanon merupakan negara yang tidak memiliki 
presiden. Masalahnya terus berlanjut hingga hari ini, dengan seorang pengurus di pucuk 
pimpinan pemerintah karena pertikaian oleh para politisi.

Meskipun secara teknis ilegal untuk menghasilkan listrik secara pribadi, orang-orang di 
Lebanon telah beralih ke generator pribadi untuk mendapatkan listrik. Pada tahun 2017, 
generator pribadi menawarkan layanan ke 70% rumah tangga selama pemadaman listrik.

“Saat ini saya menggunakan genset murah yang berisik, mencemari, dan tidak efisien,” 
kata Abdullah, seorang pengusaha yang menyediakan listrik saat pemadaman. “Saya ingin 
membangun pembangkit listrik yang lebih efisien. Saya bisa menangani semua logistik, 
dan saya sudah memiliki basis klien yang baik. Setelah bisnis ini dilegalkan, saya akan 
dapat meminjam dana dari bank atau menarik investor untuk mengembangkan bisnis saya, 
sesuaty yang tidak dapat saya lakukan sekarang.”

Penyedia listrik seperti Abdullah menanggapi permintaan pasar, tetapi mereka terbatas 
pada apa yang dapat mereka tawarkan. Generator skala kecil bergantung pada bahan bakar 
berat polutan dan bukan metodeyang berkelanjutan untuk menyediakan listrik yang cukup 
bagi masyarakat.

Untuk membuat perubahan yang berarti pada situasi mengerikan yang dihadapi rakyat 
Lebanon, LIMS membuat kampanye advokasi “Turn the Lights On in Lebanon”, yang 
bertujuan untuk membuat reformasi ganda, yakni untuk memotong subsidi listrik di 
Lebanon dan untuk memungkinkan sektor swasta memasuki produksi listrik pasar. Untuk 
mencapai dua reformasi ini, LIMS meningkatkan kesadaran publik melalui kehadiran 
berkelanjutan di media tradisional dan media sosial. Pihaknya juga menjangkau partai 
politik untuk mendapat dukungan.

Memecah monopoli pemerintah adalah tugas yang sangat besar —   dan ini bukanlah 
perjuangan yang mudah atau cepat untuk LIMS. Pada tahun 2014, LIMS mengambil langkah 
pertama dalam perjuangannya dengan menyusun proposisi kebijakan yang menjadi cetak 
biru reformasi. Visi LIMS adalah untuk memotong pengeluaran pemerintah dan mengganti 
monopoli listrik publik dengan persaingan swasta.

Sebagai hasil dari kampanye media dan kesadaran publik yang besar pada tahun 2016, 
opini publik mulai bergeser dari pesimisme yang pasrah menjadi optimisme penuh harapan 
sekarang karena LIMS telah memberikan visi alternatif tentang bagaimana listrik dapat 
diproduksi.

LIMS memanfaatkan perubahan sentimen publik dengan memberikan tekanan kepada para 
legislator, dengan mengadakan pertemuan dengan para anggota Parlemen dan menteri 
secara pribadi dan di hadapan penasihat mereka. Ini adalah langkah penting karena dapat 
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meyakinkan pejabat pemerintah bahwa status quo tidak berfungsi dan memberi mereka ide 
tentang cara menyelesaikan masalah dengan merangkul prinsip-prinsip pasar bebas.

Sementara LIMS meningkatkan percakapan di balik layar dengan Parlemen dan kampanye 
publik mereka, Lebanon terus mengalami pemadaman listrik. Pemerintah Lebanon 
berencana meningkatkan pembangkit listrik yang dijalankan pemerintah dengan 
membangun beberapa pembangkit listrik baru dan menyewa dua “kapal listrik” tambahan, 
yang semuanya dibiayai oleh pembayar pajak. Kapal listrik adalah kapal yang telah diubah 
menjadi pembangkit listrik terapung dan bertanggung jawab atas 25% dari keluaran listrik 
Lebanon. LIMS memutuskan bahwa situasi ini sudah cukup, dan LIMS melangkah untuk 
memblokir rencana pengeluaran besar-besaran ini dan sebagai gantinya mempromosikan 
solusi yang berorientasi pasar.

Setiap rencana yang hanya menopang sistem saat ini tanpa reformasi yang serius pasti 
akan gagal. LIMS tahu bahwa langkah pertama yang diperlukan dalam memerangi rencana 
pemerintah tentang kapal listrik tersebut adalah dengan menggunakan lapisan birokrasi 
pemerintah dan regulasi yang berlebihan untuk melawannya, serta memperlambat 
implementasi rencana tersebut dengan memaksakan tinjauan antar departemen yang 
terperinci. LIMS tahu bahwa proses ini kemungkinan besar akan langsung menghentikan 
rencana tersebut.

Selanjutnya, LIMS mengalihkan fokusnya untuk menyebarkan penelitian yang berbagi fakta 
yang sangat penting tentang produksi listrik: pabrik swasta yang dibangun di atas tanah 
dapat memasok listrik dengan setengah biaya kapal listrik, yang dikontrak dari Turki. LIMS 
menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon tidak memiliki cukup uang untuk membeli bahan 
bakar kapal listrik dan tongkang meskipun peralatan itu ditawarkan secara gratis, karena 
Kementerian Energi telah melebihi anggarannya untuk tahun 2018.

Kapal listrik ini tidak hanya tidak efisien dan lebih mahal daripada produksi swasta yang 
berbasis lahan, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang besar. LIMS berbagi 
cerita tentang penduduk kota Zouk Mikael, yang telah lama mengeluh kepada pemerintah 
tentang masalah kesehatan akibat keberadaan kapal listrik tersebut. Di bawah proposal 
pemerintah, kehadiran kapal listrik tambahan akan ditempatkan di daerah yang sama, yang 
akan menggandakan penderitaan penduduk setempat.

Jika perusahaan swasta dapat menyediakan layanan listrik yang lebih baik dan lebih murah, 
maka pemerintah seharusnya tidak mengontrol produksi listrik, melainkan membuka pasar 
agar pihak lain dapat bersaing. Itu adalah hasil yang lebih baik bagi rakyat Lebanon — dan 
LIMS memastikan publik mendengar fakta ini dengan lantang dan jelas.

Poin-poin Utama

LIMS membuktikan bahwa, pertarungan kebijakan besar-besaran dapat dimenangkan, 
terutama jika masalah yang ingin Anda tangani berdampak signifikan pada masyarakat 
umum. Kisah LIMS menawarkan pelajaran tentang cara untuk:
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• Mengisi kekosongan ide-ide baru dengan penelitian dan serangkaian solusi yang sudah 
dikembangkan secara utuh.

• Menyampaikan kepada publik tentang visi alternatif Anda dan membangun dukungan 
publik.

• Memanfaatkan dukungan publik dan alternatif kebijakan yang layak untuk menciptakan 
tekanan kepada para pejabat publik.

Karena LIMS bersedia untuk berbicara menentang pendanaan lebih lanjut untuk monopoli 
listrik pemerintah, pihak lain diberdayakan untuk bersuara, membuat seruan untuk 
pasar terbuka lebih keras dan tidak mungkin diabaikan. Selain penelitian kebijakan LIMS, 
Presiden Lebanon mengembangkan studi yang mengukur kerugian ekonomi yang telah 
disebabkan oleh pemadaman dan kerugian listrik, dan mendesak pemerintah untuk 
melakukan reformasi besar-besaran.

LIMS menindaklanjuti dengan menekankan pentingnya melegalkan pembangkit dan 
penjualan listrik swasta dan menentang pengeluaran pemerintah di sektor ini, serta 
menawarkan alternatif yang akan memecahkan permasalahan listrik negara sementara 
pembayar pajak sebenarnya tidak dibebani biaya apapun.

Tentang Dampak

LIMS mendapatkan kemenangan yang menentukan dalam perjuangan untuk kebebasan 
listrik, dan keberhasilan mereka mengarah pada layanan yang lebih baik dan peluang 
reformasi baru yang lain. Pada bulan Oktober 2018, advokasi LIMS telah membantu 
menggulingkan kapal listrik baru yang harganya tidak terjangkau yang baru-baru ini 
dibangun oleh negara tersebut. Momentum tersebut terus berkembang. Pada musim 
semi berikutnya, perusahaan listrik swasta pertama di Lebanon mulai beroperasi, dengan 
banyak dukungan vokal dan perayaan dari tim LIMS. Pada 17 April 2019, Parlemen Lebanon 
meratifikasi rencana kelistrikan baru yang memangkas subsidi ke perusahaan listrik milik 
negara dan membuka jalan bagi perusahaan swasta untuk menghasilkan listrik.

Pertanyaan Diskusi

• Bagaimana upaya LIMS untuk meloloskan reformasi dapat dibantu atau dipercepat 
dengan menyediakan waktu untuk mengidentifikasi dan melibatkan koalisi yang lebih 
luas yang mendukung reformasi?

• Seringkali, apa yang dicegah oleh lembaga think tank sama pentingnya dengan reformasi 
yang diadvokasinya. Apa cara atau metode efektif yang dapat diterapkan kelompok 
untuk mencegah undang-undang atau peraturan yang buruk disahkan?

• Bagaimana lembaga think tank tidak melupakan tujuan besar atau reformasi ketika 
mencoba mencapai kemenangan-kemenangan kecil yang membuka potensi reformasi 
“besar” di masa mendatang?
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Asociación de Contribuyentes del PeruPeru

Pengantar

Peru adalah negara yang sudah siap untuk peran yang lebih besar di arena persaingan 
global. Dulunya rumah bagi peradaban tertua di Amerika, sejak abad ke-32 SM, Peru 
baru-baru ini menarik perhatian sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan 
tercepat di Amerika Latin. Geografi yang beragam telah menyediakan sumber daya alam 
yang melimpah, mulai dari pertambangan hingga perikanan hingga produk pertanian, 
tetapi sumber daya yang menjadi bahan bakar dalam lingkup industri yang luas juga 
menyebabkan ketegangan sosial.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah menarik sekitar 
sepertiga dari populasi negara yang berjumlah 30 juta orang ke Lima, ibu kota Peru. Namun, 
dua per tiga orang Peru tersebar di seluruh negeri, dari pantai hingga pegunungan hingga 
hutan hujan Amazon.

Penduduk yang berjauhan ini membuat sulit untuk menghubungkan semua warga dengan 
perekonomian nasional karena infrastruktur yang tertinggal di pedesaan. Sementara 

Tentang LyP:
Fundación Libertad y Progreso (LyP) adalah lembaga pemikir nirlaba yang berbasis 
di Buenos Aires, Argentina. LyP berjuang untuk perubahan mendalam di Argentina 
dengan bekerja pada pengembangan kebijakan publik, terlibat dalam diskusi politik 
nasional, dan mempromosikan partisipasi masyarakat sipil dalam perdebatan seputar 
peran pemerintah dalam perekonomian. LyP berusaha untuk mengembangkan dan 
mengadvokasi kebijakan publik yang akan meningkatkan kualitas hidup di Argentina 
dan seluruh Amerika Latin dalam jangka panjang.
LyP dibentuk melalui penggabungan tiga lembaga pemikir yang berpikiran sama yang 
memutuskan untuk bersatu untuk lebih efektif memajukan tujuan bersama dalam 
menghormati hak-hak individu, pemerintah terbatas, kepemilikan pribadi, perusahaan 
bebas, dan perdamaian.
Aktivisme LyP melalui banyak cara. Pada tahun 2017, videonya tentang tarif tinggi 
Argentina untuk laptop dan tablet menerima 80.000 penayangan dan liputan media 
yang signifikan. Akibatnya, tarif dicabut. Kampanye penghapusan tarif LyP muncul 
dari sebuah laporan berjudul “An Open Argentina”, yang meneliti keadaan perdagangan 
internasional Argentina dan memperjuangkan liberalisasi perdagangan. LyP juga 
menerbitkan Indeks Kualitas Kelembagaan (IQI) tahunan, yang mencantumkan dan 
memberi peringkat negara-negara menurut kekuatan lembaga politik dan tingkat 
korupsi mereka. (Argentina berada di peringkat 119 dari 183 pada IQI 2018.)
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ada upaya untuk menghadirkan sanitasi, kedokteran, telekomunikasi, dan elemen-
elemen kehidupan modern lainnya ke masyarakat pedesaan, negara ini berjuang untuk 
menyeimbangkan pembangunan dan memberikan peluang bagi semua.

Hambatan struktural dan budaya untuk pembangunan telah mengakibatkan narasi politik 
yang berlawanan. Pada tahun 1990-an, Peru mulai melakukan pendekatan liberalisasi 
ekonomi, yang mengantarkan investasi dan manajemen teknokratis ekonomi negara. 
Pada periode yang sama terjadi tingkat inflasi yang stabil, PDB yang terus tumbuh, dan 
peningkatan jumlah mitra dagang. Beberapa partai politik saat ini memanfaatkan kinerja 
ekonomi ini untuk mengadvokasi peningkatan liberalisasi. Namun, partai-partai yang lain 
berfokus pada kesenjangan yang dihasilkan dan mendesak skema redistribusi,yang  sangat 
sejalan dengan sosialisme gaya Amerika Selatan. Hasil dari benturan filosofis ini akan 
sangat mempengaruhi masa depan negara.

Asociación de Contribuyentes del Peru (sebelumnya Contribuyentes por Respeto) atau 
Asosiasi Pembayar Pajak Peru didirikan pada tahun 2012 oleh sekelompok kecil pengacara, 
ekonom, dan pengusaha untuk membela hak pembayar pajak Peru untuk menerima 
layanan negara yang berkualitas sebagai imbalan atas pajak mereka. Advokasi yang sangat 
dibutuhkan ini datang pada saat, ketika Peru berkembang dan kas pemerintah pusat mulai 
tumbuh.

Karena kurangnya pemahaman tentang kebijakan pembangunan yang tepat, miliaran 
dolar telah salah dikelola dan terbuang percuma. Asociación de Contribuyentes del Peru 
turun tangan untuk membantu menjawab pertanyaan sederhana, “Bagaimana kita bisa 
melepaskan investasi itu untuk menumbuhkan ekonomi negara bagi semua warganya?”

Juan José Garcí�a, salah satu peneliti utama Asociación de Contribuyentes del Peru, yang telah 
bekerja dengan organisasi sejak awal, menjelaskan, “Inti dari banyak masalah di Peru adalah 
lembaga yang salah, yang memberikan kesempatan matang untuk melakukan penelitian 
dan mengidentifikasi solusi.” Garcia mengaitkan hasratnya untuk menggunakan pasar 
bebas untuk memecahkan masalah dengan pengalamannya bekerja di pasar saham ketika 
dia masih remaja, bersama dengan studi universitasnya, di mana dia menemukan sekolah 
ekonomi Austria. Dia adalah salah satu dari empat karyawan penuh waktu Asociación de 
Contribuyentes del Peru.

Karena ukurannya yang kecil, organisasi harus ramping dan efisien, yang membutuhkan 
strategi organisasi. Ini diberikan oleh José Ignacio Beteta, yang bergabung sebagai presiden 
Asociación de Contribuyentes del Peru dua tahun lalu dan memiliki latar belakang dalam 
memimpin lembaga nirlaba lainnya. Dia menjelaskan, “Di satu sisi, kita harus sangat 
berhati-hati dengan sumber daya; di sisi lain, kami harus mengambil beberapa risiko untuk 
memanfaatkan kesuksesan di masa depan.”

Salah satu cara organisasi yang mengatur keseimbangan itu adalah bermitra dengan 
organisasi nirlaba lain untuk berbagi dukungan administrasi untuk mengoordinasikan 
akuntansi, sumber daya manusia, pajak, dan dokumen. Garcia mencatat, “Sebagai seorang 
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peneliti, perubahan ini secara dramatis menghemat waktu saya. Saya biasanya kesulitan 
membuat pesan Facebook. Sekarang saya dapat fokus secara eksklusif pada penelitian saya.”

Selain ketajaman organisasinya, Asociación de Contribuyentes del Peru mendapat manfaat 
dari memanfaatkan identitasnya sebagai satu-satunya asosiasi pembayar pajak di Peru, yang 
tidak bergantung pada pemerintah dan sektor bisnis. Media telah mengembangkan minat 
yang mendalam pada pekerjaan dan perspektif organisasi tersebut, yang menyebabkan 
ratusan kutipan di radio, televisi, media cetak, dan media daring. Publisitas yang meluas 
ini telah mengundang para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan perkembangan 
kebijakan dan menempatkan Asociación de Contribuyentes del Peru untuk advokasi yang 
efektif.

Tujuan luas Asociación de Contribuyentes del Peru adalah meningkatkan kebebasan 
berusaha di Peru. Semua penelitian dan analisis mereka berkisar pada interaksi sektor 
publik dan swasta dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan sehari-hari orang Peru. 
Sebagai organisasi yang kecil dan fleksibel, tim menggunakan berbagai alat untuk mencapai 
misinya, termasuk penelitian asli, kemitraan, dan bahkan kartun.

Narasi Proyek

Ketika Asociación de Contribuyentes del Peru menyusun strategi bagaimana menyusun 
proyek “Leveraging Indices for Free Enterprise” (LIFE) mereka untuk Atlas Network, 
para peneliti melakukan referensi silang atas prakarsa pemerintah saat ini, kelemahan 
Peru dalam indeks global, kemampuan akademik yang mereka miliki, dan topik hangat 
dalam masyarakat. Apa yang muncul sebagai penghubung dari area-area ini adalah satu 
elemen: infrastruktur. Secara khusus, mereka meluncurkan “Infraestructura para Todos” 
(“Infrastruktur untuk Semua”), sebuah kampanye untuk mengejar perubahan kebijakan di 
bidang telekomunikasi dan pengelolaan air, bersama dengan beberapa area yang lebih kecil, 
yang dirancang untuk menghasilkan peningkatan yang nyata dalam Laporan Daya Saing 
Global World Economic Forum.

Infrastruktur adalah kerangka di mana ekonomi dibangun, dan biasanya, pemerintah 
memainkan peran sentral dalam pembangunannya. Hal ini terutama terjadi di Peru karena 
kelembagaannya yang relatif tidak ditentukan telah mencegah penyediaan barang publik 
berbasis pasar yang kuat.

Hal ini menimbulkan dilema karena faktor paling problematis untuk berbisnis di Peru, 
menurut World Economic Forum, adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Faktor-
faktor bermasalah lainnya termasuk korupsi dan pasokan infrastruktur yang tidak 
memadai.

Populasi Lima telah meningkat 50% selama 20 tahun terakhir. Kondisi ini membuat masalah 
pembangunan infrastruktur semakin buruk, pertumbuhan yang cepat berarti bahwa dana 



98

KEMISKINAN & KEBEBASAN: Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Global 
Bagian V — Studp Kasus tentang Prpvatsasp

investasi publik dipusatkan di sekitar inti perkotaan, dan lebih jauh meninggalkan daerah 
pedesaan dari inisiatif pembangunan.

Sasaran Asociación de Contribuyentes del Peru adalah mengubah situasi ini dengan 
membebaskan modal yang tidak terlihat dan melepaskan kekuatan untuk mencari solusi 
dari sektor swasta sebagai cara untuk mendorong pembangunan. “Kami memulai proyek ini 
dengan mencoba merilis kemitraan publik-swasta (public-private partnership / PPP),” kata 
Beteta. PPP dimaksudkan untuk memadukan yang terbaik dari kedua dunia: memanfaatkan 
pendanaan publik yang dikumpulkan melalui pajak untuk menyediakan barang publik 
secara lebih efisien melalui proses pasar.

Berikut tujuan dari proyek tersebut:

• Mengurangi penolakan dari masyarakat sipil dan pemerintah daerah terhadap 
pemasangan menara seluler di distrik yang penting.

• Meningkatkan kesadaran publik tentang perlunya berinvestasi di penampungan air 
melalui kemitraan publik-swasta (PPP) dan bukan melalui perusahaan milik negara 
untuk mengamankan penyediaan air.

• Memaparkan fakta bahwa ada perusahaan yang melaksanakan PPP pada proyek 
infrastruktur di bawah standar etika untuk mempromosikan penggunaan PPP dalam 
proses rekonstruksi.

• Merancang program yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam 
rekonstruksi jalan raya yang menggunakan sumber daya publik.

Dalam 10 tahun terakhir, akses ke jaringan telepon seluler di Peru telah meningkat pesat, 
dari sekitar 30% menjadi hampir 100%. Ekspansi yang cepat ini mengejutkan beberapa 
orang, terutama di komunitas pedesaan di mana rumor kanker yang disebabkan antena 
telah mencengkeram orang dengan ketakutan dan memicu penolakan untuk pemasangan 
lebih lanjut.

Cakupan tidak sama dengan kualitas. Namun, dan sementara sebagian besar negara 
memiliki akses ke jaringan seluler, kendala pada kecepatan dan kehandalan telah 
membatasi manfaat terkait konektivitas yang lebih besar. Menyoroti poin ini, salah satu 
laporan penelitian Asociación de Contribuyentes del Peru menjelaskan bahwa, ada 289 
antena per juta orang di Lima, dibandingkan dengan 10.112 per juta di Tokyo.

Asociación de Contribuyentes del Peru telah mengadopsi pendekatan tandem untuk 
memajukan reformasi telekomunikasi.

Pertama, mereka telah menerbitkan sejumlah studi yang mengidentifikasi praktik 
pemerintah kota dan peraturan pemerintah yang menghambat pemasangan menara seluler. 
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Mereka menganalisis 42 pemerintah daerah, mengumpulkan temuan di situs web, dan 
mengintegrasikannya ke dalam kampanye media sosial.

Kedua, tim Asociación de Contribuyentes del Peru telah bermitra dengan Kementerian 
Telekomunikasi untuk mengunjungi daerah terpencil dan pegunungan di negara tersebut 
untuk menjelaskan nilai perluasan jaringan yang meningkat dan untuk meredakan 
ketakutan penduduk setempat. “Di Peru, banyak orang takut dengan menara seluler. Mereka 
khawatir tentang kanker dan devaluasi nilai properti,” kata Garcia. Untuk kampanye ini, 
mereka mengembangkan slogan, “Mas Antena, Mejor Comunicación” (“Lebih Banyak Antena, 
Komunikasi Lebih Baik”).

Upaya mereka belum dihargai secara universal. Di banyak daerah pedalaman, orang 
Peru berbicara dalam bahasa lokal, yang menimbulkan hambatan bahasa bagi advokasi 
Asociación de Contribuyentes del Peru. Beberapa kota telah terbuka untuk ide-ide yang 
disajikan, sementara yang lain telah melangkah lebih jauh untuk mengusir tim keluar 
kota. “Ini bisa menakutkan,” kenang Garcia. Meskipun demikian, proyek tersebut membuat 
kemajuan bertahap — sampai El Niño Costero melanda.

Peru mengalami banjir dan tanah longsor yang luas (lebih dari 100 orang tewas) pada 
awal tahun 2017 karena serangkaian badai yang tidak wajar yang telah berdampak pada 
sebagian besar perekonomian dan membuat reformasi kebijakan merangkak. Kondisi ini 
telah menggagalkan beberapa upaya Asociación de Contribuyentes del Peru karena perhatian 
publik teralihan, tetapi hal ini juga menawarkan peluang yang tidak terduga: banyak dari 
infrastruktur negara hancur dalam badai, yang memunculkan “waktu yang ideal untuk 
membahas (dengan para pembuat kebijakan) bagaimana untuk melakukan pembangunan 
kembali,” menurut Beteta.

Lebih dari sembilan juta orang di Peru tidak memiliki akses terhadap air yang siap minum. 
Infrastruktur air dikelola oleh perusahaan negara yang ditunjuk oleh para pemimpin 
pemerintah pedesaan. Mereka tidak terikat oleh tekanan pasar, dan masyarakat Peru 
menjadi menderita karena kinerja perusahaan tersebut yang buruk. Namun, karena 
struktur manajemen pemerintahan yang nepotistik, “Kami tidak bisa mendapatkan pijakan 
untuk mengadvokasi pengelolaan air oleh swasta,” kata Beteta.

Setelah penelitian lebih lanjut, Asociación de Contribuyentes del Peru menemukan bahwa 
mereka dapat memulai dari pintu industri pengelolaan air dengan berfokus pada tahap 
proses individual. Mereka mengidentifikasi sanitasi air sebagai fungsi yang tidak diinginkan 
tetapi penting dari proses pengelolaan air, yang sering diabaikan oleh perusahaan publik 
dan politisi lokal.

Bencana alam El Niño Costero membuat masalah ini menjadi lebih menonjol karena sistem 
air setempat kelebihan beban dan perusahaan pengelola yang tidak efisien tidak dapat 
mengelolanya. Memanfaatkan peluang tersebut, Asociación de Contribuyentes del Peru 
meluncurkan kampanye advokasi untuk mengizinkan PPP dalam sanitasi air. Mengandalkan 
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penelitian Asociación de Contribuyentes del Peru, “kami membuktikan bahwa banyak dari 
perusahaan air minum ini sangat banyak berhutang,” kata Garcia.

Kombinasi urgensi dan advokasi yang didukung penelitian mendorong pemerintah pusat 
untuk menetapkan prosedur khusus bagi perusahaan air minum untuk memproses 
kebangkrutan, dan kemudian merestrukturisasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan 
sektor swasta untuk mengajukan penawaran pada proyek-proyek pengelolaan. Hal ini 
mungkin membutuhkan beberapa tahun untuk dilakukan, tetapi prosesnya telah dimulai. 
Asociación de Contribuyentes del Peru optimis, bahwa “Hal terpenting bagi kami sebagai 
hasil dari pencapaian ini,” kata Beteta, “adalah bahwa kami telah menjadi otoritas yang 
mapan dalam reformasi kebijakan.”

Faktor utama yang memperlambat kemajuan Asociación de Contribuyentes del Peru dalam 
mencapai reformasi infrastruktur air, dan bidang lainnya, adalah keengganan publik 
terhadap PPP. Sekitar waktu program LIFE dimulai, skandal korupsi muncul di Brazil yang 
berdampak di seluruh Amerika Latin. Skandal Lava Jato (“Operasi Pencucian Mobil”) adalah 
skema korupsi yang meluas di mana perusahaan minyak milik publik Petrobas menerima 
suap sebagai imbalan pemberian kontrak yang digelembungkan kepada perusahaan 
konstruksi swasta, yang menodai reputasi PPP di seluruh dunia.

Tantangan ini telah mengejutkan Asociación de Contribuyentes del Peru. Beteta menjelaskan, 
“Pada awalnya, kami naif. Kami tidak menyadari sejauh mana PPP dapat digunakan 
untuk korupsi.” Sekarang, mereka harus mengeluarkan upaya dan sumber daya untuk 
membersihkan citra PPP di atas pekerjaan mereka untuk memajukan pelaksanaannya. 
Upaya ekstra ini, bagaimanapun, telah menunjukkan bahwa Asociación de Contribuyentes del 
Peru bersedia bekerja lebih keras untuk menunjukkan manfaat dari rekomendasi kebijakan 
mereka.

Berperan sebagai pendukung dan pengawas untuk PPP, Asociación de Contribuyentes 
del Peru menjadi pemerhati dari perilaku buruk di kedua pihak. Pemerintah diharuskan 
untuk mengizinkan PPP berdasarkan kualitas dan jangkauan penelitian Asociación de 
Contribuyentes del Peru tentang nilai pengintegrasian usaha bebas ke dalam penyediaan 
barang publik. Selain itu, komunitas bisnis terkendali karena praktiknya dipantau, sehingga 
peluang korupsi berkurang dan peluang lebih besar untuk ditangkap dan dihukum. Dengan 
cara ini, Asociación de Contribuyentes del Peru diposisikan untuk memacu penyediaan 
infrastruktur swasta yang mampu bertahan melampaui batas-batas proyek LIFE.

Satu kelemahan dari naiknya status Asociación de Contribuyentes del Peru adalah upaya dari 
pemerintah dan bisnis untuk mengambil manfaat dari upaya-upaya organisasi ini untuk 
kepentingan mereka sendiri. Para pembuat kebijakan mulai mengandalkan penelitian 
mereka, melibatkan mereka dalam proses pengembangan kebijakan. “Mereka sudah mulai 
meminta bantuan kami dalam membuat laporan dan undang-undang,” ungkap Beteta. 
Sementara di sisi lain, “perusahaan swasta mulai memandang kami sebagai mitra. . . dan 
mereka juga ingin menjadikan kami sebagai konsultan.” Dalam setiap kasus, ciri paling 
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berharga Asociación de Contribuyentes del Peru, yakni sebagai lembaga yang independen, 
menjadi terancam.

Tim organisasi ini kemudian mengelola tantangan tersebut dengan bijaksana, dan dengan 
jelas menyampaikan tentang pentingnya independensi, sambil memperkuat keinginan 
mereka untuk terlibat dalam upaya-upaya kooperatif. Pesan semacam itu telah membantu 
memperbaiki kemampuan lainnya, yakni komunikasi. Hal ini, secara kebetulan, telah 
membantu mempersiapkan mereka untuk tantangan lain yang muncul dari sudut pandang 
budaya yang sudah mengakar.

Sementara Peru telah mempertahankan kebijakan yang agak berorientasi pasar selama 
beberapa dekade terakhir, para politisi telah melakukan pekerjaan yang sangat buruk dalam 
mengembangkan lembaga pasar. Dikotomi ini telah menyebabkan semacam disonansi 
kognitif: orang Peru menikmati manfaat dari sejumlah reformasi pasar, sementara mereka 
secara bersamaan memiliki ketertarikan pada sosialisme. Faktanya, orang mendapat kesan 
bahwa pasar itu kejam, yang mencerminkan rezim otoriter masa lalu seperti rezim Fujimori 
di Peru dan Pinochet di Chile.

Ketika masyarakat sipil, yang tidak berdasar pada prinsip-prinsip pasar, tumbuh dalam 
kekuasaan karena meningkatnya kekayaan dan akses, Garcia dan Beteta khawatir negara 
akan mengalami kemunduran. Mereka terutama mengkhawatirkan generasi Milenial, yang 
menghargai nilai-nilai sosialis lebih dari kelompok lain dan akan membentuk kelompok tiga 
hingga empat juta pemilih yang memenuhi syarat dalam pemilu tahun 2021.

Terprovokasi untuk melakukan sesuatu karena data statistik tersebut, Beteta merefleksikan, 
“Kami perlu menerjemahkan ide kami dengan cara yang emosional dan romantis.” Dan 
itulah yang Asociación de Contribuyentes del Peru coba lakukan. Mempresentasikan 
penelitian mereka dalam bahasa sederhana telah menjadi nilai inti sejak dimulainya 
organisasi ini. Faktanya, elemen yang menentukan dari jangkauan mereka adalah 
menggunakan kartun untuk menangkap ide dan memasukkannya ke dalam format yang 
dapat diakses.

Pergeseran demografi telah mendorong pergeseran lebih lanjut dalam media, sehingga, 
mereka berupaya membuat meme yang secara khusus menargetkan kaum Milenial. 
Garcia mencatat, “Saya secara pribadi mengevaluasi cara membuat vlog untuk 
mengkomunikasikan ide, berharap dapat mengembangkan alat untuk menjangkau generasi 
Milenial dengan ide karena mereka tidak akan membaca makalah.”

Asociación de Contribuyentes del Peru telah terbukti menjadi pembela para pembayar 
pajak yang efektif. Terlepas dari serangkaian tantangan utama yang dihadapi Peru dalam 
beberapa tahun terakhir, negara tersebut telah mengalami peningkatan dalam peringkat 
Doing Business dari Bank Dunia. Skor infrastruktur telah meningkat, khususnya di wilayah 
individu seperti pelanggan telepon seluler dan kualitas pasokan listrik.
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Terkait telekomunikasi, pemerintah pusat telah mendukung rekomendasi kebijakan 
Asociación de Contribuyentes del Peru, sehingga Kementerian Telekomunikasi ikut serta 
bersama organisasi ini untuk mendorong kebijakan soal pendidikan di seluruh negara 
tersebut. Sejauh ini, mereka telah mengunjungi hampir 30% daerah di Peru. Mereka juga 
mendapatkan kemitraan dengan organisasi advokasi sipil, yang ikut melipatgandakan 
dampaknya. Kampanye mereka di lapangan untuk memperluas jaringan seluler dan 
analisis mendalam tentang hambatan-hambatan birokrasi di industri telekomunikasi telah 
berkontribusi pada perbaikan jumlah pelanggan telepon seluler di Peru.

Penelitian dan advokasi yang dilakukan Asociación de Contribuyentes del Peru’s terkait 
pengelolaan air, dan menentukan prioritas terkait dengan pandangan negara tentang PPP, 
telah berkontribusi pada diskusi yang tengah berlangsung tentang isu ini.  Hal penting 
lainnya adalah, pemerintah mensahkan undang-undang pada tahun 2016 yang secara resmi 
mengizinkan perusahaan swasta untuk ikut serta dalam tender proyek pengelolaan air.

Asociación de Contribuyentes del Peru memulai proyek LIFE dengan berfokus pada 
“Infrastruktur untuk Semua,” yang ingin melepaskan kekuatan dari kebebasan berusaha 
di Peru untuk membawa kemakmuran ke pelosok terjauh negara tersebut. Mereka 
menghadapi tantangan tak terduga di sepanjang perjalanan mereka, seperti dipaksa untuk 
mengubah tujuan proyek di tengah jalan dan membangun kemampuan komunikasi yang 
sebelumnya kurang. Selama proses tersebut, organisasi tersebut membangun reputasinya. 
Keberhasilan untuk mempertahankan fokus untuk mencapai penelitian yang berkualitas 
dan upaya komunikasi taktis, membuat organisasi tersebut menjadi suara yang terpercaya 
di dalam diskusi kebijakan publik.

Berpartisipasi dalam proyek LIFE tidak hanya membantu Asociación de Contribuyentes 
del Peru memfokuskan portofolio prakarsa mereka dan dampak perubahan nyata yang 
mereka hasilkan pada peringkat internasional Peru, tetapi juga membantu pengembangan 
wadah pemikir muda tersebut. “Program LIFE adalah pendorong kesuksesan kami,” Garcia 
menjelaskan. “Tanpa program ini, kami tidak akan berhasil mencapai apa yang kami miliki.”

Poin-poin Utama

Tentang Membangun Hubungan

Lingkungan sosial dan politik di Peru menjadi tantangan bagi siapa pun yang ingin 
melepaskan kekuatan pasar yang transformatif. Meskipun demikian, Asociación de 
Contribuyentes del Peru tetap fokus untuk memahami posisi yang dimiliki orang lain, dan 
menemukan cara untuk menyelaraskan insentif lawan dengan insentif mereka sendiri. 
Hal ini membuat organisasi tersebut menerima lebih banyak undangan untuk terlibat 
dalam menyusun pendekatan kebijakan, yang mana hal tersebut adalah sebuah bentuk 
kemenangan jangka panjang.
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Tentang Bersikap Tangkas

Dampak yang ditimbulkan Asociación de Contribuyentes del Peru hampir tidak dapat 
dipercaya, mengingat mereka hanya memiliki empat karyawan tetap. Tim organisasi 
tersebut telah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa untuk membangun kemitraan di 
berbagai bidang, baik berbagi dukungan administrasi kantor dengan organisasi nirlaba lain, 
atau memulai situs web dalam hubungannya dengan asosiasi perdagangan, bepergian ke 
daerah-daerah terpencil di Peru dengan kementerian-kementerian pemerintah pusat, atau 
terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tanggap bencana dengan organisasi non-pemerintah 
internasional seperti Bank Dunia. Dengan demikian, Asociación de Contribuyentes del Peru 
telah menunjukkan kepandaian yang beraneka ragam dalam menemukan titik temu dan 
berupaya untuk saling menguntungkan bagi banyak pihak.

Tentang Merebut Peluang

Sebelum Asociación de Contribuyentes del Peru, tidak ada kelompok advokasi pembayar 
pajak di Peru, dan ada banyak alasan untuk meragukan bahwa organisasi serupa dapat 
berhasil. Namun, dengan dilengkapi visi untuk masyarakat yang lebih sejahtera, Asociación 
de Contribuyentes del Peru diluncurkan, dan telah menghadapi beragam tantangan seperti 
bencana alam dan skandal politik terkait dengan solusi kebijakan yang diusulkan secara 
langsung. Ketika politisi telah puas dengan status quo, Asociación de Contribuyentes del Peru 
telah melihat peluang untuk mendorong perubahan kebijakan, meskipun mungkin sulit. 
Sikap optimis menjadi kekuatan besar bagi organisasi yang memiliki sumber daya terbatas 
dan berada di lingkungan yang menantang.

Tentang Memilik Prinsip

Asociación de Contribuyentes del Peru berusaha menjadi suara bagi pembayar pajak, dan 
mereka tetap berdedikasi pada visi tersebut. Adanya daya tarik untuk meningkatkan 
pengaruh jika bermitra dengan pemerintah atau stabilitas pendanaan yang lebih besar 
jika bermitra dengan bisnis merupakan hal yang tidak diragukan, tetapi Asociación de 
Contribuyentes del Peru tetap setia pada misi aslinya. Hal ini membuat organisasi tersebut 
semakin mampu untuk memperkuat reputasinya, yang membawa mereka pada pengaruh 
yang lebih besar dan keuangan yang lebih baik.

Tentang Tetap Fokus

Setiap keberhasilan yang dicapai bergantung pada kualitas penelitiannya. Mereka telah 
mengatur ulang operasi, bermitra dengan berbagai kelompok, dan beralih ke masalah 
yang benar-benar baru, tetapi mereka selalu mempertahankan fokus mendasar pada 
kualitas penelitian mereka. Garcia menegaskan keunggulan dari pendekatan ini, dengan 
mengatakan, “Kami berusaha keras untuk menjadi sangat solid dalam penelitian kami 
sehingga kami dapat melawan kritik yang dilontarkan kepada kami.”
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Pertanyaan Diskusi

• Tantangan-tantangan unik apa yang dihadapi organisasi Anda? Asociación de 
Contribuyentes del Peru menghadapi guncangan internal dan eksternal saat menjalankan 
programnya. Bagaimana organisasi Anda mengalami hal serupa dan bagaimana Anda 
menanggapinya? Insting mana yang menang, “berjuang atau menyerah”?

• Permasalahan administrasi atau birokrasi apa yang menghalangi perkembangan dan 
jangkauan pekerjaan Anda? Bagaimana organisasi Anda dapat menemukan solusi luar 
biasa untuk memperbaiki kinerja jangka pendek sambil menyiapkan masa depan yang 
lebih kuat?

• Apa keunggulan komparatif Anda? Adakah satu hal yang organisasi Anda lakukan lebih 
baik daripada orang lain, atau Anda tidak akan pernah berhenti melakukannya? Jika 
ini merupakan bagian integral dari identitas organisasi Anda, bagaimana Anda dapat 
memanfaatkan kekuatan ini untuk memberikan pengaruh yang lebih besar?

• Apakah organisasi Anda bersedia bermitra dengan organisasi lain yang mungkin 
memiliki lebih banyak perbedaan pandangan dibandingkan kesamaan dengan Anda? Di 
area mana Anda dapat melihat kemungkinan hal ini terjadi? Kemitraan tersebut akan 
terlihat seperti apa?

• Asociación de Contribuyentes del Peru telah memperoleh banyak kredibilitas dengan 
mengidentifikasi (dan bertindak) sebagai pembela para pembayar pajak. Pendekatan 
dan pesan apa yang dapat digunakan organisasi Anda untuk menang dalam pertarungan 
dalam forum opini publik? Pernahkah Anda mencoba melakukan ini? Apakah yang 
terjadi, atau menurut Anda, kira-kira apa yang akan terjadi?



105

Bagian VI
Studi Kasus tentang Beban Pajak yang Tidak Adil

Semua rezim yang menerapkan perpajakan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar 
dari pajak. Kebijakan tersebut harus diterapkan secara luas, di mana beban pajak harus 
didistribusikan secara luas dan netral, yang berarti kebijakan pajak tersebut tidak boleh 
memihak satu kelompok atau industri di atas yang lain. Terlalu sering, pemerintah, 
seringkali atas desakan kepentingan khusus, berusaha menggunakan sistem pajak untuk 
memanipulasi pasar atau mencapai hasil yang sempit.

Upaya-upaya itu mengancam untuk menciptakan serangkaian konsekuensi yang tidak 
diinginkan. Misalnya, kebijakan tarif komputer di Argentina, yang dimaksudkan untuk 
melindungi beberapa perusahaan komputer dalam negeri dari persaingan, namun 
konsekuensinya justru menjadi setiap orang harus membayar dua hingga tiga kali lebih 
banyak untuk laptop, tablet, dan lain-lain, dibandingkan orang di negara tetangga. Kebijakan 
ini menguntungkan beberapa orang dengan mengorbankan orang lain. Konsekuensi 
yang lebih buruk lagi adalah bahwa harga yang lebih tinggi secara tidak proporsional 
memengaruhi populasi yang berpenghasilan rendah.

Pertimbangan untuk keadilan pajak harus mencakup pengamatan yang cermat atas 
konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan yang dapat mendistorsi pasar. 
Terlalu sering, konsekuensi tersebut, secara tidak proporsional, memengaruhi populasi 
berpenghasilan rendah, dan menghalangi partisipasi penuh mereka dalam peluang 
ekonomi.

Versi studi kasus di bagian ini tersedia di AtlasNetwork.org.
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Menghapus Hambatan bagi Perempuan

Advocata Institute  
Sri Lanka

Pengantar

Hingga baru-baru ini, pemerintah Sri Lanka mengenakan pajak atas berbagai produk 
kebersihan untuk perempuan lebih dari 100%, membuat kebutuhan dasar tersebut tidak 
terjangkau oleh kebanyakan perempuan di negara tersebut. Terlepas dari budaya diam dan 
mencemooh dalam menanggapi masalah ini, Institut Advocata dengan berani melangkah 
untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara ketika tidak ada orang lain yang mau. 
Pekerjaan Advocata tidak hanya memulai percakapan penting, tetapi juga menyebabkan 
penurunan drastis dalam pajak pembalut perempuan, yang telah melucuti martabat 
perempuan dengan mencegah akses terhadap kebutuhan dasar.

Visi Advocata Institute untuk Sri Lanka adalah agar negaranya menjadi lebih bebas, terbuka, 
dan sejahtera. Pekerjaan organisasi bertujuan untuk menciptakan Sri Lanka dengan banyak 
kesempatan bagi siapa saja untuk bekerja keras dan sukses.

Di negara dengan 4,2 juta perempuan, hanya 30% yang menggunakan pembalut. Sebaliknya, 
mereka menggunakan kain lap, yang menimbulkan masalah sanitasi dan kesehatan. 
Ketidakadilan ini tidak tertandingi selama bertahun-tahun karena siklus menstruasi 
perempuan dianggap “tidak bersih” dan terlarang oleh banyak orang di Sri Lanka. 
Perempuan sering kali tidak diterima di rumah dan di sekolah saat menstruasi.

Institut Advokata menentang budaya diam di Sri Lanka melalui suara lantang, dan 
menyebarkan penelitian inovatif tentang perpajakan yang tidak adil hingga pejabat 
pemerintah dipaksa untuk mengambil tindakan. Berkat upaya Advocata, tarif impor 30% 
untuk produk feminin di Sri Lanka dihapus. Total pajak atas produk feminin telah dikurangi 
menjadi sekitar 63%, dari sebelumnya 101,2%, dan Menteri Keuangan Sri Lanka, Mangala 
Samaraweera, mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation, bahwa dia sedang mencari 
cara bagaimana pajak atas produk sanitasi dapat dikurangi lebih jauh.

Inilah cara kerja Advocata menginspirasi perubahan di Sri Lanka:
• Lembaga Advocata berhasil membuat pembalut menjadi lebih terjangkau dengan 

mengakhiri tarif impor 30% atas produk-produk tersebut.
• Penelitian Advocata mengungkap hambatan yang dihadapi banyak perempuan di Sri 

Lanka, menyoroti masalah tersebut dan memulai percakapan penting tentang perlunya 
perubahan.
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Kisah Advocata menawarkan pelajaran tentang cara:
• Menggeser reformasi ekonomi yang mungkin tampak terlarang karena stigma budaya
• Menjadi suara yang otentik untuk perubahan.

Keberhasilan Advocata adalah kemenangan untuk pasar bebas dan perempuan di Sri Lanka.

Sebuah studi Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan, 60% guru di Sri Lanka menganggap 
darah menstruasi tidak murni. Karena itu, 60% anak perempuan tidak masuk sekolah 
sebulan sekali selama siklus mereka. Perempuan sering kali dipaksa meninggalkan rumah 
mereka selama menstruasi — beberapa meninggal, yang lain menghadapi penyakit. Semua 
tunduk pada isolasi dan diskriminasi.

Singkatnya, perempuan dilucuti martabatnya karena budaya mereka tidak suka berurusan 
dengan siklus menstruasi perempuan yang alami.

Pandangan tumpul tentang feminitas ini tidak hanya lazim di masyarakat Sri Lanka, tetapi 
juga merembes ke dalam cara pemerintah memungut pajak atas produk-produk feminin.

“Perempuan di Asia Selatan umumnya menghadapi budaya diam yang didikte oleh 
ketidakadilan dan kebencian terhadap perempuan,” kata Anuki Premachandra, manajer 
komunikasi penelitian di Advocata. “[Sebagai sebuah bangsa], kita jauh dari tempat kita 
tempo dulu, tapi jalan kita masih panjang. Peran seorang perempuan masih dilihat secara 
luas dan terbatas pada peran pengasuh, dan perjuangan untuk menentang norma ini adalah 
yang kami perjuangkan setiap hari. Meskipun kita menjadi negara pertama yang memiliki 
perdana menteri perempuan, perempuan tidak dilihat sesering seharusnya dalam peran 
kepemimpinan dan politik. Ini sangat mungkin juga mengapa pajak tinggi untuk barang-
barang penting seperti pembalut perempuan ada dan belum ditantang oleh siapa pun 
sampai Institut Advocata menjelaskan dampaknya.”

Narasi Proyek

Advocata tahu bahwa akses terbatas ke pembalut perempuan berbahaya, tetapi mereka 
perlu mengetahui mengapa dan bagaimana hal itu memengaruhi perempuan.

Karena pertarungan yang sifatnya sensitif, kelompok tersebut tidak dapat memanfaatkan 
cerita manusia untuk menjelaskan mengapa masalah tersebut begitu penting. Mereka 
memiliki akses ke data tentang anak perempuan yang tidak sekolah karena menstruasi dan 
sikap umum mereka terhadap menstruasi dari UNICEF dan kelompok lain — tetapi mereka 
tahu bahwa mereka membutuhkan lebih daripada itu.

Untuk itu, Advocata mengadakan survei konsumen untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
bagaimana akses terbatas ke pembalut perempuan memengaruhi perempuan di Sri Lanka. 
Yang mereka pelajari adalah setidaknya 50% perempuan berpenghasilan rendah tidak 
menggunakan pembalut perempuan.
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Alternatif pembalut perempuan, seperti kain lap, adalah hal yang tidak sehat dan tidak 
aman. Namun, karena stigma budaya seputar kesehatan reproduksi perempuan, pembuat 
kebijakan tidak menyadari bagaimana alternatif yang tidak sehat ini memengaruhi 
perempuan. Kebersihan yang buruk akibat kain lap dapat menyebabkan kanker serviks, 
yang merupakan jenis kanker paling umum kedua di antara perempuan Sri Lanka. 
Menurut Pusat Informasi HPV, perkiraan saat ini menunjukkan bahwa setiap tahun, 1.721 
perempuan Sri Lanka didiagnosis dengan kanker serviks, dan 690 perempuan meninggal 
karena penyakit tersebut.

“Fakta bahwa kebutuhan karena pajak yang begitu tinggi menunjukkan betapa perempuan 
yang disalahpahami di dunia nyata di sini,” kata Premachandra. “Kami tumbuh dalam 
budaya di mana topik menstruasi dan keperempuanan tersembunyi dan tidak dirangkul. 
Beban pajak seperti ini hanya menambah ketidakadilan bagi martabat perempuan. “

Dipersenjatai dengan fakta dan wawasan yang lebih rinci tentang masalah yang melanda 
perempuan Sri Lanka, Advocata mampu membidik pesan yang efektif dan argumen 
persuasif tentang mengapa negara perlu mereformasi cara menerapkan pajak terhadap 
produk-produk feminin.

Penindasan budaya di Sri Lanka terhadap perempuan melampaui pajak atas produk 
perempuan, dan ini memengaruhi perekonomian negara secara keseluruhan, selain 
mengganggu mobilitas sosial perempuan. Misalnya, perempuan yang bekerja setelah 
jam 8 malam adalah hal yang dilarang. Membatasi kebebasan perempuan dan hak untuk 
mencari nafkah sangat berbahaya bagi setengah dari populasi Sri Lanka, dan Advocata telah 
bertindak sebagai suara untuk mereka.

Mereka mampu bertindak sesuai dengan yang mereka katakan karena sebagian besar staf 
yang dibayar Advocata adalah perempuan.

“Saya pikir memiliki perempuan di staf kami mungkin telah membantu mempertahankan 
masalah tersebut dalam jangka panjang,” kata Deane Jayamanne, salah satu pendiri dan 
direktur Advocata.

Karena keberagaman staf tim di Advocata, mereka berpikir secara berbeda. Misalnya, 
Advocata menemukan masalah pajak tinggi atas produk feminin saat meneliti pajak popok.

“Saya menjadi seorang ayah hampir dua tahun lalu dan memperhatikan bahwa popok di 
Sri Lanka lebih mahal daripada di Amerika Serikat,” kata Jayamanne. “Harganya sangat 
mahal sehingga ada jaringan ibu penyelundup popok di pasar gelap. Peneliti yang meneliti 
untuk reformasi tarif sudah melakukan beberapa studi, dan menemukan bahwa ada pajak 
62% untuk popok, dan saat melakukan itu kami juga menemukan ada pajak 100% untuk 
pembalut perempuan. Kami merilis data tersebut ke beberapa organisasi media dan 
masalah tersebut mulai muncul ke publik sejak saat itu. “

Dengan kepemimpinan perempuan seperti Premachandra yang memperjuangkan masalah 
ekonomi perempuan, sangatlah cocok bagi Advocata untuk memimpin dalam perjuangan 
untuk reformasi. Jayamanne mengatakan bahwa dia telah belajar bahwa, ketika masalah yang 
dimenangkan grupnya memiliki “kepentingan pribadi”, peluang suksesnya jauh lebih tinggi.



109

Menghapus Hambatan bagi Perempuan
edvftaia Irstitin aae Larra 

“Saya benar-benar berpikir memiliki beragam orang di dalam ruangan benar-benar 
membuat perbedaan dan membuka kesempatan untuk mendapatkan cara berpikir yang 
baru,” katanya.

Menyebarkan berita tentang pajak ekstrem Sri Lanka atas produk-produk feminin 
menciptakan gelombang kemarahan di media sosial.

Mencoba memanfaatkan dan mengembangkan jangkauan digital untuk menyebarkan 
kampanye Advocata adalah hal yang baru bagi organisasi tersebut. Tim Advocata tidak 
memiliki ilmu yang pasti atau pemahaman tentang cara memanfaatkan media baru pada 
awalnya — salah satu tantangan utama adalah mengidentifikasi target audiens mereka 
sehingga upaya mereka di media sosial tidak ditujukan pada lubang hitam.

Media sosial menjadi penting dalam perjuangan ini karena upaya lain yang lebih tradisional 
berdasarkan penelitian tidak membuahkan hasil. Tapi ketika Advocata membawa masalah 
ini ke masyarakat, perubahan persepsi terjadi. Setelah Advocata dapat menjangkau audiens 
yang peduli dengan pajak produk feminin, mereka menemukan bahwa mereka dapat 
menyulut api untuk perubahan dengan memberikan informasi berupa grafik, postingan 
pendek, dan video kepada audiens tersebut yang memungkinkan orang-orang untuk 
mengadvokasi diri mereka sendiri.

Taktik mereka berhasil. Kemarahan publik membuat pejabat pemerintah yang menangani 
kebijakan perpajakan memeriksa masalah tersebut. Akhirnya, pemerintah pun memotong 
pajak atas produk feminine tersebut.

“Kebebasan perdagangan akan membuat barang dan jasa yang terkait dengan kebersihan 
perempuan lebih tersedia melalui reformasi tunggal ini,” kata Dhananath Fernando, COO 
Institut Advocata. “Yang penting, hal ini akan memberikan kesempatan bagi perilaku 
kebersihan menstruasi yang lebih baik bagi perempuan, yang merupakan 52% dari populasi 
di Sri Lanka.”

Pengurangan pajak atas pembalut perempuan merupakan langkah penting dalam 
memperjuangkan lebih lama rencana Advocata terkait dengan kebebasan ekonomi di 
negara mereka.

Pertanyaan Diskusi

• Apakah ada populasi minoritas di negara Anda yang secara tidak proporsional dirugikan 
oleh kebijakan pemerintah yang buruk? Peluang apa yang Anda miliki untuk menjadi 
suara yang kredibel atas nama mereka?

• Bagaimana Anda mempersiapkan pesan yang menarik seputar masalah tersebut?
• Bagaimana Anda dapat memastikan tim Anda mendapatkan keuntungan dari berbagai 

perspektif yang mewakili berbagai lapisan masyarakat di negara Anda?
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Melawan Kembali Perpajakan Regresif

Lipa - Taxpayers Association  
Kroasia

Pengantar

Lipa adalah suara terdepan yang menyuarakan kepentingan pembayar pajak di Kroasia, 
mengadvokasi kepentingan mereka di semua tingkat pemerintahan. Area fokus utama 
lembaga think tank ini adalah menurunkan beban pajak Kroasia, yang 50% lebih tinggi 
dari rata-rata pajak Uni Eropa (UE), mengurangi birokrasi di Kroasia, dan membawa lebih 
banyak transparansi ke sistem, serta mengurangi utang publik, yang menjadi pendorong 
utama pajak tinggi negara itu.

Sekarang di tahun ketiga, organisasi yang belum lama berdiri tersebut telah meninggalkan 
jejak yang berani pada wacana sipil Kroasia. Organisasi ini secara total mengubah cara 
warga melihat peran pemerintah, di negeri yang sudah terlalu lama tidak memiliki suara 
yang kuat, mandiri, dan berfokus pada rakyat.

Narasi Proyek

Lipa adalah lembaga kecil, dengan hanya satu karyawan penuh waktu dan anggaran 
sederhana. Meskipun demikian, dengan ketabahan dan ketekunan, organisasi tersebut 
berhasil menghadang kebijakan pajak properti baru Kroasia melalui kampanye yang begitu 
kuat, sehingga Perdana Menteri Andrej Plenković terpaksa mencabut pajak pada tahun 
2017 sebelum diterapkan. Kemarahan publik terhadap beban pajak yang tinggi di negara itu 
begitu kuat sejak saat itu, sehingga hampir tidak mungkin untuk meloloskan kenaikan pajak 
dalam bentuk apa pun di Kroasia.

Kampanye Lipa menggerakkan seluruh elemen bangsa, mengeluarkan hasrat terpendam 
akan hak untuk memilih dan kebebasan yang tidak disuarakan secara publik selama 
bertahun-tahun. Kampanye sukarela Lipa untuk menyebarkan berita tentang gerakan anti 
pajak properti membuahkan hasil yang luar biasa.

• Petisi Lipa telah mengumpulkan lebih dari 20.000 tanda tangan dalam 24 jam pertama 
dan mencapai 50.000 tanda tangan dalam dua minggu pertama. Ketika warga mulai 
menerima formulir dari otoritas setempat yang meminta mereka untuk memberikan 
penjelasan rinci tentang properti mereka, tanda tangan kemudian melonjak ke lebih 
dari 146.000 orang, sekitar 3,5% dari populasi Kroasia.

• Lebih dari 100 outlet berita meliput kampanye pencabutan pajak properti, sehingga 
tidak mungkin bagi pejabat, penduduk, dan para pemberi pengaruh untuk mengabaikan 
momentum dari akar rumput untuk mendukung penghapusan pajak properti baru.
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• Pada 14 September 2017, pemerintah Kroasia mencabut sepenuhnya pajak properti 
negara. Meskipun ada banyak upaya sejak itu, pemerintah saat ini tidak dapat 
memperkenalkan pajak baru di hadapan tentangan publik.

Kesuksesan fenomenal Lipa memiliki banyak pelajaran yang dapat menawarkan panduan 
bagi para pendukung pasar bebas lainnya yang ingin melakukan pekerjaan yang baik di 
negara asalnya. Kekalahan organisasi atas pajak properti Kroasia menawarkan wawasan 
tentang cara:

• Membangun gerakan dari akar rumput

• Memanfaatkan sentimen publik dan iklim politik untuk melawan kebijakan pajak yang 
buruk

• Berbicara dalam bahasa yang digunakan audiens target.

Sejak menjadi negara merdeka pada tahun 1991, Kroasia telah melihat reformasi pasar 
secara mendasar terjadi secara perlahan-lahan namun pasti, tetapi hal itu bukan sesuatu 
yang mudah.

Salah satu cara laki-laki dan perempuan Kroasia menggunakan kebebasan yang baru 
mereka dapatkan sejak berpisah dengan komunisme adalah dengan berinvestasi di 
properti. Nyatanya, hampir 90% dari semua orang Kroasia tinggal di properti yang mereka 
miliki — bukan sewa — terlepas dari tingkat pendapatan mereka. Memiliki rumah telah 
menjadi alat yang ampuh untuk investasi dan stabilitas jangka panjang karena populasi 
yang semakin dewasa berurusan dengan cara menabung untuk masa depan.

Pajak properti akan menghancurkan hal ini. Namun, tim pemberani dari Lipa telah 
menentang proposal kebijakan beracun ini untuk menyatukan negara ini dan, untuk 
pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Kroasia, negara ini memberikan suara kepada 
semua warga.

Meskipun Lipa bertanggung jawab untuk menghentikan penerapan pajak tertentu, 
keberhasilan nyata mereka adalah dalam menciptakan gerakan persatuan dan harapan, 
di mana orang-orang yang telah lama ditahan oleh tangan kuat komunisme akhirnya 
menemukan suara mereka dalam perang melawan pajak.

Kroasia berada di tengah krisis demografis. Setelah melihat puncak populasinya pada 
4,8 juta penduduk pada tahun 1990, negara tersebut telah mengalami penurunan 
populasi setiap tahun karena orang Kroasia telah meninggalkan negara itu untuk mencari 
penghidupan yang lebih baik di negara lain, seperti di Jerman, Irlandia, dan negara-
negara Eropa lainnya. Selain itu, angka kematian telah melampaui angka kelahiran. Saat 
ini, populasi Kroasia mencapai 4,2 juta orang. Pada tahun 2017, ada hampir 20.000 lebih 
banyak kematian daripada kelahiran, dan 57.000 orang Kroasia pergi ke Jerman.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Pajak yang melumpuhkan dan ekonomi yang lemah. Tarif 
pajak penghasilan pribadi Kroasia adalah 40%, dan meskipun ini menunjukkan penurunan 
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dari puncaknya sebesar 56% pada tahun 2009, pajak penghasilan masih menjadi masalah 
yang signifikan, terutama bila digabungkan dengan pajak penjualan 25%. Dengan 
pengangguran sebesar 13%, dan 40% untuk kaum muda, harapan untuk menanam akar 
dan membangun masa depan yang berkembang tidak menjadi perhatian bagi banyak orang 
Kroasia.

Pada tahun 2016, paket reformasi pajak baru menawarkan gambaran sekilas tentang 
bagaimana berbagai hal dapat berubah menjadi lebih baik. Menjelang akhir tahun 
2016, pemerintah Kroasia mengesahkan pemotongan pajak penghasilan pribadi dan 
perusahaan negara tersebut, dan telah diadopsi oleh Parlemen. Ini adalah berita bagus — 
tapi sayangnya, ada hal lain yang menarik. Selain pemotongan ini, undang-undang baru 
memperkenalkan pajak atas properti di Kroasia yang akan menghancurkan negara tersebut. 
Hampir 90% orang Kroasia memiliki rumah tempat mereka tinggal, artinya baik orang kaya 
maupun miskin sama-sama akan merasakan dampaknya. Perumahan telah menjadi sarana 
tabungan utama di seluruh negeri sejak pemerintahan komunis, yang menawarkan salah 
satu dari sedikit jalan untuk menghemat uang di bawah sistem itu.

Lipa, yang mendukung bagian pemotongan pajak dari undang-undang tersebut, tahu 
bahwa mereka harus bertindak cepat dan meluncurkan serangan melalui komunikasi anti-
pajak properti, yang inovatif. Karena sifat mendesak dari masalah ini — pajak properti 
akan berlaku efektif 1 Januari 2018 bila dibiarkan berlaku sesuai rencana — organisasi ini 
memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan pendekatan untuk menjangkau seluruh 
masyarakat Kroasia dari segala usia.

Sebelum mengumumkan perjuangan mereka melawan pajak properti, Lipa menugaskan 
Velimir Sonje, salah satu ekonom paling berpengaruh di Kroasia, untuk memberikan analisis 
yang menunjukkan bagaimana pajak baru ini akan memengaruhi orang-orang Kroasia. 
Dengan temuan-temuan tersebut dalam konteks beban pajak secara keseluruhan, Lipa 
meluncurkan kampanye pemasaran dan komunikasi untuk membantu semua warga Kroasia 
memahami apa yang dipertaruhkan.

Berbekal fakta, kampanye Lipa dimulai pada 18 April 2017, dengan siaran pers yang 
disebarluaskan oleh semua media utama Kroasia. Selain siaran pers, grup tersebut 
membagikan petisi daring yang menentang penerapan pajak. Dalam 24 jam, lebih dari 
20.000 orang menandatangani petisi, dan pada akhir minggu pertama kampanye, jumlah itu 
melonjak menjadi 50.000 tanda tangan.

Kunci Lipa mendapatkan keberhasilan berkelanjutan dan pengaruh yang semakin besar 
pada masalah ini adalah praktiknya yang menggunakan informasi untuk membangun 
kampanye dan menargetkan lebih banyak pemilik rumah. Tidak ada informasi untuk 
membangun kampanye yang hanya digunakan satu kali – informasi untuk membangun 
kampanye selalu digunakan kembali, didaur ulang, dan diisi ulang. Misalnya, semua liputan 
media tentang kampanye tersebut dipromosikan di Facebook, di mana Lipa memiliki 
audiens aktif dan berpengaruh lebih dari 15.000 pengikut.

Tidak semua orang yang ingin dijangkau Lipa adalah pengguna media sosial, dan 
tidak semua orang mendengarkan stasiun berita yang dijangkau Lipa. Jadi, mereka 
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mengembangkan petisi anti pajak properti untuk mengumpulkan alamat surat. Ketika 
jumlah penandatangan meningkat, begitu pula milis, yang digunakan Lipa untuk 
menjangkau para pemilik rumah dengan buletin dan surat lainnya.

Momentum terus terbangun sebagai tonggak tersendiri terkait rencana implementasi pajak 
properti yang direncanakan pemerintah. Puncak paling signifikan dalam kampanye terjadi 
pada bulan Agustus 2017, bertepatan dengan saat warga Kroasia mulai menerima formulir 
dari otoritas pemerintah setempat yang meminta pemilik properti untuk memberikan akun 
rinci tentang properti mereka. Tindakan invasif ini memicu tambahan 100.000 orang untuk 
bergabung dalam kampanye, dan memberikan lebih banyak tekanan pada pemerintah. 
Banyak pemilik properti yang gelisah mengadakan protes di empat kota besar Kroasia.

Akhirnya, pada tanggal 8 Agustus, protes publik pun tak terhindarkan. Perdana Menteri 
Andrej Plenković berjanji untuk menarik pajak properti yang baru, menandakan 
kemenangan bagi publik Kroasia dan kemenangan besar bagi Lipa.

Metrik Kesuksesan — Mengukur Dampak dengan Data

• Sebanyak 146.100 tanda tangan telah dikumpulkan, yang menjadikan petisi tersebut 
sebagai salah satu kampanye sektor sipil paling sukses dalam sejarah demokrasi 
Kroasia.

• Menurut analisis dampak ekonomi Lipa, kekalahan organisasi dalam pajak properti 
akan berarti warga Kroasia akan menyimpan 300 juta kuna (USD50 juta) lebih di 
dompet mereka daripada mentransfer kekayaan itu ke kas negara.

• Kampanye Lipa benar-benar mengubah sentimen nasional tentang perpajakan. Setelah 
pajak properti gagal, pemerintah Kroasia mencoba memperkenalkan pajak baru lainnya 
tetapi harus menarik proposal ini karena penolakan publik yang terutama datang dari 
orang-orang yang telah menandatangani petisi Lipa dan terus menerima buletin grup. 
Lipa telah mengumpulkan 30.000 tanda tangan untuk menentang empat pajak baru 
satu bulan setelah kampanye pajak properti. Semua proposal pajak baru ini dikalahkan.

• Selama enam bulan perjuangan Lipa melawan pajak properti, 100 media lokal dan 
nasional yang berbeda menerbitkan berita tentang kampanye tersebut.

o Para anggota Lipa membahas perlunya mencabut undang-undang pajak properti 
dalam 20 penampilan di stasiun TV besar.

• Situs web Lipa mengalami 380.000 pengunjung pada periode ini.

• Jangkauan Facebook Lipa 900% lebih tinggi dan menambahkan 50% lebih banyak 
pengikut selama kampanye.

• Lebih dari 350 sukarelawan mengumpulkan tanda tangan untuk kampanye tersebut.
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Poin Utama

Tentang Menyusun Pesan

Melawan pemerintah memang tidak pernah mudah. Tetapi, akan sangat sulit terutama 
jika Anda mencoba menghentikan kebijakan pajak yang buruk tanpa dapat secara jelas 
mengartikulasikan kepada publik berapa biaya pajak yang akan mereka keluarkan.

Ketika pemerintah Kroasia memberlakukan pajak properti baru, sebagian besar dari 
penetapan tarif baru diserahkan kepada otoritas lokal. Selain itu, cara penghitungan pajak 
adalah rumus yang rumit, antara lain, berdasarkan ukuran dan penggunaan properti.

Pada akhirnya, kampanye Lipa berhasil bukan karena angka tetapi karena daya tarik 
emosional Lipa yang meraih kesuksesan. Pesan bahwa “Pajak properti membuat kita 
menjadi pembantu di rumah kita sendiri” telah menyentuh hati orang Kroasia dan menjadi 
pesan yang beresonansi dengan sebagian besar penduduk.

Mengapa hal tersebut penting: Kita harus bekerja dengan kotak peralatan yang dapat kita 
gunakan. Ketika data tidak tersedia untuk kampanye anti-pajak properti, Lipa mampu 
mengkomunikasikan dampak pajak properti secara keseluruhan, sementara juga membuat 
pendekatan emosional bagi negara yang banyak berinvestasi di properti.

Pengalaman Kroasia baru-baru ini sebagai bagian dari Yugoslavia di bawah komunisme 
terus memberikan pengaruh yang dalam pada rakyat dan ekonominya, dan hal ini 
menghadirkan peluang yang kuat saat Lipa melawan balik pajak properti yang baru.

Salah satu dampak yang sangat kuat, namun sangat relevan untuk pertarungan ini adalah 
efek komunisme pada kepemilikan rumah di Kroasia. Karena inflasi yang menonjol di 
bawah pemerintahan komunis, orang terpaksa menabung dengan membeli properti, yang 
tidak kehilangan nilainya bahkan ketika nilai mata uang nasional turun. Saat ini, Kroasia 
menempati peringkat ketiga di Uni Eropa dalam hal tingkat kepemilikan rumah, setelah 
Rumania dan Slovakia. Persentase kepemilikan rumah yang tinggi di negara itu membantu 
Lipa memotivasi warga untuk bertindak karena kebijakan pajak baru secara langsung telah 
memengaruhi investasi mereka, yang tidak hanya memiliki nilai moneter tetapi juga makna 
simbolis dan keterikatan emosional yang kuat.

Tentang Menginspirasi Masyarakat untuk Peduli

Ketika Lipa pertama kali memutuskan untuk bertarung di kebijakan pajak properti, tim 
lembaga tersebut mengetahui kalau hal tersebut akan menjadi perjuangan yang berat. 
Pertama, Komisi Uni Eropa telah merekomendasikan hal tersebut sebagai keputusan yang 
tepat untuk diambil oleh pemerintah. Kedua, masyarakat umum memiliki sedikit atau 
tidak sama sekali pengetahuan tentang masalah pajak properti, apalagi seluk-beluk dan 
spesifikasi undang-undang federal.
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Sebelum kampanye Lipa, warga Kroasia pada umumnya tidak terlalu sensitif terhadap pajak 
baru. Mereka mengira ini adalah masalah orang lain — yakni perpajakan memengaruhi 
orang lain yang lebih kaya.

Jadi Lipa berupaya untuk membeberkan faktanya. Organisasi tersebut bermitra dengan 
salah satu ekonom paling dihormati di negara itu untuk menunjukkan bagaimana semua 
orang Kroasia akan terpengaruh oleh pajak properti mengingat jumlah pendapatan 
yang diharapkan negara dari pajak akan dihasilkan, dan kemudian memaparkan dengan 
bahasa yang menarik dan dapat dimengerti untuk menjelaskan kepada masyarakat umum 
bagaimana setiap pajak baru secara langsung berarti lebih sedikit uang bagi mereka untuk 
dibelanjakan bagi keluarga mereka.

“Pelajaran terbesar, dan yang positif pada saat itu, adalah bahwa mendapatkan dukungan 
populer tentang topik liberalisme di Kroasia adalah hal yang sangat mungkin, jika kampanye 
dilakukan dengan benar — dengan hati-hati memilih pesan dan saluran komunikasi untuk 
audiens sasaran, mengatur waktu dengan tepat dan memilih topik yang tepat,” kata Zoran 
Löw, manajer eksekutif Lipa.

Mengapa hal tersebut penting: Sebagai lembaga yang mempelajari kebijakan, kami sering 
merasa bahwa kami harus “mematangkan sebuah masalah” agar siapa pun peduli dengan 
apa yang kami katakan. Dan bahkan dalam kasus Lipa, ketika inisiatif kebijakan utama 
terjadi dalam waktu nyata yang akan memengaruhi sebagian besar penduduk negara, 
tantangan itu tetap ada. Mengapa harus ada orang yang peduli? Sebagaimana pentingnya 
menyampaikan pesan pribadi, Anda harus terlebih dahulu mulai dengan fakta. Lipa 
melakukan hal itu dengan memberikan angka tentang dampak ekonomi dari pajak properti, 
kemudian menyaring dampak ini menjadi poin pembicaraan dan pesan yang sesederhana 
mungkin untuk mengungkapkan kepada publik tentang bahaya kebijakan ini.

Pertanyaan Diskusi

• Asosiasi Pembayar Pajak Lipa adalah sebuah organisasi kecil, tetapi terlepas dari 
ukurannya, mereka mampu mengambil alih pemerintah dan menghentikan pajak 
properti yang baru sebelum diterapkan. Bagaimana lembaga think tank, kelompok 
advokasi, atau organisasi nirlaba lain dengan staf kecil dan / atau anggaran sederhana 
dapat mengembangkan upaya advokasi mereka dan memperluas ruang lingkup 
organisasi mereka?

• Kekuatan kampanye Lipa melawan pajak properti memiliki dua bagian: analisis 
ekonomi yang merinci bagaimana pajak akan membebani rakyat Kroasia, dan kampanye 
pemasaran dan komunikasi untuk membantu orang Kroasia memahami apa yang 
dipertaruhkan. Bagaimana lembaga think tank, kelompok advokasi, atau organisasi 
nirlaba dapat menyampaikan kerja mereka dengan cara yang sesuai dengan orang-
orang yang mungkin tidak memahami rincian yang tidak jelas?
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• Kemampuan Lipa untuk melibatkan audiens mereka begitu cepat disebabkan oleh 
kampanye pemasaran mereka yang mencakup semua yang menargetkan media 
sosial, radio, dan surat langsung — tetapi itu mungkin bukan strategi terbaik untuk 
semua organisasi. Hal-hal apa yang harus dipertimbangkan organisasi lain ketika 
merencanakan strategi pemasaran dan komunikasi mereka?

• Tantangan awal yang dihadapi Lipa dalam perjuangannya melawan pajak properti 
adalah masyarakat yang tidak termotivasi dan tidak sadar yang tidak memahami 
bagaimana pajak-pajak yang baru akan memengaruhi mereka. Selain kampanye 
pemasaran, apa yang dapat dilakukan oleh lembaga think tank, kelompok advokasi, 
atau kelompok nirlaba lain untuk melibatkan audiens baru yang mungkin tetap tidak 
termotivasi dan tidak sadar?
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Bekerja sama dengan Fraser Institute, penerbit laporan tahunan Economic Freedom of the 
World, Atlas Network mendukung Economic Freedom Audits (EFAs), yang dipimpin oleh 
lembaga pemikir lokal, yang menyampaikan manfaat kebebasan ekonomi kepada para 
pelaku reformasi kebijakan. Setiap Audit Kebebasan Ekonomi mengumpulkan beragam 
pemangku kepentingan di dalam negara untuk meninjau dan membahas skor negara lokal 
dan regional untuk mencari konsensus seputar prioritas dan peluang untuk perbaikan. 
Tiga studi kasus di bagian ini menggambarkan proses mengidentifikasi ide-ide reformasi 
kebijakan praktis, bekerja dengan pemangku kepentingan, dan mengembangkan strategi 
untuk implementasi.

Versi studi kasus di bagian ini tersedia di AtlasNetwork.org.
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Apa itu Audit Kebebasan Ekonomi?

Audit Kebebasan Ekonomi lebih dari sekedar laporan atau peringkat; ini adalah kesempatan 
untuk mengumpulkan para ahli untuk mencapai konsensus yang luas dan terinformasi 
terhadap perubahan kelembagaan. Lembaga pemikir lokal memelopori audit ini dan 
memanfaatkan kontak serta keahlian mereka untuk mempertemukan media, bisnis, pejabat 
pemerintah, dan komunitas akademis. Setelah beberapa pertemuan antara pemangku 
kepentingan nasional yang penting dan tuan rumah lembaga pemikir lokal, laporan akhir 
disusun dan langkah selanjutnya diidentifikasi.

Fasilitator yang terlatih bekerja dengan berbagai kelompok untuk melibatkan umpan balik 
dari para peserta dengan cara yang memicu diskusi sambil tetap fokus pada tujuan spesifik 
audit. Melibatkan penduduk setempat akan menciptakan rasa kepemilikan dan memastikan 
bahwa audit tersebut secara akurat menangkap kenyataan karena dirancang oleh orang-
orang di negara tersebut yang memahami situasi mereka jauh lebih baik daripada orang 
luar. Mendalami setiap kategori memberikan data waktu nyata tentang apa yang sebenarnya 
terjadi di tingkat lokal.

Laporan tersebut memberi peringkat negara target dalam kategori berikut: Ukuran 
Pemerintah, Sistem Hukum dan Hak Milik, Uang yang Stabil, Kebebasan untuk Berdagang 
Internasional, dan Regulasi. Setiap kategori memiliki bagian-bagian penyusun, dan masing-
masing diberi skor. Laporan tersebut juga mencantumkan rekomendasi kebijakan, yang 
dipilih setelah diskusi lokakarya tentang setiap kategori. Diskusi ini menggunakan perspektif 
lintas disiplin untuk memutuskan metrik kunci kesuksesan, dan proses intensif ini memberikan 
kekayaan yang melebihi batasan alami dari laporan EFW global.

Laporan akhir bukanlah satu-satunya produk dari proses EFA. Perubahan kebijakan dan 
kemajuan yang berkelanjutan adalah tujuannya, dan hasil dari laporan ini dimanfaatkan 
untuk menarik perhatian media guna memengaruhi opini publik dan memajukan prioritas 
kebijakan di negara target. Media dilibatkan selama proses, termasuk siaran pers dan 
wawancara sebelum audit, liputan transparan dari proses audit, siaran pers pasca-audit 
dan wawancara yang lebih terfokus, laporan akhir yang penuh dengan analisis rinci dan 
rekomendasi kebijakan, dan, pada akhirnya, presentasi formal dari temuan kepada publik.
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Menavigasi Krisis

Fundación Libertad y Progreso (LyP)  
Argentina

Buenos Aires, ibu kota Argentina, adalah kota yang paling banyak dikunjungi di Amerika 
Selatan. Wisatawan menikmati jalan-jalannya yang kuno, nuansa Eropa kuno, dan budaya 
yang kaya, tetapi hanya sedikit dari pengunjung ini yang tahu bahwa negara itu sedang 
dalam krisis.

Peso Argentina telah kehilangan setengah nilainya pada tahun 2018, dan ekuitas 
serta obligasi Argentina kehilangan nilai yang signifikan. Negara itu telah melakukan 
pembicaraan panjang dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengamankan 
kesepakatan senilai USD57 miliar, yang merupakan yang terbesar dalam sejarah IMF. Bank 
sentral negara berusaha untuk “membangun kembali kepercayaan dalam situasi fiskal, 
keuangan, moneter, dan nilai tukar.” Tetapi reformasi semacam itu mungkin terjadi dengan 
harga yang tidak mau dibayar oleh rakyat Argentina.

Para pekerja secara berkala melakukan aksi mogok karena upaya untuk memprotes 
upaya untuk menghadang kebijakan kenaikan gaji, dan orang-orang memprotes tindakan 
penghematan yang telah dilakukan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, orang 
menjadi semakin skeptis terhadap bagaimana negara dikelola, dan mereka menyuarakan 
keprihatinan mereka dengan memilih Presiden Mauricio Macri pada tahun 2015, seorang 
veteran bisnis dan presiden non-radikal dan non-Peronis pertama sejak tahun 1932.

Apa yang akan terjadi pada kabupaten ini belum terlihat, tetapi satu organisasi tidak 
puas hanya duduk di sela-sela menunggu. Fundación Libertad y Progreso (LyP), sebuah 
lembaga pemikir pasar bebas yang berorientasi pada tujuan yang berlokasi di Buenos Aires, 
telah secara aktif melibatkan masyarakat yang kecewa dengan program-program yang 
menargetkan reformasi kebijakan.

Baru-baru ini, LyP bermitra dengan Fraser Institute dan Atlas Network untuk meluncurkan 
Economic Freedom Audit (EFA), yang memberikan evaluasi yang kuat dan mendalam tentang 
apa yang sebenarnya yang menurunkan kinerja ekonomi Argentina. Melalui evaluasi 
yang dibuat secara lokal tersebut, LyP menghasilkan contoh nyata dari berbagai dampak 
langsung kebijakan di Argentina, menangkap dengan tepat apa yang salah dan mengasah 
elemen yang dapat memengaruhi perubahan nyata. Hasil EFA akan berfungsi sebagai 
peta jalan untuk membangun jalan keluar dari kehancuran ekonomi negara. Sudah ada 
beberapa keberhasilan yang muncul dari audit tersebut, dan pengalaman LyP bermanfaat 
bagi lembaga think tank lain yang berupaya untuk memotivasi negara mereka sendiri agar 
terhindar dari kemandekan.
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Latar Belakang Negara

Untuk menangkap beratnya situasi di Argentina, ada gunanya menilai seberapa jauh 
kekayaan negara telah jatuh.

Masa depan Argentina pernah cukup cerah. Pada tahun-tahun awal abad ke-20, Argentina 
adalah salah satu negara paling menjanjikan di dunia, dengan salah satu tingkat 
kemakmuran dan potensi tertinggi untuk perkembangan ekonomi yang pesat, sama seperti 
negara lain yang berkembang pesat seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika 
Serikat. Faktanya, banyak imigran Eropa yang memperdebatkan apakah akan pindah ke 
New York atau Buenos Aires.

Sekarang, negara-negara tersebut bersaing untuk 20 tempat teratas dalam laporan Fraser 
Institute’s Economic Freedom of the World (EFW), sementara Argentina telah turun hampir 
ke posisi terbawah. Negara ini juga telah jatuh dalam hal PDB per kapita dan jauh di bawah 
rata-rata dunia, sementara negara-negara yang sebelumnya menduduki posisi yang mirip 
dengan Argentina, semuanya melebihi 200% dari rata-rata dunia. Dalam laporan edisi 
terbaru, Argentina adalah salah satu negara dengan peringkat menengah ke bawah.

Tren penurunan di Argentina ini dimulai pada tahun 1943, ketika Kolonel Juan Perón 
berkuasa setelah kudeta militer. Perón menjalankan kebijakan proteksionis dan 
nasionalisme ekonomi baik dari fasisme Italia maupun populisme Amerika Latin. 
Peronisme, sebagai ideologi Perón dan penerusnya dikenal, dicirikan oleh korporatisme, 
fokus pada tenaga kerja yang terorganisir, dan kontrol langsung dan regulasi ekonomi. 
Perón dikalahkan dalam kudeta pada tahun 1955, tetapi gerakan yang dia mulai terus 
berkembang, dan populisme tetap bertahan.

Populisme Argentina menciptakan permintaan yang tinggi untuk layanan sosial dan 
menumbuhkan skeptisisme terhadap keuntungan perdagangan. Pada tahun 1960-an, tarif 
rata-rata 84%, dan negara secara signifikan mengenakan pajak ekspor, yang menyusut 
menjadi 2% dari pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari 
PDB meningkat lebih dari dua kali lipat, dari kurang dari 10% pada tahun 1930-an menjadi 
30% pada tahun 2000 dan 45% pada tahun 2015. Antara tahun 2003 dan 2015, jumlah 
pegawai publik tumbuh sebesar 77%.

Kebijakan populis terdengar menarik karena menjanjikan untuk memberikan manfaat 
yang berlimpah untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, satu polis memberi jaminan 
seorang janda tidak hanya menerima pensiun mereka sendiri tetapi juga pensiun dari 
almarhum pasangannya. Jika dua janda yang masing-masing menerima dua pensiun tinggal 
bersama, mereka dapat mengklaim “hidup berdampingan” satu sama lain: jika salah satu 
dari mereka meninggal, yang lain berhak untuk mengklaim keempat pensiun tersebut 
selama sisa hidupnya!

Kebijakan populis ini tidak murah. Dalam dekade antara tahun 2006 dan 2015, Argentina 
membayar pajak USD694 miliar lebih banyak daripada yang mereka lakukan selama tahun 
1990-an.
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Banyak orang Argentina menyadari masalah ekonomi yang menghalangi kemakmuran, 
tetapi mereka telah belajar bahwa lebih sulit untuk memasukkan kembali jin ke dalam 
botol; begitu birokrasi pemerintah mulai berkembang, sulit untuk menahannya. Pada tahun 
2015, pemerintahan yang baru terpilih yang dipimpin oleh Presiden Macri bertujuan untuk 
mengurangi defisit fiskal dan pengeluaran pemerintah, tetapi upaya tersebut terhambat.

Dengan persyaratan dana talangan IMF yang baru, yang mengamanatkan tanggung jawab 
fiskal yang lebih kuat, termasuk larangan pengeluaran defisit dan pembatasan manipulasi 
mata uang, ada kemungkinan Argentina akan memiliki motivasi dan akuntabilitas yang 
cukup untuk tetap berada di jalurnya. Tetapi, hanya dengan memenuhi persyaratan 
pinjaman tidak akan memiliki efek permanen pada ekonomi atau kehidupan sehari-hari 
Argentina jika tidak disertai dengan perubahan kebijakan yang nyata, transformatif, dan 
membebaskan.

Proyek

LyP ingin memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh krisis saat ini. Karena orang 
mungkin akhirnya tertarik pada reformasi yang sebenarnya, LyP ingin menyiapkan 
rekomendasi kebijakan yang solid. Untuk mengejar tujuan ini, mereka memutuskan untuk 
melakukan Economic Freedom Audit (EFA) bersama dengan Fraser Institute dan Atlas 
Network. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hambatan nyata menuju ekonomi yang 
sehat dan berkembang dan mengembangkan solusi untuk bergerak maju — solusi yang 
akan cukup persuasif untuk meyakinkan sesama warga agar mendukung mereka.

“Kami percaya peningkatan kebebasan ekonomi di negara kami akan mengarah pada 
era baru kemakmuran, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan 
pertumbuhan,” kata Candelaria de Elizalde, koordinator umum LyP. Tujuannya bukan hanya 
perubahan kebijakan yang abstrak tetapi meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. 
“Libertad y Progreso. . . telah melakukan proyek untuk menganalisis kebijakan ekonomi 
di Argentina dengan tujuan meningkatkan kebebasan ekonomi dan kemakmuran warga 
Argentina,” Elizalde menjelaskan.

Bersama-sama, ketiga organisasi mengumpulkan sekelompok pemangku kepentingan 
Argentina dan para pemimpin puncak untuk mengerjakan proyek. Para peserta termasuk 
sekelompok besar pakar industri, termasuk mantan Menteri Ekonomi, Wakil Presiden Bank 
Sentral, Sekretaris Ekonomi Politik, Manajer Umum Bank Sentral, Sekretaris Perdagangan, 
dan lain-lain. Tingkat keterlibatan ini mengungkapkan pengakuan diam-diam bahwa para 
pemimpin Argentina mengetahui adanya masalah, bahwa mereka tidak puas dengan status 
quo, dan setidaknya terbuka untuk terlibat dalam perubahan. Ini adalah blok bangunan 
perubahan sosial, dan LyP ingin memastikan untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Sebelum audit, LyP terlebih dahulu menghubungi organisasi-organisasi lain yang telah 
menyelesaikan EFA yang berhasil. Perwakilan di dua lembaga pemikir lainnya — Samriddhi 
Foundation, sebuah lembaga pemikir pasar bebas di Nepal; dan Centro de Estudios para el 
Desarrollo (CED), sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Uruguay — berbagi secara rinci 
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pengalaman mereka melakukan PUS. Mereka juga berbagi saran untuk melaksanakan PUS 
yang sukses.

Untuk menetapkan dasar audit, LyP menggali inti komponen dasar dari materi EFW Fraser, 
menganalisis setiap komponen. Untuk setiap audit, Fraser Institute menyiapkan buklet yang 
menampilkan tingkat kebebasan ekonomi nasional untuk masing-masing dari 42 variabel 
dalam indeks. Untuk memberikan konteks pada hasil dan untuk menempatkannya dalam 
perspektif, matriks juga menunjukkan skor 10 negara teratas untuk setiap variabel, 10 rata-
rata teratas, rata-rata regional, dan rata-rata dunia.

Himpunan data Fraser sebagian besar berasal dari laporan Doing Business dari Bank Dunia, 
yang mengukur kemudahan berbisnis di 189 negara, dan Laporan Daya Saing Dunia oleh 
World Economic Forum, yang menganalisis 138 negara. Dengan memeriksa materi ini, LyP 
memastikan performa Argentina untuk setiap variabel, bagaimana dibandingkan dengan 
tetangga dan dunia, dan peningkatan apa yang diperlukan.

Setelah menerima saran dan meninjau materi Fraser Institute, LyP memulai curah pendapat 
(brainstorming) untuk konferensi audit selama beberapa hari. Mereka menyelenggarakan 
serangkaian tujuh lokakarya dalam acara dua hari. Sesi difokuskan pada masing-masing 
komponen indeks EFW, dengan sedikit modifikasi. Kategori Ukuran Pemerintah, karena 
tantangan khusus yang dihadapi Argentina, dibagi menjadi dua sesi, yang pertama 
mempertimbangkan pengeluaran publik dan yang kedua tentang perpajakan. Kategori 
Regulasi juga diberikan dua sesi: Bisnis dan Ketenagakerjaan, dengan elemen ketiga, 
Regulasi Kredit, digabungkan dalam sesi Uang yang Stabil.

Salah satu rintangan penting yang perlu diatasi oleh tim LyP adalah mengidentifikasi 
di mana mereka harus mencari praktik terbaik untuk menangani area kebijakan yang 
perlu ditingkatkan. Mereka juga perlu mengembangkan kelompok peserta yang akan 
menyeimbangkan keahlian mendalam dan pengetahuan politik. Keberhasilan keseluruhan 
proyek, atau EFA mana pun, bergantung pada hal ini. Mereka harus mendapatkan orang 
yang tepat di ruangan tersebut.

LyP mengadakan beberapa pertemuan dengan pimpinan proyek internal dan direktur 
organisasi untuk menentukan pemangku kepentingan yang akan dihubungi. Dengan 
memanfaatkan jaringan sosial dan profesional mereka yang luas, LyP mengirim undangan 
ke individu yang ditargetkan dan memanfaatkan modal sosial yang telah dibangun oleh 
kepemimpinan LyP selama bertahun-tahun.

Setelah kontak awal dibuat, langkah selanjutnya didelegasikan kepada seorang 
anggota staf. Untuk membantu melacak status undangan, tim menggunakan Salesforce, 
platform perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (juga disebut “CRM”) yang 
mengintegrasikan komunikasi, analitik, dan berbagai otomatisasi yang dapat meringankan 
beban administratif secara signifikan.

Pendekatan yang disengaja ini telah menarik berbagai peserta yang mengesankan, mulai 
dari fasilitator hingga peserta untuk setiap sesi topik. Di antara 46 peserta lokakarya yang 
hadir, beragam profesi terwakili: ekonom akademis, konsultan, pengacara, ahli kebijakan 
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publik, pejabat terpilih, dan analis kebijakan ekonomi. Profesor Martin Krause, seorang 
profesor ekonomi di Universitas Buenos Aires dan seorang sarjana tambahan di lembaga 
Institut Cato, adalah orang yang ditunjuk untuk proyek dan penulis laporan akhir. Ia juga 
memfasilitasi setiap sesi lokakarya.

Untuk memulai setiap sesi, Krause meminta peserta untuk memperkenalkan beberapa 
konsep kunci dari setiap masalah. Topik yang diangkat mencakup bidang kebijakan yang 
luas dan beragam, mulai dari bea ekspor kedelai hingga pengeluaran pemerintah di luar 
anggaran, gubernur kota yang korup, hingga kendaraan investasi yang dikenai sanksi 
untuk perusahaan start-up. Sesi-sesi tersebut memberikan kesimpulan utama dan diskusi 
terbuka di antara peserta yang beragam, dan keahlian yang mendalam dari para peserta 
memberikan ide-ide baru untuk reformasi kebijakan bagi LyP untuk diselidiki lebih lanjut.

Tantangan: Guncangan Eksogen

Masalah logistik tidak dapat diprediksi namun mengganggu. Pada hari pertama 
audit, pemogokan nasional telah menghentikan transportasi umum. Demikian pula, 
pada hari konferensi, kunjungan Angela Merkel ke Argentina menuntut peningkatan 
keamanan di Buenos Aires yang membatasi akses ke lokasi pertemuan. Untuk masalah 
ini, LyP harus segera mengembangkan dan menerapkan rencana komunikasi. Karena 
pencatatan organisasi dan penggunaan CRM, menghubungi peserta secara signifikan 
lebih efisien daripada sebelumnya. Alat dan proses bawaan seperti itu memungkinkan 
respons cepat terhadap keadaan yang tidak terduga. Berfokus pada komponen dasar 
organisasi, meski tidak glamor, terkadang menjadi faktor penentu keberhasilan atau 
kegagalan proyek.

Setelah EFA, Profesor Krause menulis laporan akhir. Bekerja sama dengan Fred McMahon, 
seorang rekan tetap di Fraser Institute yang memberikan keahlian dalam proses EFA, kedua 
pakar tersebut membangun rencana komunikasi untuk mendistribusikan hasil audit secara 
strategis. Penjangkauan mencakup wawancara pers, pertemuan dengan pembuat kebijakan 
dan pemimpin lainnya, dan presentasi di dua kota, Buenos Aires dan Tucumán. Secara 
khusus, Krause dan McMahon juga bertemu dengan perwakilan Kongres Nasional di kantor 
Yayasan Friedrich Naumann. Para perwakilan terkesan dengan audit, temuannya, dan 
beberapa rekomendasi kebijakan, yang membangun peluang untuk keterlibatan di masa 
mendatang.

McMahon juga memberikan presentasi kepada lembaga think tank Argentina. Dia 
mengunjungi Fundación Instituto David Hume untuk mempresentasikan kepada audiensi 
akademisi dan profesor yang tidak terbiasa dengan Indeks Kebebasan Ekonomi. Dan di 
Tucumán, McMahon berbicara kepada sekelompok pemuda yang dihimpun oleh Foundation 
for Federalism and Liberty (Federalismo y Libertad), sebuah lembaga pemikir muda 
yang selama beberapa tahun telah diberi peringkat sebagai “100 Think Tank yang Harus 
Diperhatikan” oleh Indeks Think Tank Global Universitas Pennsylvania. Kunjungan langsung 
ini memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti langsung ke tangan para pemberi 
pengaruh yang terlibat dalam pembentukan kebijakan Argentina.
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Dari Rencana ke Kebijakan: Reformasi Tempat Kerja

Pentingnya audit tidak hanya terletak pada laporan tetapi juga pada hasil kebijakan yang 
serius dan perubahan ideologis yang berkelanjutan. LyP dapat mengklaim setidaknya 
satu kemenangan kebijakan — sejauh ini — yang muncul dari auditnya. Selama lokakarya 
tentang regulasi, para ahli secara khusus memperdebatkan skema regulasi pasar tenaga 
kerja Argentina. Menurut laporan audit, “Ketika biaya mempekerjakan atau mempekerjakan 
pekerja terlalu tinggi, bisnis enggan untuk membuka lapangan kerja. Menciptakan lapangan 
kerja untuk generasi masa depan adalah prioritas utama bagi Argentina, namun undang-
undang, peraturan, dan regulatornya sendiri yang menjadi penghalang.”

Pada saat laporan dibuat, peraturan pasar tenaga kerja Argentina memberlakukan 
biaya yang tinggi. Dalam kategori audit “peraturan perekrutan dan upah minimum”, 
Argentina mendapat skor 2,23 dari 10, dan dalam kategori “peraturan perekrutan dan 
pemberhentian”, mendapat skor 1,9 dari 10. Secara keseluruhan, untuk seluruh kategori 
“peraturan pasar tenaga kerja”, Argentina menerima 2,52 dari 10. Sebagai perbandingan, 
Amerika Serikat mencetak 9,2, dan rata-rata Amerika Selatan adalah 5,3.

Diskusi di lokakarya mengungkapkan bahwa, pemerintahan Macri pernah mencoba untuk 
memperbaiki masalah pasar tenaga kerja melalui “RUU pekerjaan pertama,” yang akan 
memudahkan anak berusia 18 hingga 24 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, 
Komite Buruh di parlemen tidak pernah mempertimbangkan RUU tersebut.

Pertukaran lokakarya telah menghasilkan serangkaian pertimbangan yang dibutuhkan oleh 
reformasi ketenagakerjaan.

• Argentina perlu kembali ke “budaya kerja”. Saluran yang baik untuk kembali ke budaya 
seperti itu akan memerlukan untuk mengubah program kesejahteraan yang ada 
menjadi pekerjaan dengan mempromosikan pekerjaan bagi mereka yang menerima 
subsidi sosial.

• Sektor publik harus memindahkan kelebihan karyawannya ke sektor swasta.
• Hukum Kontrak Tenaga Kerja memerlukan pembaruan untuk memperhitungkan 

peningkatan fleksibilitas yang dihasilkan dari teknologi.
• Hak mogok membutuhkan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah ekses.

Setelah audit, LyP membuat video berjudul Why Argentina Fails (Mengapa Argentina Gagal), 
yang diambil dari ide-ide yang dikembangkan dalam lokakarya. Video tersebut menyoroti 
masalah ketenagakerjaan dan reformasi ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa 8 juta 
orang Argentina bekerja untuk mendukung 20 juta penerima pembayaran dari pemerintah. 
LyP memenangkan Lights, Camera, Liberty Film Festival Award dari Atlas Network untuk 
karya dan pesannya.

Why Argentina Fails mendapatkan daya tarik media yang signifikan, memperoleh 420.000 
penayangan dan menarik perhatian pemerintah Argentina. Pemerintah memasukkan 
beberapa usulan reformasi dalam Programa Empalme (Program Koneksi), yang diluncurkan 
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pada bulan Juni 2017, yang mensubsidi bisnis dengan rata-rata USD4.430 untuk setiap 
orang yang mereka pekerjakan yang berada di bidang kesejahteraan sosial. Programa 
Empalme bertujuan untuk menyediakan jalan menuju lapangan kerja produktif. Subsidi 
berlangsung selama dua tahun kerja, dan bisnis dibatasi pada bagian karyawan yang dapat 
berpartisipasi dalam program tersebut. Program ini saat ini dalam tahap beta, dengan 
12.280 peserta dalam program tersebut. Ada permintaan yang kuat untuk peluncuran 
penuh untuk menjangkau sekitar 70.000 calon potensial.

Programa Empalme adalah kebijakan menjanjikan yang dibangun di atas pekerjaan yang 
disajikan dalam audit LyP. Lebih lanjut, program ini menunjukkan bahwa audit lebih dari 
sekadar produk. Program ini juga merupakan proses untuk mengidentifikasi jalan keluar 
dan memulai percakapan. Selain itu, program ini juga menunjukkan bahwa tindak lanjut 
yang berhasil dapat memberikan hasil yang luar biasa.

Poin Utama

Tantangan unik bagi LyP adalah mencari tahu cara untuk memotivasi orang Argentina agar 
tidak berpuas diri. Keberhasilan ekonomi awal membentuk cara hidup yang nyaman, dan 
memungkinkan pembentukan berbagai fasilitas publik yang terlihat. Tapi hal-hal yang 
tidak terlihat itulah yang mengancam melumpuhkan negara. Negara ini dapat melanjutkan 
banyak program kesejahteraan sosialnya dengan sedikit reformasi untuk menyenangkan 
pemberi pinjaman internasionalnya, tetapi jalan ini akan datang dengan biaya peluang yang 
besar dari apa yang mereka bisa nantinya.

LyP memanfaatkan aspirasi individu untuk kemakmuran, untuk membangun momentum 
bagi EFA mereka dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Menarik konsep yang 
sangat pribadi ini dengan memusatkan perhatian pada kebijakan ketenagakerjaan, 
sesuatu yang mempengaruhi hampir semua orang di masyarakat dan sangat penting bagi 
pembuat kebijakan, menjadikan percakapan kebijakan lebih praktis daripada ideologis. 
LyP menemukan titik tekanan yang dekat dengan rumah dan menggunakannya sebagai 
katalisator untuk bergerak menuju perubahan yang lebih luas.

Audit yang berhasil dapat menyebabkan perubahan kebijakan dan perubahan ideologis 
yang serius. Memanfaatkan latar belakang dan keterampilan organisasi dapat menyiapkan 
panggung untuk sukses, tetapi itu hanya satu bagian dari persamaan. Melibatkan peserta 
yang beragam dan lengkap adalah cara menghasilkan konten dan menggerakkan jalan 
keluar. Menggabungkan elemen-elemen ini, bersama dengan dukungan struktural dari 
operasi bisnis yang baik dan jaringan mitra yang kuat, meningkatkan peluang proyek 
reformasi kebijakan yang berhasil. Audit LyP menghasilkan solusi kebijakan nyata yang 
dapat menjadi dasar untuk perubahan substansial yang lebih berkelanjutan di Argentina.

Melalui proses lokakarya dan pertemuan, para ahli dan pemimpin merancang serangkaian 
persyaratan penting yang harus disertakan dalam upaya reformasi ketenagakerjaan yang 
serius. Dengan menggabungkan penelitian ini dengan kampanye video, tampak bahwa 
pemerintah Argentina mengakui pembengkakan pemerintah dan mengambil tindakan 
untuk menguranginya. Programa Empalme saat ini, meski masih dalam tahap awal, 
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menunjukkan bahwa penerapan dan tindak lanjut EFA yang berhasil dapat mencapai 
pergeseran ideologis dan perubahan kebijakan yang berkelanjutan.

Pertanyaan Diskusi

• Bagaimana budaya memengaruhi Jendela Overton (Overton Window) yang dihadapi 
LyP? Apa hambatan budaya yang dihadapi organisasi Anda saat mengejar reformasi 
kebijakan?

• Peristiwa tak terduga apa yang menghambat keberhasilan proyek yang Anda kerjakan? 
Apakah Anda membangun keberlangsungan untuk inisiatif masa depan? Jika ya, apakah 
itu? Jika tidak, apakah proyek Anda berisiko terkena variabel tak terduga lainnya?

• Bagaimana cara LyP mengatasi titik buta?
• Teknologi atau proses bisnis apa yang dapat menghasilkan manfaat langsung bagi 

pekerjaan Anda? Bagaimana dengan jangka panjang?
• Masalah kebijakan apa di pasar sasaran Anda yang secara pribadi beresonansi dengan 

masyarakat dan kehidupan sehari-hari mereka?
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Mendefinisikan Ulang Kebebasan

Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) 
Venezuela

Venezuela pernah menjadi negara paling makmur di Amerika Latin. Sebagian besar adalah 
karena kebebasan ekonomi. Faktanya, pada tahun 1970, Venezuela memiliki tingkat 
kebebasan ekonomi tertinggi di Amerika Latin dan berada di urutan ke-10 di dunia, 
sebagaimana diperingkat oleh laporan Fraser Institute’s Economic Freedom of the World 
(EFW). Sayangnya, kemakmuran menyebabkan kebijakan sosial dan ekonomi yang keliru. 
Kombinasi dari pergeseran harga komoditas, perluasan lapangan kerja publik yang cepat, 
dan kebijakan ekonomi yang membatasi mengakibatkan stagnasi dan kemudian penurunan, 
diperburuk oleh para pemimpin politik populis yang terus mengembangkan program sosial 
yang tidak berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan di Venezuela sekarang melebihi 90%. Antrian bahan makanan di sekitar 
blok kota, dan membutuhkan berjam-jam untuk menunggu untuk membeli persediaan yang 
sedikit dengan mata uang yang mendevaluasi. Venezuela sekarang adalah negara dengan 
peringkat terendah dalam edisi terbaru laporan EFW Institut Fraser, berada di peringkat 
159 dengan skor 2,92 dari 10. Secara khusus, skor tersebut berasal dari tahun 2016, dan 
kondisinya semakin buruk sejak saat itu.

Ketika jutaan orang mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mengharapkan kehidupan 
yang lebih baik, sebuah lembaga pemikir lokal sedang menggali dan mendesak reformasi, 
berjuang untuk mewujudkan harapan jutaan rakyat Venezuela di negara mereka sendiri. 
CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad) adalah 
lembaga pemikir nirlaba yang telah mempelajari ekonomi Venezuela sejak tahun 1984, 
ketika didirikan oleh para pengusaha yang tidak puas dengan iklim kebijakan negara. 
Berdasarkan Laporan Indeks Global Go To Think Tank 2017 yang dirilis oleh Universitas 
Pennsylvania, CEDICE adalah salah satu dari 100 lembaga think tank teratas di dunia, 

Tentang CEDICE
CEDICE memandang prinsip pasar bebas dan kebebasan individu sebagai dasar untuk 
membangun masyarakat individu yang bebas, etis, dan bertanggung jawab. Organisasi 
ini berjuang untuk Venezuela yang merdeka dan makmur, di mana kehidupan dan 
properti warganya dilindungi. Melalui beragam aktivitas — termasuk program 
ekonomi untuk anak-anak, remaja, dan jurnalis; program Negara Para Pemilik untuk 
mempromosikan pentingnya properti pribadi; Pusat Etika dan Kewargaan Perusahaan 
(Corporate Citizenship); dan banyak lagi — CEDICE berjuang untuk perubahan sosial 
dan kebijakan. Dan organisasi tersebut sangat efektif.
Pada tahun 2012, CEDICE memenangkan penghargaan bergengsi Templeton Freedom 
Award untuk program pelatihan jurnalisnya, yang membiasakan pekerja media dengan 
ide-ide liberalisme klasik dan komunitas CEDICE yang lebih luas. Venezuela memiliki 
sejarah panjang penindasan media, dan pekerjaan CEDICE memerangi tindakan keras 
pemerintah terhadap jurnalisme.
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peringkat kesembilan di Amerika Latin, dan memiliki pengaruh paling signifikan ke-15 
terhadap kebijakan publik.

CEDICE menyebarkan, mengajar, dan membela prinsip-prinsip pasar bebas dan kebebasan 
individu, melihat nilai-nilai ini sebagai pusat dari masyarakat yang berkembang. Organisasi 
ini menggunakan beragam program untuk memengaruhi perubahan, termasuk Economic 
Freedom Audit (EFA) yang dirancang untuk mempelajari secara mendalam isu-isu inti 
yang mengganggu ekonomi Venezuela dan untuk mengembangkan solusi kebijakan untuk 
mengembalikan negara ke jalur kebebasan dan kemakmuran bagi semua.

Latar Belakang Negara

Pada tahun 2018, kebebasan ekonomi hampir seluruhnya tidak ada di Venezuela, dengan 
korupsi, kejahatan, dan kekurangan barang-barang paling mendasar yang melanda negara 
itu. Negara ini telah mengalami penurunan yang drastis dan lama dalam kinerja ekonomi 
dan kualitas hidup. Tapi ini tidak selalu terjadi.

Kaya akan sumber daya alam, Venezuela mengembangkan usaha pertanian ekstensif 
pada pergantian abad ke-20, mengekspor kakao dan kemudian kopi ke seluruh dunia, 
yang difasilitasi oleh perjanjian perdagangan bebas. Ekonomi kemudian bergeser ke 
minyak, yang selanjutnya menarik pekerja imigran, yang pada gilirannya mendorong 
lebih banyak pertumbuhan ekonomi. Pada akhir abad ke-20, jalanan kota ramai dengan 
bisnis dan perbelanjaan, pekerja menikmati upah yang lebih tinggi daripada di negara 
lain di wilayah ini, dan surat kabar memuat iklan untuk Chevy Camaros, yang diproduksi 
di negara tersebut. Pertumbuhan internasional memicu meningkatnya harga minyak 
yang dimanfaatkan negara karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Tetapi 
pertumbuhan negara tidak hanya tertambat pada minyak, dan meskipun harga minyak 
turun pada tahun 1960-an, ekonomi Venezuela terus tumbuh.

Namun, setelah periode ekspansi ini, Venezuela mulai mengadopsi kebijakan pemerintah 
yang besar, termasuk pembentukan badan perencanaan ekonomi, redistribusi lahan 
pertanian, kontrol harga dan nilai tukar, pajak penghasilan tiga kali lipat, dan nasionalisasi 
berbagai industri, seperti Bank Sentral dan industri minyak. Namun bahkan pada tahun 
1980, Venezuela masih menjadi salah satu negara terkaya dan paling liberal secara ekonomi 
di Amerika Selatan, peringkat ke-13 oleh laporan EFW — tepat di belakang Australia.

Pada tahun 1990, dampak dari kebijakan yang buruk menjadi lebih jelas, dengan Venezuela 
jatuh ke peringkat 53 di EFW selama kepresidenan Carlos Andrés Pérez, yang kemudian 
dipaksa keluar dari jabatannya dan dihukum karena penggelapan dana publik.

Venezuela adalah negara demokrasi yang relatif muda, baru mengadopsi hak pilih 
universal pada tahun 1959, hampir 140 tahun setelah kemerdekaan dari Spanyol. Pada 
saat itu, negara ini memiliki berbagai sistem politik dan ekonomi, dengan ide-ide populis 
yang sering menang. Hal ini menyebabkan kebijakan kesejahteraan yang meluas, yang 
telah menggelembung selama bertahun-tahun. Kaum sosialis dan kapitalis kroni yang 
berlomba-lomba untuk menguasai “kapal yang tenggelam” ini sering kali merealisasikan 
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keuntungan jangka pendek dengan mengambil lebih banyak air. Kebijakan yang muncul dari 
ledakan pertumbuhan ekonomi dan aspirasi politik sekarang menjadi faktor kunci yang 
menghambat perekonomian.

Pada tahun 2000, di bawah Hugo Chavez, kebebasan ekonomi Venezuela terus menukik, 
mencapai posisi ke-88 dalam peringkat EFW. Sejak tahun 2005, Venezuela telah menjadi 
salah satu negara yang paling tidak bebas secara ekonomi di dunia. Di bawah presiden 
saat ini, Nicolás Maduro, Venezuela telah meningkatkan suplai uang tanpa menghentikan 
program pemerintah, yang menyebabkan negara tersebut mengalami hiperinflasi. IMF 
mengharapkan tingkat inflasi melampaui 1.000.000% pada tahun 2018.

Krisis ekonomi dan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi janjinya telah memicu 
ketidakpercayaan yang meluas kepada pemerintah. Para pemimpin pemerintah semakin 
meningkatkan ketegangan. Misalnya, pemerintah Maduro melarang dua politisi populer, 
Henrique Capriles dan Leopoldo López, mencalonkan diri melawan presiden petahana. 
Dalam pemilu terakhir, hanya 46% rakyat Venezuela yang mau memberikan suara, 
jauh dari angka partisipasi yang melebihi 90% sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an. 
Ketidakpercayaan politik juga mengambil bentuk lain, dan rakyat Venezuela telah melarikan 
diri ke negara-negara tetangga. Kolombia telah menerima lebih dari setengah juta 
pengungsi Venezuela dalam dua tahun terakhir saja.

Karena ketidakstabilan ekonomi dan politik, tingkat kejahatan meroket. Pada tahun 2017, 
ibu kota Caracas adalah kota dengan tingkat kriminalitas paling tinggi kedua di dunia, 
dengan 111 kasus pembunuhan per 100.000 penduduk. (Sebagai perbandingan, kota 
dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Amerika Serikat adalah Baltimore, Maryland, 
dengan tingkat pembunuhan 56 per 100.000 orang — kira-kira setengahnya.) Lonjakan 
kejahatan telah membanjiri pengadilan, dengan lebih dari 70.000 orang saat ini menunggu 
persidangan.

Sementara mayoritas rakyat Venezuela menderita, banyak para elit kaya yang terhubung 
menikmati hak istimewa kronisme, menggunakan sistem politik untuk memperkaya diri 
mereka sendiri dengan mengorbankan seluruh masyarakat.

• Dari tahun 1984 hingga 1994, Presiden Jaime Lusinchi mencuri sekitar USD36 miliar 
dana publik.

• Selama masa kepresidenannya, Chavez membeli Airbus senilai USD65 juta, meskipun 
pembelian tersebut melanggar konstitusi dan peraturan lainnya.

• Saat ini, keluarga Chavez memiliki 17 perkebunan pedesaan seluas lebih dari 100.000 
hektar, dan putri Chavez adalah wanita terkaya di Venezuela.

Proyek

Mengingat penurunan pesat Venezuela, sulit untuk menangkap gambaran yang jelas 
tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana untuk kembali ke jalurnya. Untuk 
mengatasi masalah ini, CEDICE melakukan Audit Kebebasan Ekonomi (EFA) dengan 
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Fraser Institute dan Atlas Network pada tahun 2016. Tujuan dari audit tersebut adalah 
untuk mengidentifikasi hambatan khusus untuk ekonomi yang sehat dan berkembang. 
EFA adalah gagasan Fraser Institute dan Atlas Network, yang telah membentuk kemitraan 
untuk membantu lembaga think tank di negara-negara berkinerja paling buruk dalam 
laporan EFW. Fraser Institute menyediakan keahlian evaluasi, sementara Atlas Network 
memanfaatkan jaringan lembaga think tank globalnya yang luas untuk membuat koneksi di 
negara-negara target.

Bersama-sama, CEDICE, Atlas Network, dan Fraser Institute meluncurkan proses PUS 
untuk Venezuela. Carlos Goedder, ekonom CEDICE dan koordinator EFA Venezuela, 
menjelaskan bahwa, “Motivasi kami adalah memverifikasi dimensi yang diukur dalam 
indeks, menganalisis semua variabel yang dipertimbangkan untuk peringkat, melacak 
penurunannya, dan memahami kinerja buruk yang signifikan tersebut.”

Sebelum memulai audit mereka, staf CEDICE terhubung dengan organisasi-organisasi lain 
yang telah berhasil menyelesaikan EFA di negara lain. Arpita Nepal, salah satu pendiri dan 
penasihat penelitian dan pengembangan di Samriddhi Foundation, sebuah wadah pemikir 
pasar bebas di Nepal, berbagi pengalaman dan sarannya untuk melaksanakan EFA yang 
sukses. Memperoleh wawasan dan mempelajari praktik terbaik adalah langkah penting 
sebelum meluncurkan proyek intensif semacam itu. Koreksi dan penyempurnaan kursus 
awal, bahkan sebelum peluncuran proyek, adalah cara utama untuk mengelola sumber daya 
dan modal sosial secara efisien.

Selanjutnya, CEDICE mengunduh 42 variabel individu yang membentuk skor laporan 
EFW negara tersebut dari Fraser Institute (data tersedia untuk umum untuk 162 negara). 
Kemudian, CEDICE memverifikasi hasil dan memeriksa peringkat komparatif dan kinerja 
historis dari masing-masing variabel. Himpunan data dari Fraser sebagian besar berasal 
dari dua laporan, laporan Doing Business oleh Bank Dunia, yang mengukur kemudahan 
berbisnis di 189 negara, dan Laporan Daya Saing Dunia oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF), 
yang menganalisis 138 negara. Melakukan tinjauan pustaka dan melaksanakan rencana 
penjangkauannya untuk menghubungkan dengan para pemangku kepentingan lokal dan 
mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam lokakarya memakan waktu total lima 
bulan, dari Maret hingga Juli 2016.

Setelah data yang sesuai dikumpulkan, tanggal ditetapkan, undangan dikirim, dan panel ahli 
mulai meninjau setiap area indeks. Dari bulan April hingga Juni, CEDICE menghubungi para 
pemangku kepentingan potensial dan menyelenggarakan tujuh lokakarya, satu untuk setiap 
kategori laporan EFW.

Tantangan: Hambatan untuk Partisipasi

Berhasil mengumpulkan peserta yang memenuhi syarat adalah salah satu tantangan 
utama yang dihadapi CEDICE. Situasi ekonomi dan politik Venezuela mengerikan, 
dan CEDICE mengalami hambatan saat mencoba mengumpulkan para pemangku 
kepentingan. Selain masalah logistik normal, penduduk Caracas memiliki banyak 
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alasan untuk tidak hadir. Pertama, membeli makanan atau jasa adalah tugas yang 
memakan waktu, mengingat kekurangan dan antrian panjang. Jam kerja dibatasi, 
dan pergi ke lokakarya tanpa kompensasi finansial membutuhkan komitmen yang 
kuat. Kedua, beberapa ketakutan diidentifikasi sebagai musuh pemerintah dan 
kebijakannya. Di Venezuela, seseorang yang dianggap sebagai “pelanggar” dapat 
mengakibatkan kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam menerima layanan publik, 
dan bahkan potensi sanksi dan penuntutan. Terakhir, seperti yang telah disebutkan, 
Caracas memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, dan berada di luar 
jam kerja terakhir berbahaya.

Para ahli yang direkrut dikelompokkan sesuai dengan area berbeda di EFA. CEDICE 
menjamin kerahasiaan pendapat setiap pakar untuk menghindari penindasan oleh 
pemerintah Venezuela. Keamanan seperti itu merupakan pendorong yang kuat untuk 
kehadiran dan peserta. Selama lokakarya ini, perwakilan dari 48 organisasi membahas 
aspek-aspek kebebasan ekonomi yang saling terkait. Organisasi-organisasi tersebut 
termasuk organisasi nirlaba, perusahaan konsultan, firma hukum, universitas, serikat 
pekerja, dan bahkan Kamar Dagang Caracas.

Keberhasilan CEDICE dalam mengumpulkan para pemangku kepentingan disebabkan oleh 
modal sosial yang telah dibangunnya selama sejarah organisasi. Sejak tahun 1984, CEDICE 
telah menyelenggarakan banyak acara dan menerbitkan publikasi terkenal. Mereka juga 
mengelola database teman-teman, pendukung, dan lawan diskusi mereka, yang menganggap 
pekerjaan CEDICE dapat diandalkan dan serius, meskipun mereka pada dasarnya tidak 
setuju dengan posisi politik organisasi tersebut. Penambahan organisasi lain yang diakui 
secara global telah membantu memberikan legitimasi lebih lanjut kepada EFA untuk 
menarik para peserta.

Akhirnya, CEDICE mengumpulkan 108 pemangku kepentingan yang berbeda untuk bertemu 
dari tanggal 25-28 Juli 2016. Pemangku kepentingan termasuk perwakilan, pemimpin, dan 
pengusaha dari universitas, badan publik, serikat pekerja, media, organisasi masyarakat 
sipil, bank, dan perusahaan. Para individu yang hadir termasuk para ahli dengan 
pengetahuan historis dan kuantitatif yang luas, serta individu yang sangat tertanam dalam 
pekerjaan mereka, dengan pengetahuan kualitatif dan diam-diam yang penting tentang 
usaha mereka masing-masing.

Tantangan: Bergerak Lebih Cepat dari Data

Tantangan utama lain yang dihadapi CEDICE adalah bahwa laporan EFW 2016, 
yang awalnya digunakan, didasarkan pada data dari tahun 2014. Data ini akan 
cukup akurat untuk sebagian besar negara, tetapi karena kemunduran Venezuela 
yang cepat dan cukup besar sejak tahun 2014, ada risiko bahwa hal tersebut terlalu 
terpisah dari data dalam laporan untuk menjadi berguna dalam menangkap keadaan 
ekonomi yang sebenarnya dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat 
diterapkan. Akibatnya, CEDICE memutuskan untuk menunda laporannya sampai 
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sumber data EFW yang diperbarui diterbitkan dengan data untuk tahun 2016-2017. 
Data baru dirilis pada bulan Oktober 2016. Menunggu pembaruan menyebabkan 
penundaan peluncuran laporan EFA yang direncanakan oleh CEDICE. Namun, CEDICE 
menentukan bahwa manfaat dari data yang lebih akurat lebih besar daripada biayanya 
dan memberikan indikator makroekonomi yang lebih baik. Pada akhirnya, data yang 
diperbarui melukiskan gambaran yang lebih suram tentang Venezuela, tetapi juga 
memberikan baseline yang lebih dapat diandalkan untuk membangun reformasi.

Untuk meluncurkan lokakarya EFA, Fred McMahon dari Fraser Institute bergabung dengan 
tim CEDICE untuk melaksanakan audit. Dia membuka setiap sesi dengan ulasan tentang 
kinerja ekonomi bebas dan menjelaskan perbedaannya dari sistem ekonomi Venezuela. 
McMahon adalah sekutu penting selama EFA, karena dia telah mengunjungi negara lain 
untuk audit sebelumnya. Mereka yang berada di CEDICE khawatir tentang jenis penerimaan 
yang akan diterima seseorang dari lembaga pemikir terkenal seperti Fraser Institute 
— lagipula, pejabat pemerintah dan pemimpin serikat menghadiri lokakarya — tetapi 
penyampaian informasi McMahon dari sumber arus utama dan keterampilan interpersonal 
yang baik membuatnya disukai oleh audiens.

CEDICE dan McMahon juga mengunjungi Unit Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan 
Kedutaan Besar Inggris di Caracas, yang tertarik dengan laporan dan diseminasi lebih 
lanjut temuan tersebut di seluruh komunitas bisnis. Selain itu, selama konferensi, McMahon 
mengunjungi Consecomercio, asosiasi perdagangan lokal nirlaba. Di sana, ia membahas 
tentang manfaat kebebasan ekonomi dengan hampir 50 pemilik dan pengelola bisnis. 
Bermitra dengan organisasi yang memiliki pengalaman mendalam dan pengetahuan yang 
kuat adalah cara yang berharga untuk mendukung peluncuran proyek baru.

Fitur penting dari EFA adalah bahwa diskusi lokakarya tidak terlalu “lemah”, atau hanya 
berfokus pada pemeriksaan data kuantitatif murni. Untuk membantu menambah angka, 
setiap warga negara yang berjuang melalui ekonomi Venezuela yang represif telah 
memberikan kesaksian pribadi mereka sendiri.

Salah satu peserta, Oswaldo Bonillo, membagikan kisahnya. Bonillo adalah pemilik bengkel 
mekanik yang telah diambil alih oleh pemerintah Venezuela pada tahun 2011. Meskipun dia 
tidak pernah dijatuhi hukuman atau didakwa secara resmi, pemerintah menyita propertinya 
tanpa mendapat hukuman. Setelah 50 tahun kerja keras, keputusan sewenang-wenang oleh 
lembaga pemerintah merampas mata pencaharian seorang pria hanya dalam waktu 48 jam. 
“Saya mulai memperhatikan properti pribadi ketika saya menjadi korban perampasan,” kata 
Bonillo selama lokakarya tentang sistem hukum dan hak milik.

Kisah Bonillo bukanlah hal yang aneh. Menurut Observatorium Hak Properti (Observatory 
of Property Rights), yang disponsori oleh CEDICE, pemerintah Venezuela menutup 28.000 
perusahaan swasta pada tahun 2015 dan menyita lebih dari empat juta meter persegi tanah 
pribadi. Bonillo tidak pernah diberi kompensasi, dan dia belum mendengar kabar apapun 
dari pengadilan.
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“Memiliki properti pribadi adalah kejahatan di Venezuela,” kata seorang pengacara yang 
menghadiri lokakarya tersebut. Pada tahun 2015, rata-rata 256 serangan terjadi terhadap 
usaha kecil per hari. Selain itu, pengabaian terhadap properti pribadi ini diabadikan dalam 
Pasal 115 dan 116 dalam Konstitusi Venezuela, termasuk undang-undang, “Properti harus 
tunduk pada kontribusi, pembatasan, dan kewajiban seperti yang mungkin ditetapkan oleh 
hukum untuk melayani kepentingan publik atau umum”.

Serangkaian proposal kebijakan untuk membantu meningkatkan skor perlindungan hak 
properti Venezuela dan memberikan perubahan positif kepada orang-orang secara nyata, 
yang terkena dampak dari pengambilan pemerintah muncul dari lokakarya ini. Sekelompok 
mahasiswa hukum mengusulkan pembentukan pengadilan properti. Saat ini, Venezuela 
tidak memiliki pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa properti. Seperti Bonillo, 
mereka yang propertinya diambil alih tidak memiliki saluran yang layak untuk bantuan 
hukum. Pengadilan properti yang baru dibentuk ini akan mengembalikan properti yang 
disita dan memiliki kewenangan tunggal untuk memberikan perintah pengambilalihan. 
Lebih jauh, untuk membantu mengatasi pengabaian budaya yang lebih luas terhadap hak 
properti, peserta menyarankan pembuatan hak milik perumahan bagi penerima subsidi 
perumahan, berdasarkan gagasan bahwa menciptakan lebih banyak pemilik rumah dapat 
membantu mengilhami warga Venezuela untuk menghormati properti pribadi.

Pidato dan diskusi selama lokakarya lainnya menghasilkan tambahan proposal kebijakan 
publik. Fokusnya adalah pada “kemenangan cepat”, jenis penyesuaian pragmatis yang 
dapat berdampak besar saat diterapkan dengan kesulitan atau biaya yang relatif sedikit. 
Penyesuaian kecil ini dapat menghasilkan peningkatan yang nyata untuk standar hidup 
rakyat Venezuela.

Tantangan: Pandangan yang Mengakar tentang Peran Pemerintah

Unsur masyarakat Venezuela yang sangat menantang adalah kecenderungan 
untuk mendukung keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Lokakarya EFA 
mengungkapkan bahwa sentimen ini tertanam kuat, bahkan di antara mereka yang 
terbuka untuk gagasan pasar bebas. CEDICE menemukan bahwa baik birokrat 
pemerintah maupun partai oposisi tidak percaya pada liberalisasi yang sebenarnya, 
tetapi mereka mungkin hanya bersedia mendukung peraturan dan kontrol pemerintah 
yang lebih lunak. Pekerjaan CEDICE sebelumnya, seperti program pelatihan jurnalis, 
berfokus pada mengubah narasi ke arah pentingnya bisnis, liberalisasi, dan wirausaha. 
Di seluruh EFA, ini adalah salah satu alasan untuk fokus pada “kemenangan cepat”.

Untuk membantu terlibat dengan audiens yang berpotensi bermusuhan di lokakarya, 
CEDICE dan McMahon menulis perkenalan singkat yang memanfaatkan fakta, angka, dan 
berita terkini untuk memprovokasi dan memulai diskusi. Misalnya, selama sesi tentang 
Uang yang Stabil, mereka mengumpulkan dan menyajikan angka-angka terbaru tentang 
inflasi, pertumbuhan basis moneter, dan ukuran alternatif inflasi CPI. Sesi ini mencapai 
puncaknya dengan proposal untuk “dolarisasi” ekonomi — janji total untuk USD — serupa 
dengan kebijakan yang diberlakukan oleh negara-negara Amerika Selatan lainnya. Di negara 
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dengan inflasi yang merajalela dan upah minimum bulanan berkisar sekitar USD3, gagasan 
seperti itu menarik bagi berbagai kalangan. Faktanya, setelah lokakarya Uang yang Stabil 
selesai, para pemimpin serikat meminta foto bersama dengan McMahon.

Kunci keberhasilan EFA adalah kesediaan untuk mendengarkan semua suara dan tidak 
menuntut kemurnian ideologis untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Meskipun tujuan 
akhirnya adalah pembongkaran nilai tukar dan kendali harga, kebijakan jangka pendek juga 
penting, dan memberikan suasana keterlibatan berpotensi untuk memengaruhi kebijakan 
secara lebih efektif dalam jangka panjang.

Rekomendasi kebijakan tambahan termasuk memudahkan pendaftaran untuk perusahaan 
swasta, menyatukan dokumentasi ekspor/impor dan tarif dalam satu halaman web resmi, 
memprivatisasi asset-aset nonstrategis di bawah kendali pemerintah, dan mengizinkan 
sebagian kecil saham perusahaan publik untuk terdaftar di pasar saham, baik di dalam 
negeri atau di luar negeri.

Kisah Bonillo, diskusi lokakarya, dan partisipasi dalam menyusun rekomendasi kebijakan 
menunjukkan cara PUS CEDICE berhasil. Audit tersebut bekerja melalui kombinasi 
kesaksian ahli, data kuantitatif, cerita-cerita pribadi, dan proposal kebijakan untuk masing-
masing kategori yang ditentukan dalam laporan Kebebasan Ekonomi Dunia dari Fraser 
Institute.

Poin Utama

Audit yang berhasil dapat menyebabkan perubahan kebijakan dan pergeseran ideologis 
yang serius, jadi menentukan faktor-faktor yang memastikan keberhasilan sangatlah 
penting. Dari EFA CEDICE, empat pelajaran penting muncul.

1. Para peneliti CEDICE benar-benar memahami data yang tersedia, bahkan menunda 
peluncuran untuk memastikan bahwa audit mereka menampilkan representasi yang 
akurat dari negara mereka.

2. CEDICE memanfaatkan pengalaman jaringannya untuk menjangkau para pemimpin 
Venezuela di seluruh industri dan lingkungan pengaruhnya. Sekutu, seperti Samriddhi 
Foundation dan Fred McMahon, memiliki pengalaman mendetail terkait persyaratan 
yang diperlukan untuk membuat PUS berhasil. Menghubungi orang lain yang telah 
menyelesaikan audit adalah cara yang mudah untuk belajar dari pengalaman dan 
menghindari kesalahan.

3. Para pemangku kepentingan dan pemimpin yang menghadiri audit memiliki kualifikasi, 
pengalaman, beragam, dan berkomitmen untuk perubahan. CEDICE mengumpulkan 
para pemangku kepentingan yang berkomitmen pada liberalisasi dan pihak lain yang 
awalnya bermusuhan. Benang merahnya adalah bahwa setiap orang telah berkumpul 
untuk membangun kembali negara mereka yang hancur dan menawarkan ide-ide untuk 
bagaimana memperbaiki nasib mereka sendiri dan kehidupan rekan-rekan senegaranya.
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4. Presentasi dan pidato menampilkan keseimbangan materi kuantitatif dan kualitatif. 
Orang-orang dari berbagai bidang dan industri mengisi lokakarya, dari profesor hingga 
birokrat hingga para perwakilan serikat pekerja — oleh karena itu, sangat penting untuk 
menjaga agar sesi dapat diakses oleh setiap orang untuk memfasilitasi interaksi yang 
produktif.

Keadaan sosial dan ekonomi Venezuela telah menjadi lebih buruk daripada yang bisa 
diperkirakan siapa pun 50 tahun yang lalu, dan melanjutkan perjalanan menuju pemulihan 
menjadi hal yang lebih penting dari sebelumnya. Meskipun prospek saat ini dan masa depan 
masih redup, fakta bahwa Audit Kebebasan Ekonomi tidak hanya mungkin tetapi memiliki 
partisipasi yang kuat sudah cukup jelas. Partisipasi para pemimpin di Venezuela, dari 
berbagai sektor, menunjukkan bahwa warga negara mengakui permasalahan rezim sosialis 
dan bersedia berjuang untuk perubahan. Keberhasilan EFA juga merupakan bukti dampak 
dari sebuah lembaga pemikir kecil yang penuh dengan pekerja keras dan pendukung yang 
berkomitmen jika dilengkapi dengan program yang efektif, keahlian operasional, dan 
jaringan kontak yang dapat ditindaklanjuti.

Rekomendasi kebijakan yang dikembangkan oleh lokakarya EFA lintas partisan dan 
memiliki afiliasi yang beragam adalah langkah pertama yang kuat dan positif untuk 
mengembalikan Venezuela kepada kemakmuran. Laporan yang dihasilkan oleh audit 
tersebut memberikan kredibilitas intelektual lebih lanjut kepada CEDICE karena terus 
mendorong perubahan sosial. Penerapan PUS yang patut dicontoh oleh CEDICE, dalam 
menghadapi permusuhan besar, menawarkan inspirasi dan pedoman yang dapat direplikasi 
bagi pendukung kebebasan ekonomi lainnya.

Pertanyaan Diskusi

• Proyek apa yang dapat dijalankan organisasi Anda yang tidak akan menguntungkan 
organisasi Anda, tetapi dapat mengarah pada perubahan kebijakan yang dapat diukur? 
Jika organisasi Anda tidak pernah mendapat pujian atas pekerjaannya, apakah itu 
sepadan?

• Seberapa berguna data dalam mengembangkan perubahan kebijakan? Bisakah Anda 
memiliki terlalu banyak data?

• Apa saja kemitraan organisasi yang dapat membantu organisasi Anda mencapai misinya 
dengan lebih baik melalui kolaborasi? Seperti apa kolaborasi itu secara rinci (misalnya, 
siapa yang memainkan peran mana)?

• Dapatkah ekonomi suatu negara mencapai titik tanpa harapan? Jika ya, bagaimana Anda 
tahu saat Anda mendekati titik itu? Jika tidak, mengapa tidak?

• Pengorbanan apa yang dapat dilakukan organisasi Anda yang dapat mendorong 
keterlibatan audiens target Anda? Menjadi kurang (atau lebih) dibatasi secara ideologis? 
Apakah tujuan membenarkan cara-cara untuk mencapainya?
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Alasan untuk Memiliki Harapan

Pusat Studi Kebijakan Publik Mesir (ECPPS)  
Mesir

Air telah membawa kemakmuran ke Mesir selama ribuan tahun. Kekayaan yang disediakan 
oleh Sungai Nil dan tanah subur secara historis menghasilkan anugerah pertanian. Tetapi 
di zaman modern, perairan yang berdekatan telah membawa perdagangan yang meningkat, 
yakni melalui Terusan Suez. Dibuka pada tahun 1869, kanal tersebut merupakan jalur air 
buatan yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudera Hindia bagian utara 
melalui Laut Merah. Setiap tahun, kanal ini memungkinkan 17.550 kapal (25% lebih banyak 
lalu lintas daripada Terusan Panama) untuk melewati hingga 4.000 mil perjalanan laut ke 
setiap arah.

Sejak dibuka, Terusan Suez telah menjadi pusat kekuatan politik bersama dengan janji 
kemakmurannya. Mesir tidak asing dengan ketegangan politik. Sejak sejarahnya dimulai, 
ada kekuatan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kendali — Persia, Romawi, Arab, 
Turki, dan Inggris, sebagai contoh. Pihak luar telah mempengaruhi tata kelola sehari-hari 
rakyat Mesir, baik atau buruk.

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin memungkinkan untuk melacak dampak kekuatan 
politik pada kinerja negara. Para ilmuwan sosial dan organisasi internasional yang ingin 
membuka kunci pembangunan telah mengembangkan alat pengukuran baru untuk 
menginformasikan pembuatan kebijakan. Salah satu indikator tersebut adalah laporan 
Economic Freedom of the World (EFW), yang dibuat oleh Fraser Institute. Kebebasan 
ekonomi sangat berkorelasi dengan metrik kesejahteraan lainnya untuk individu dan 
seluruh masyarakat. Indeks EFW mencatat kinerja pada berbagai indikator kebijakan 
publik, yang meliputi Ukuran Pemerintah, Sistem Hukum dan Keamanan Hak Milik, Uang 
yang Stabil, Kebebasan untuk Berdagang Internasional, dan Regulasi.

Mesir memiliki kinerja yang buruk di masing-masing kriteria ini. Faktanya, Mesir adalah 
salah satu negara dengan peringkat terendah dalam edisi terbaru laporan EFW, berada 
di peringkat 140 dari 159, dengan skor 5,73 dari 10. Dalam hal kebebasan pribadi, Mesir 
berada di peringkat 156. Hal ini tidak selalu demikian. Meskipun tidak pernah menempati 
peringkat teratas dalam laporan tersebut, Mesir secara konsisten berada di tengah-tengah 
kelompok hingga sekitar satu dekade terakhir. Pada tahun 2000, Mesir berada di peringkat 
72 dari 123 untuk kebebasan ekonomi, yang berarti negara tersebut telah jatuh dari 39% 
teratas menjadi 12% terbawah.

Titik belok dapat dikaitkan dengan Musim Semi Arab atau yang dikenal dengan Arab 
Spring. Pada 25 Januari 2011, warga Mesir turun ke jalan di Lapangan Tahrir di Kairo untuk 
memprotes peningkatan kebebasan politik dan ekonomi. Lebih dari 800 orang tewas dalam 
bentrokan dengan polisi. Demonstrasi tersebut mengakibatkan tersingkirnya diktator lama 
Mesir, Hosni Mubarak. Dari pergolakan tersebut, Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin, 
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muncul sebagai pemimpin bangsa, meski hanya berumur pendek dan menyebabkan 
kekacauan nasional lebih lanjut, protes, dan perubahan rezim lainnya.

Pemerintah telah lama berusaha menenangkan masyarakat dengan peningkatan anggaran. 
Kebijakan semacam itu telah membawa malapetaka lain di negara ini, yakni subsidi, inflasi, 
dan utang. Utang publik telah melampaui 100% PDB. Bahan bakar, air, dan makanan 
disubsidi secara besar-besaran. Misalnya, orang Mesir hanya membayar 59% dari biaya 
bahan bakar, dan negara yang membayar sisanya (sebesar USD30 miliar selama lima tahun). 
Subsidi ini mencakup hampir sepertiga dari pengeluaran publik Mesir — 13% dari PDB. 
Hal ini telah menyebabkan distorsi pasar dalam perekonomian, yang telah membekukan 
investasi.

Meskipun pengeluaran publik meningkat, lembaga-lembaga yang diperlukan telah juga 
mengalami kerusakan, dan masyarakat telah berkembang tersegmentasi berdasarkan 
hubungan masyarakat dengan kekuasaan. Pembayaran secara ilegal telah menjadi hal 
yang menonjol, dan penegakan hukum yang buruk, serta korupsi yang mendarah daging 
membuat beberapa bisnis bergantung pada segala koneksi dan perantara yang tersedia, 
sementara yang lain terhubung dengan baik dan menikmati perlakuan khusus. Pada 2016, 
setengah dari orang Mesir yang menggunakan layanan publik dengan membayar suap. 
Seperempat bisnis mengidentifikasi sistem pengadilan Mesir saat ini sebagai penghalang 
utama bagi kemampuan mereka untuk berbisnis di negara tersebut.

Komunitas internasional telah memberikan perhatian, dan beberapa kelompok telah 
mengejar perubahan yang konstruktif. Pada tahun 2016, Dana Moneter Internasional (IMF) 
memulai pinjaman USD12 miliar sesuai dengan tahapan yang diminta pemerintah Mesir, 
untuk mendorong beberapa reformasi ekonomi. Sejauh ini, pemerintah Mesir memiliki:

• Menetapkan nilai mata uang sesuai dengan permintaan dan penawaran, tidak 
menjangkarkan mata uang Pound Mesir dengan mata uang lain, dan membiarkan 
kekuatan pasar menentukan nilainya.

• Memperkuat perlindungan investor minoritas dengan meningkatkan hak pemegang 
saham dan memberi mereka akses ke peran yang lebih besar dalam keputusan 
perusahaan besar.

• Berkomitmen untuk memangkas energi dan subsidi bahan bakar.
• Memberi tanda bahwa Mesir sedang mengejar pencantuman dalam indeks obligasi 

pasar berkembang yang dimiliki secara internasional.
Namun, tidak jelas apakah perubahan tersebut akan efektif untuk meningkatkan 
kepercayaan, dari dalam atau dari luar, dan apakah perubahan apa pun secara struktural 
akan memperbaiki lembaga-lembaga penting. Simbol dari panggung politik Mesir, ada 
keragaman suara yang menuntut pengaruh pada masa kritis ini. Tetapi satu suara yang 
kuat datang dari Pusat Studi Kebijakan Publik Mesir (Egyptian Center for Public Policy 
Studies/ ECPPS), yang memiliki rekam jejak yang mengesankan tidak hanya beroperasi 
dalam gejolak seperti itu tetapi juga mempengaruhi perubahan kebijakan nyata di tengah-
tengahnya.
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Proyek

Lingkungan sosial yang kacau di Mesir memberikan peluang untuk perubahan, tetapi juga 
menciptakan banyak “kebisingan” yang penting untuk disaring. Melihat bahwa ada masalah 
adalah langkah pertama; kunci yang sebenarnya adalah memahami nuansa dari realitas 
dengan cara yang dapat mempengaruhi kemajuan. Meskipun tujuan umum ECPPS adalah 
untuk memperbaiki kondisi masyarakat, ECPPS memutuskan untuk mencapai tujuan itu 
dengan menyelidiki faktor-faktor pendorong inti yang membatasi kebebasan ekonomi dan 
menargetkan mereka untuk reformasi.

Untuk menentukan area penting ini, ECPPS bermitra dengan dua organisasi dengan 
pengalaman kuat dalam evaluasi ekonomi, Fraser Institute dan Atlas Network. Secara 
khusus, mereka meluncurkan Economic Freedom Audit (EFA). Proyek ini tidak hanya akan 
menelusuri akar dari kesengsaraan ekonomi Mesir, tetapi juga akan memberikan peta jalan 
menuju kebebasan dan kemakmuran yang lebih besar.

Sebelum memulai audit, ECPPS mengukur penilaian menyeluruh tentang posisi Mesir saat 
ini dan cara melakukan PUS yang berhasil. Mereka memprakarsai tinjauan ketat terhadap 
lima kategori EFW utama dan 42 subindikator, dengan menggunakan materi khusus 
yang disediakan oleh Fraser. Mereka juga meninjau organisasi-organisasi lain yang telah 
menyelesaikan EFA dengan sukses. Setelah penyelidikan ini, ECPPS mempersempit ruang 

Tentang ECPPS
Pusat Studp Kebpjakan Pubapk Mespr (ECPPS) adaaah aembaga aempkpr yang reaati muda, tetaap 
sudah memiliki masa lalu yang sukses. ECPPS adalah penerus Persatuan Pemuda Liberal Me-
spr (E  Y), yang dpdprpkan aada tahun 2007 untuk membangun gerakan budaya dp Mespr yang 
menghargap kebebasan.  ebph darp seaaruh aenduduk Mespr beruspa dp bawah 25 tahun, jadp 
menjangkau kaum muda sangat aentng untuk memengaruhp aerubahan sospaa. Mpsp ambpspus 
E  Y adaaah tdak hanya menyebarkan pde-pde apberaa keaada kaum muda dp tanah apr, tetaap 
juga memaertemukan mereka dan membangun aarespasp atas buah budaya apberaa, seaert 
senp, sastra, dan aoaptk aerwakpaan.

Pada tahun 2009, Atlas Network menganugerahp E  Y dengan Templeton Freedom Award for 
Excellence in Promoting Liberty untuk kontes esapnya, yang membahas aertanyaan, “Why Am 
I a  pberaa?” Inpspati pnp dptamapakan oaeh enam surat kabar utama, satu staspun radpo aemuda, 
dan dua aartap aoaptk besar Mespr. Pada tahun 2011, E  Y bermetamoriosps menjadp sebuah 
lembaga pemikir — ECPPS — untuk menciptakan dampak yang lebih besar pada masyarakat 
Mesir pada umumnya.

Mpsp ECPPS adaaah untuk mengusuakan kebpjakan aubapk yang bertujuan mereiormasp spstem 
hukum dan ekonomp dp Mespr, memaromospkan arpnspa-arpnspa aasar bebas, aemerpntahan 
terbatas, kebebasan pndpvpdu, dan suaremasp hukum. ECPPS menyedpakan aeneaptan berbasps 
bukt untuk mengadvokasp reiormasp hukum dan kebpjakan aubapk dp bpdang ekonomp, spapa, dan 
aoaptk. Mereka menggunakan aengaruh yang dpaeroaeh untuk terus menekan negara menuju 
kebebasan dan reiormasp.
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lingkup EFA untuk secara khusus menargetkan empat subkomponen leverage indeks EFW: 
kekayaan intelektual, hambatan perdagangan nontarif, kebijakan moneter dan fiskal, dan 
subsidi.

Keempat tema kebijakan tersebut muncul sebagai bidang yang telah siap untuk direformasi 
secara, nyata yang dapat secara dramatis memperbaiki penurunan tajam kebebasan 
ekonomi Mesir sambil didengungkan kepada cukup banyak kelompok dalam masyarakat 
sehingga perubahan dapat dilakukan. SetelahECPPS mengidentifikasi area kebijakan 
yang ditargetkan, mereka membuat rencana penelitian untuk membangun substansi bagi 
proposal mereka. Keluaran spesifik termasuk makalah penelitian untuk masing-masing dari 
empat bidang sasaran.

Tantangan: Berdiri di antara Kerumunan

Inisiatif-inisiatif reformasi yang bersaing dapat merusak pengaruh proposal ECPPS. 
Pada saat audit berlangsung, Mesir sedang dalam proses reformasi ekonomi di bawah 
arahan IMF. Namun, alih-alih persaingan, ECPPS melihat ini sebagai peluang untuk 
memperbesar dampaknya. Keadaan tersebut memungkinkan mereka untuk meninjau 
kemajuan dan menyarankan bidang-bidang perbaikan untuk fokus pada pemerintah, 
yang disesuaikan dengan keahlian lokal mereka sendiri. Ide-ide mereka kemudian 
bisa dipandang sebagai pelengkap atau bahkan pelengkap bagi upaya-upaya reformasi 
yang ada.

Untuk lokakarya audit secara langsung, ECPPS mengidentifikasi para pemangku 
kepentingan yang memiliki koneksi langsung ke area-area yang diidentifikasi. Kemudian 
mereka perlu menjangkau mereka.

ECPPS sudah memiliki database kontak yang mapan, yang memungkinkan mereka 
dengan cepat mengidentifikasi kontak-kontak utama yang akan diundang. Hal ini telah 
membebaskan mereka untuk menghabiskan waktu membuat rencana penjangkauan 
berjenjang untuk menjangkau para pemangku kepentingan tambahan yang belum pernah 
berinteraksi dengan mereka sebelumnya. ECPPS mengirimkan undangan ke kedutaan, 
kementerian, badan pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, dan bahkan beberapa 
organisasi internasional seperti Bank Dunia dan USAID. Mereka juga menerapkan kampanye 
media sosial untuk kegiatan-kegiatan penjangkauan. Dan mereka menyampaikan undangan 
pribadi melalui telepon kepada orang-orang tertentu yang mereka anggap penting untuk 
audit.

Tantangan: Mendapatkan Orang-orang yang Tepat

Keberhasilan EFA bergantung pada para pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan 
ECPPS, karena merekalah yang diposisikan untuk mengantarkan reformasi ke dalam 
praktik. Ini adalah salah satu kendala terpenting yang harus diatasi oleh lembaga think 
tank. Keberhasilan ECPPS secara langsung terkait dengan kekuatan lunak (soft power) 
dan koneksi pribadi yang dimiliki organisasi mereka. Mereka telah membangun 
kepercayaan dengan banyak lingkaran sosial dalam komunitas mereka berdasarkan 
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kualitas kerja dan penjangkauan selama bertahun-tahun, sehingga mereka memiliki 
posisi yang baik untuk melibatkan pihak-pihak lain di PUS. Namun, meskipun dengan 
jaringan yang luas dan hubungan yang bersahabat, beberapa segmen pemangku 
kepentingan masih sulit dijangkau, terutama perwakilan dari instansi pemerintah 
tertentu. Tidak mungkin menjangkau setiap audiens yang dituju, tetapi dengan 
mengembangkan rencana penjangkauan yang kuat, ECPPS memiliki kemungkinan 
bawaan untuk memastikan mereka mengumpulkan umpan balik yang penting dan 
komprehensif.

Konferensi perdana EFA diadakan pada 30 Juli 2018, di Golden Tulip Flamenco Hotel di 
Zamalek. Acara ini dihadiri oleh para perwakilan dari semua kelompok sasaran. Para 
pemangku kepentingan termasuk anggota Parlemen (MP) pada Komite Perencanaan 
dan Anggaran, Anggota Parlemen pada Komite Ekonomi, Pendiri dan Ketua Terous Misr 
Foundation for Development, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Administrasi Pusat Ekonomi 
Resmi. Operasi Otoritas Bea Cukai Mesir, dan Kepala Kantor Paten Mesir. Acara tersebut 
juga diliput di berbagai media yang menjadi salah satu prioritas ECPPS dalam menjangkau 
publik dengan proposal reformasinya.

Staf ECPPS telah merancang strategi komunikasi untuk meningkatkan jangkauan hasil EFA 
setelah konferensi. Rencana penjangkauan mencakup pertemuan dengan para pemimpin 
sipil, publik, pertemuan empat mata dengan anggota parlemen, dan lokakarya untuk para 
staf MP. Pertemuan dengan pejabat pemerintah secara khusus difokuskan pada peringkat 
Mesir di bidang sasaran, manfaat reformasi, dan solusi yang diusulkan untuk reformasi. 
Sementara konferensi diadakan pada bulan Juli 2018, sudah terbukti bahwa ada keinginan 
untuk langkah-langkah reformasi yang diidentifikasi ECPPS.

Melihat Lebih Jauh: Membangun Kredibilitas melalui Konten yang Dise-
suaikan

Keadaan unik di Mesir menimbulkan tantangan yang menarik bagi program EFA ECPPS. 
Mengingat sejarah panjang negara yang kerap terjadi bentrokan sudut pandang dan faksi 
yang saling bersaing, dan kepekaan akut para pemangku kepentingan mengenai upaya-
upaya untuk mempengaruhi, cara ECPPS menyampaikan pesannya mungkin lebih penting 
daripada pesan itu sendiri.

Orang Mesir pada dasarnya skeptis terhadap siapa pun yang berjanji untuk memperbaiki 
masalah mereka, karena hal itu seringkali menghasilkan yang sebaliknya. Namun, mereka 
berada di persimpangan jalan dan menghadapi banyak sekali pilihan kebijakan, sehingga 
hal ini meningkatkan pentingnya menyampaikan proposal reformasi apa pun secara 
kredibel. Mengetahui hal ini sebelumnya, tim ECPPS memusatkan perhatian yang signifikan 
pada penyusunan presentasi yang mendorong inklusivitas dan meningkatkan kredibilitas.
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Hal ini terlihat jelas dalam format sesi pengantar konferensi EFA. Sesi ini dibagi antara tiga 
individu: Ahmed Ragab, Direktur Eksekutif ECPPS; Fred McMahon dari Fraser Institute; dan 
Ahmed Abd El-Wahab, Kepala Riset Ekonomi di ECPPS.

Ragab, seorang peneliti yang terlihat dan pemimpin gagasan, memulai acara dengan 
membuat daftar contoh masalah ekonomi yang dihadapi Mesir yang diketahui oleh audiens. 
Hal tersebut meliputi banyaknya kegiatan ekonomi di sektor informal, defisit anggaran yang 
besar, hambatan dalam menciptakan modal, dan inflasi. Dia juga mencatat bahwa reformasi 
ekonomi Mesir — yang dipimpin oleh IMF — telah menempatkan Mesir di jalan menuju 
pemulihan. Pidato awal mengatur pelaksanaan acara dan menumbuhkan rasa kebersamaan 
dan tujuan bersama di antara para hadirin.

Segmen McMahon mempresentasikan tujuan EFA: untuk mengidentifikasi reformasi 
kebijakan yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan lembaga 
politik yang inklusif. Dia memberikan contoh negara yang bebas secara ekonomi — seperti 
Botswana, Irlandia, Singapura, dan Korea Selatan — yang akan dikenali dan tertarik untuk 
ditiru oleh orang Mesir. Dia menggunakan data dari Fraser Institute untuk menawarkan 
bukti empiris untuk mendukung klaimnya dan mendapatkan kredibilitas dengan audiens.

Bagian terakhir, yang dipimpin oleh Abd El-Wahab, memberikan peta jalan kepada 
audiens untuk sesi selanjutnya dan EFA secara umum. Dia memperkenalkan empat bidang 
kebijakan yang ditargetkan untuk reformasi, memanfaatkan keahliannya sebagai kepala 
peneliti ekonomi ECPPS untuk memberikan kredibilitas lebih lanjut pada strategi mereka. 
Dia menjelaskan bahwa ECPPS akan melakukan penelitian, mengadakan serangkaian 
percakapan dengan para pemangku kepentingan dan pemimpin, dan mempromosikan 
rekomendasi kebijakan. Hal ini menunjukkan kepemilikan lokal atas reformasi yang sedang 
diupayakan.

Setiap pemateri mengungkapkan kekuatan tertentu yang berkontribusi pada kredibilitas 
program, sementara melakukan presentasi bersama untuk memadamkan keberatan 
terhadap pengaruh pihak luar.

Pembukaan konferensi tersebut adalah poin kunci dalam PUS karena ini adalah kesempatan 
terbaik untuk membuat semua orang setuju, suatu prestasi yang dapat mengembalikan 
manfaat di seluruh proyek. Para peserta datang dengan latar belakang, keahlian, dan 
pengetahuan yang berbeda. Untuk meningkatkan efektivitas EFA, ECPPS membahas 
pengetahuan asimetris peserta dengan cara yang menghasilkan diskusi yang lebih efektif 
dan efisien. Strategi mereka meliputi:

• Membangun rasa kebersamaan bersama
• Mempresentasikan tujuan dan memperoleh kerja sama
• Melibatkan audiens dalam solusi
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Poin Utama

Tantangan unik untuk ECPPS adalah menyatukan berbagai kepentingan menuju tujuan 
bersama. Karena sejarah mereka yang penuh gejolak, banyak orang Mesir yang mewaspadai 
seruan untuk reformasi. Namun, orang-orang yang sama melihat kemakmuran negara 
lain dan ingin terlibat dalam ekonomi global dan menyadari potensi mereka sendiri. Hal 
ini memberikan peluang sempit bagi ide-ide kebijakan yang sehat untuk diadopsi jika 
diartikulasikan dengan jelas dan dengan kredibilitas.

ECPPS menginternalisasi ketegangan budaya ke dalam keseluruhan proyek EFA. Hal ini 
didasarkan pada pengetahuan umum bahwa perubahan kebijakan akan segera terjadi, 
memperkuat apa yang dilihat oleh publik dan pemimpin sipil di berita utama di media. 
Kemudian proyek tersebut menyediakan saluran bagi orang lain untuk berpartisipasi 
dalam solusi tersebut. Dengan menyediakan proposal reformasi kebijakan yang jelas dan 
beresonansi dengan perjuangan sehari-hari masyarakat sehari-hari, dan mendukung 
mereka dengan data dan kutipan yang baik di media, ECPPS telah memupuk citra advokat 
publik yang bersemangat, kredibel, dan siap bertindak.

Audit yang berhasil dapat menyebabkan perubahan kebijakan dan pergeseran ideologis 
yang serius, jadi menentukan faktor-faktor yang memastikan keberhasilan EFA sangatlah 
penting. Dari pengalaman ECPPS, sejumlah pelajaran penting muncul. Pertama, ECPPS 
mengakui posisi ekonomi unik negaranya. Jika ada waktu untuk mendorong kebebasan 
ekonomi, inilah saatnya. Orang-orang yang simpatik yang penting saat ini terbuka untuk 
saran, yang dicontohkan oleh banyak peserta yang merupakan pegawai pemerintah tingkat 
tinggi. Kedua, ECPPS memanfaatkan pengalaman jaringannya untuk menjangkau para 
pemimpin Mesir ini. Ketiga, ECPPS menggunakan konferensi pengantar untuk menciptakan 
suasana yang efisien dan terinformasi — yang penting bagi keberhasilan EFA.

Meskipun EFA saat ini sedang berlangsung, audit ECPPS dapat menjadi dasar untuk 
perubahan substansial yang lebih berkelanjutan di Mesir. ECPPS berencana untuk 
menggunakan EFA-nya untuk memeriksa reformasi saat ini sambil juga mengusulkan 
reformasi-reformasi baru yang mencolok, melakukan hal-hal yang dapat dilakukan segera 
selama kesempatan baik untuk melakukannya masih ada.

Pertanyaan Diskusi

• Apa yang memungkinkan ECPPS memperluas jangkauannya ke kontak di luar jaringan 
sosialnya?

• Apa kendala sumbangan alami atau kelemahan historis yang dihadapi organisasi Anda?
• Bagaimana organisasi internasional dapat membantu atau menghalangi upaya untuk 

memajukan kebijakan yang mendukung kebebasan ekonomi?
• Apa saja ketegangan budaya di negara Anda yang mempengaruhi proposal kebijakan 

yang mungkin? Bagaimana ketegangan ini dapat bergeser? Bagaimana Anda bisa 
menyiasatinya (atau melaluinya)?
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• Apa saja keuntungan (dan kerugian) dari menargetkan demografi usia tertentu dengan 
program atau misi organisasi tertentu?

• Bagaimana perubahan sosial terjadi di negara Anda? Bagaimana program-program 
Anda disiapkan untuk menavigasi saluran-saluran perubahan itu? Bagaimana Anda 
kurang siap untuk melakukannya?

• Bagaimana organisasi Anda mendorong batas-batas dari apa yang mungkin secara 
politis? Apa yang telah Anda pelajari dari proses itu? Bagaimana Anda 

• menginternalisasi pelajaran yang didapat ke dalam organisasi?
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[Catatan untuk Editor] Mulailah “Bagaimana Menggunakan Buku Ini” (di bawah) pada 
halaman ini daripada membiarkannya kosong sehingga tercetak di sisi kanan penyebaran. 
Segala sesuatu yang lain harus mengikuti sebagaimana adanya sekarang.
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Bagaimana Menggunakan Buku Ini

Panduan untuk Tim Think Tank

Tujuan utama dari publikasi ini adalah untuk menyebarkan di antara jaringan mitra think 
tank kami contoh-contoh berguna dari proyek-proyek think tank yang mengesankan. 
Namun, Atlas Network tidak menyarankan lembaga think tank mencoba mereplikasi proyek-
proyek ini tanpa kritik.

Sebaliknya, studi kasus dalam buku ini harus digunakan untuk mendorong diskusi yang 
menarik di antara tim lembaga think tank saat mereka mengembangkan visi mereka sendiri 
untuk perubahan. Untuk setiap studi kasus, pertanyaan diskusi yang disarankan disertakan 
yang dapat membantu memandu percakapan tersebut. Dengan cara ini, kami melihat nilai 
kunci dalam studi kasus menyediakan titik awal bersama untuk pemikiran yang ambisius 
dan kreatif.

Pada saat yang sama, ada banyak peluang untuk “menghindari menghabiskan waktu 
dan tenaga untuk membuat sesuatu yang sudah ada,” dan kami telah menemukan bahwa 
sebagian besar mitra lembaga think tank lebih dari bersedia untuk bekerja sama dengan 
organisasi lain yang menyatakan minat untuk melakukan pekerjaan serupa dan yang ingin 
meniru beberapa aspek dari proyek aslinya. Tentu saja, setiap pembaca harus yakin untuk 
mengomunikasikan maksud mereka dan meminta izin dari subjek tersebut jika perlu.

Di bawah ini hanya satu rangkaian latihan yang disarankan untuk tim yang tertarik 
menggunakan studi kasus terlampir untuk curah pendapat (brainstorming).

Langkah Pertama: Identifikasi satu hingga tiga studi kasus untuk dibaca oleh seluruh 
tim Anda, dan tugaskan pembacaan untuk diselesaikan pada waktu yang ditentukan. 
Perhatikan bahwa semua studi kasus dalam buku ini tersedia sebagai unduhan terpisah di 
AtlasNetwork.org/training.

Langkah Kedua: Jadwalkan diskusi curah pendapat dengan memikirkan satu atau dua 
prioritas organisasi tertentu dan komunikasikan ke tim. Misalnya, organisasi Anda 
mungkin merencanakan proyek penelitian baru tentang topik perdagangan. Mintalah tim 
untuk memikirkan proyek itu dan tujuan proyek saat mereka membaca studi kasus yang 
ditugaskan.

Langkah Tiga: Saat Anda memanggil untuk berkumpul, putuskan siapa yang akan menjadi 
juru tulis untuk memantau komentar. Kemudian, buat beberapa aturan dasar untuk curah 
pendapat dan minta juru tulis menuliskannya di suatu tempat yang dapat dilihat semua 
orang selama curah pendapat. Beberapa aturan khusus meliputi:

• Bicaralah satu per satu.



146

KEMISKINAN & KEBEBASAN: Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Global 

• Jangan berbicara terlalu banyak atau terlalu sedikit. Setiap orang harus 
menyumbangkan pandangannya untuk memastikan setiap suara disertakan.

• Jangan menghabiskan waktu pada tahap ini untuk tidak setuju satu sama lain. Tujuan 
dari curah pendapat adalah untuk memunculkan ide-ide sebanyak mungkin, dan waktu 
akan segera habis jika Anda menghabiskannya untuk menanggapi komentar satu sama 
lain. Hal ini juga dapat berdampak pada menghalangi keterbukaan dan kejujuran.

• Undanglah tim untuk menyarankan aturan dasar tambahan yang ingin mereka amati 
selama curah pendapat.

Langkah Empat: Identifikasi setidaknya tiga pertanyaan terbuka untuk ditanggapi oleh 
kelompok dengan menggunakan studi kasus sebagai bahan referensi. Tergantung pada 
ukuran kelompok, Anda dapat memilih untuk dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari 
tiga atau empat orang untuk mengerjakan jawaban bersama dan kemudian melaporkan 
kembali ke kelompok yang lebih besar setelah 20–30 menit. Beberapa contoh pertanyaan 
meliputi:

• Dari studi kasus yang kita baca sebelum curah pendapat ini, apa saja wawasan 
bermanfaat yang dapat kita terapkan untuk proyek mendatang kita?

• Peluang apa yang kita miliki untuk melakukan sesuatu secara berbeda untuk 
meningkatkan peluang keberhasilan kita pada proyek mendatang kita?

• Apa beberapa aspek unik dari konteks lokal kita yang perlu kita pertanggungjawabkan 
dalam perencanaan kita?

• Apa yang kita lakukan dengan baik sebagai organisasi yang harus kita pelihara dan/atau 
pelihara?

• Apa saja tantangan yang, jika kita dapat mengatasinya, akan benar-benar membantu 
organisasi kita mencapai tingkat kesuksesan berikutnya?

Langkah Lima: Minta juru tulis untuk meringkas dan meninjau umpan balik bersama tim, 
dan kemudian pastikan memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengklarifikasi apa 
pun yang disalahartikan atau dihilangkan.

Langkah Enam: Terakhir, diskusikan beberapa langkah spesifik selanjutnya yang mungkin 
dilakukan. Seringkali hal ini tidak mewakili keputusan yang tidak dapat dibatalkan yang 
dibuat selama curah pendapat tetapi diskusi lebih lanjut seperti:

• Tim riset dan komunikasi akan bertemu sekali seminggu untuk mengembangkan 
rencana pemasaran untuk proyek yang akan datang.

• Para anggota dewan kunci akan dimintai masukan untuk satu atau dua pertanyaan 
kunci yang muncul selama rapat.
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• Kepemimpinan akan mempertimbangkan karyawan atau kontraktor baru untuk 
mengisi kesenjangan keterampilan penting yang diperlukan untuk proyek yang akan 
datang.

Untuk latihan seperti ini, kepemimpinan harus menunjukkan minat yang tulus pada 
masukan dari anggota tim, mengakui bahwa “orang mendukung apa yang mereka 
bantu ciptakan.” Pendekatan ini tidak perlu mengganggu keinginan pemimpin untuk 
mempertahankan otoritas pengambilan keputusan akhir. Untuk alasan ini, disarankan agar 
rapat curah pendapat tidak menyertakan harapan bahwa keputusan besar akan dibuat 
selama rapat, tetapi masukan akan digunakan untuk menginformasikan keputusan tersebut 
sebagaimana mestinya dan jika memungkinkan.

Sebagian besar tim memahami bahwa, tidak setiap sudut pandang dapat diakomodasi. 
Tetapi keinginan tulus dari pihak kepemimpinan untuk disadarkan akan pandangan 
tersebut dan untuk mempertimbangkan pandangan tersebut secara otentik adalah cara 
yang produktif untuk memastikan semua pengetahuan dalam organisasi tersedia. dibawa 
untuk mengambil keputusan penting.
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Tentang Atlas Network

Misi

Atlas Network meningkatkan peluang dan kemakmuran dengan memperkuat jaringan 
global organisasi masyarakat sipil independen yang mempromosikan kebebasan individu 
dan menghilangkan hambatan untuk berkembangnya manusia.

Strategi Menyeluruh

Atlas Network mengembangkan jaringan mitra yang berbagi visi tentang dunia yang 
bebas, makmur, dan damai di mana aturan hukum, kepemilikan pribadi, dan pasar bebas 
dipertahankan oleh pemerintah yang kekuasaannya terbatas. Untuk mempercepat laju 
pencapaian mitranya di komunitas lokalnya, Atlas Network mengimplementasikan program 
dalam model strategis Pelatihan (Coach), Kompetisi (Compete), dan Perayaan (Celebrate).

• Melatih Atlas Network memberikan pelatihan dan pendampingan kelas dunia untuk 
menginspirasi profesionalisme dan meningkatkan kinerja di antara mitra-mitra 
independennya.

• Berkompetisi Atlas Network menawarkan kompetisi hibah dan berhadiah yang 
mendorong upaya mitranya untuk mencapai hasil yang luar biasa.

• Merayakan Atlas Network memupuk persahabatan dan memicu ambisi di antara mitra-
mitranya dengan merayakan pencapaian terbesar mereka melalui acara dan jangkauan 
media.

Tentang Melakukan Pembangunan Secara Berbeda

Atlas Network bergabung dengan banyak cendekiawan, praktisi, dan aktivis lainnya yang 
mendukung gerakan untuk memulai Melakukan Pembangunan Secara Berbeda. Untuk 
bagian kami, kami menawarkan strategi unik kami yang menggabungkan komitmen untuk 
meningkatkan kebebasan ekonomi dan mendukung visi lokal untuk perubahan. Dengan 
menggunakan 485 jaringan think tank lokal kami, kami mengejar peningkatan peluang 
ekonomi bagi populasi berpenghasilan rendah dengan mendukung proyek yang berupaya 
memperkuat lembaga inti pemerintah — hak milik, supremasi hukum, pasar bebas — dan 
menghilangkan hambatan-hambatan kelembagaan yang menyulitkan masyarakat di tempat 
yang buruk untuk sukses. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi AtlasNetwork.org/
Difference.
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Tentang Tim Publikasi

Matt Warner adalah Presiden Atlas Network. Di bawah arahan CEO, dia bertanggung 
jawab atas strategi, pemrograman, dan manajemen personalia. Matt juga memimpin 
pengembangan agenda penelitian untuk lebih mendemonstrasikan peran tak ternilai dari 
lembaga think tank dalam mencapai kebebasan di seluruh dunia. Matt menulis, berbicara, 
dan berkonsultasi secara internasional tentang topik-topik ekonomi, pembangunan 
lembaga, manajemen nirlaba, pengukuran, dan filantropi dampak.

Matt menciptakan istilah “dilema pihak luar” untuk menggambarkan tantangan dalam 
membantu negara-negara berpenghasilan rendah berkembang tanpa secara tidak sengaja 
menghalangi jalan mereka yang paling memungkinkan menuju kemakmuran. Karyanya 
telah muncul diantaranya di Cato Journal, Forbes, Harvard’s Education Next, Real Clear 
Markets, Foundation for Economic Education, EconTalk, dan Washington Times. Sebelum 
bergabung dengan Atlas Network pada tahun 2010, Matt menjabat di berbagai posisi 
kepemimpinan kebijakan di lembaga think tank nirlaba yang fokus pada energi, pendidikan, 
dan hak milik.

Matt memiliki gelar master di bidang ekonomi dari Universitas George Mason dan 
disertifikasi oleh Universitas Georgetown dalam bidang konsultasi pengembangan 
organisasi. Dia juga anggota Jaringan Kepemimpinan American Enterprise Institute, Penn 
Kemble Fellow dengan National Endowment for Democracy, dan penerima Penghargaan 
Buckley 2019 dari America’s Future Foundation. Matt dan istrinya Chrissy, seorang 
pengacara, tinggal di Wina, Virginia, bersama keempat anak mereka.

Casey Pifer adalah Direktur Hubungan Institut di Atlas Network. Dia mengelola program 
hibah dan penghargaan Atlas Network, termasuk Penghargaan Kebebasan Templeton yang 
bergengsi. Berasal dari Virginia Barat, Casey bergabung dengan Atlas Network pada tahun 
2014 di tim acara, tetapi sejak itu beralih ke posisinya saat ini. Dia dibesarkan di Virginia 
Barat dan lulus dari Universitas Virginia Barat dengan gelar sarjana di bidang ekonomi dan 
ilmu politik.

Melissa Mann bergabung dengan Atlas Network sebagai Direktur Kemitraan pada tahun 
2018 dan menjadi Wakil Direktur Komunikasi pada tahun 2019. Sebelum bergabung dengan 
Atlas Network, Melissa menghabiskan tujuh belas tahun sebagai Direktur Pembangunan 
di Reason Foundation, sebuah organisasi kebijakan publik dan media yang memajukan 
masyarakat bebas dengan mengembangkan, menerapkan, dan mempromosikan prinsip-
prinsip libertarian, termasuk kebebasan individu, pasar bebas, dan supremasi hukum. Dia 
adalah lulusan dari program Think Tank MBA Atlas Network tahun 2016.

Melissa menerima gelar sarjana di bidang Diplomasi dan Urusan Dunia dari Occidental 
College di Los Angeles dan menyelesaikan pekerjaan pascasarjana di bidang kebijakan 
dan hukum publik di Universität des Saarlandes di Saarbrücken dan Rheinische-Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, keduanya di tempat yang dulu disebut Jerman Barat. Dari 
rumahnya di Los Angeles, Melissa menghabiskan waktu luangnya dengan membaca nonfiksi 
bertema kebebasan; melakukan sulih suara untuk iklan, permainan video, dan sistem 
penjawab telepon; dan mengejar burung merak di sekitar halaman belakang rumahnya.
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AJ Skiera pertama kali bergabung dengan Atlas Network pada tahun 2016. Ia kuliah di 
Universitas Miami (FL) dengan satu semester di luar negeri di Universitas Charles di Praha, 
di mana ia lulus dengan gelar sarjana dalam sejarah dan ilmu politik summa cum laude. 
Dalam perannya sebagai Direktur Asosiasi Marketing dan Komunikasi, dia membantu 
menyusun dan memfasilitasi strategi konten Atlas Network di seluruh platform email, web, 
cetak, video, dan media sosial.

AJ mengelola proyek jurnalisme foto dan film Atlas Network untuk inisiatif melakukan 
Pembangunan Secara Berbeda (Doing Development Differently), yang menampilkan kisah 
nyata individu-individu yang merupakan penerima manfaat hilir dari reformasi pasar bebas 
yang berhasil diperjuangkan oleh mitra paling efektif Atlas Network di Amerika Latin, Asia, 
dan Eropa. Dia adalah lulusan dari tiga program pengembangan profesional dengan Charles 
Koch Institute dan penerima Beasiswa Masyarakat Negara Bagian Illinois untuk waktunya 
bekerja untuk Anggota Kongres Randy Hultgren (IL-14). Berasal dari pinggiran barat laut 
Chicago, dia saat ini tinggal di Arlington, Virginia.
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Sebuah website untuk kebebasan, itulah Suara Kebebasan. Website ini memiliki misi untuk 
mempromosikan ide-ide tentang kebebasan dan memberikan pemahaman komprehensif 
mengenai kebebasan dan pasar bebas melalui website yang aktif dan interaktif. Kami 
juga mendorong upaya ini melalui promosi informasi lewat media sosial dan publikasi, 
serta kerja sama dengan jaringan strategis, baik individu maupun organisasi yang juga 
mendorong ide-ide tentang kebebasan.

Visi Suara Kebebasan adalah terciptanya masyarakat yang bebas, sejahtera, dan toleran 
di Indonesia, di mana lingkungannya mendukung diskusi terbuka tentang kebebasan dan 
pasar bebas dalam wacana publik dan proses kebijakan. Lewat Suara Kebebasan, kami 
berupaya untuk meningkatkan kesadaran generasi muda Indonesia tentang pentingnya 
kebebasan dan semangat bersama untuk mempromosikan kebebasan di Indonesia.

Target utama kami adalah generasi muda Indonesia dan masyarakat Indonesia yang peduli 
dan tertarik dengan ide-ide kebebasan. Suara Kebebasan memulai kiprahnya di bulan Maret 
2015 dengan dukungan dari Atlas Network. Website ini hadir untuk memenuhi kebutuhan 
akan langkanya sumber informasi mengenai gagasan tentang kebebasan di Indonesia. 
Tidak hanya memberikan informasi, Suara Kebebasan juga memberikan wadah bagi para 
pembacanya untuk ikut berkontribusi dalam menyuarakan ide dan pendapat mengenai 
kebebasan, khususnya terkait dengan konteks Indonesia. Kami percaya dengan melibatkan 
para pembaca, Suara Kebebasan akan mendapatkan lebih banyak dukungan untuk 
mempromosikan kebebasan di Indonesia.

Kami juga mendorong persemaian komunitas muda libertarian di Indonesia, Indo-
Libertarian, serta jejaring strategis dan kerja sama dengan mitra lokal lainnya. Beberapa 
diantaranya: Amagi Indonesia; Students for Liberty Indonesia; The Indonesian Institute, 
Center for Public Policy Research (TII); Kafha Laboratory for Humanity and Culture; 
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Insititut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial 
(INDEKS), serta beberapa kampus dan organisasi mahasiswa, maupun individu dan/ atau 
lembaga yang juga memiliki kepedulian tentang kebebasan di Indonesia.

Tim Suara Kebebasan

• Adinda Tenriangke Muchtar (Pemimpin Redaksi)
• Haikal Kurniawan (Editor Pelaksana)
• Reynaldi Adi Surya (Kontributor Regular)
• Samuella Christy (Kontributor Regular)
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Website dan Media Sosial Suara Kebebasan

www.suarakebebasan.id

 SuaraKebebasan.id

 Suarakebebasan.id (username: @bmj6914o)

  @suarakebebasan

 @bebasdotid

  Suara Kebebasan

Tentang Tim Penerjemah dan Editor 

Adinda Tenriangke Muchtar

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Chief Editor Suara Kebebasan. Ia juga adalah Direktur 
Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda 
menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, 
Selandia Baru (2018) dengan beasiswa NZAID. Adinda mendapatkan Master of Internatio-
nal Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa AusAID dan gelar 
Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001). Fokus kajiannya 
adalah pembangunan dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, 
pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. email: adinda.
muchtar@suarakebebasan.id

Haikal Kurniawan 

Haikal Kurniawan adalah editor pelaksana dan kontributor tetap Suara Kebebasan. 
Ia merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, 
Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada 
tahun 2018 dengan judul skripsi “Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik 
Amerika Serikat (2001-2016).” Selain menjadi editor pelaksana dan kontributor tetap Suara 
Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya, diantaranya 
adalah organisasi mahasiswa libertarian internasional, Students for Liberty, sejak tahun 
2015. Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, 
Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Sejak bulan Februari 2020, Haikal juga terlibat sebagai 
Fellow di organisasi advokasi konsumen Consumer Choice Center. Haikal dapat dihubungi 
melalui email: haikalkurniawan@studentsforliberty.org.

http://www.suarakebebasan.id
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Untuk Dipelajari Lebih Lanjut

Buku

Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James Robinson
Building State Capability, Matt Andrews, Lant Pritchett, Michael Woolcock
The Origin of Wealth, Erick Beinhocker
Doing Bad by Doing Good, Chris Coyne
The Great Escape, Angus Deaton
Tyranny of Experts, William Easterly
How Change Happens, Duncan Green
The Atlas of Economic Complexity, Richard Hausmann
Navigation by Judgment, Dan Honig
The Alternative, Mauricio Miller
Dead Aid, Dambisa Moyo
The idealist, Nina Munk
The Bright Continent, Dayo Olopade
The Power of Positive Deviance, Richard Pascale, Jerry Sternin, Monique Sternin
Aid on the Edge of Chaos, Ben Ramalingam
Development and Freedom, Amartya Sen
Why We Lie About Aid, Pablo Yanguas

Video

Stories of Impact
PovertyandFreedom.org

Made in Mékhé
FEE.org

Poverty, Inc.
PovertyInc.org

Sumber Daya

Direktori Think Tank Global
AtlasNetwork.org/Directory

Studi Kasus Daring
AtlasNetwork.org/Case-studies

Acara

AtlasNetwork.org/Events
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“Begitu banyak upaya anti-kemiskinan dengan memberi orang miskin sesuatu yang tidak mereka 
miliki, seperti uang atau makanan. Pendekatan lain adalah menghilangkan hambatan yang 
membuat orang miskin sulit untuk membantu diri mereka sendiri dan berkembang. Buku ini 
membahas tentang peran penting yang dimainkan lembaga think tank dalam menghilangkan 
hambatan tersebut. “

 — Russ Roberts, Lembaga Hoover Universitas Stanford, EconTalk

Apa yang terjadi jika tarif laptop di Argentina dihapus?
Apa yang terjadi ketika pedagang kaki lima (PKL) di India dilegalkan?
Apa yang terjadi ketika polisi di Amerika Serikat tidak lagi diizinkan untuk menyita uang tunai 
secara langsung?

Orang yang bekerja untuk mengatasi kemiskinan mereka akan mengalami kesuksesan.

Pendekatan tradisional untuk mengatasi kemiskinan perlu diubah. Sampai saat ini, orang-
orang di tempat-tempat berpendapatan dan berpendidikan tinggi telah berusaha untuk 
mengatasi kemiskinan bagi orang-orang yang tinggal di tempat-tempat miskin. Hal tersebut 
adalah kemunduran. Solusi nyata untuk kemiskinan ditemukan oleh individu dan komunitas 
lokal, bukan pihak luar. Kita harus mengikuti jejak mereka.

Poverty and Freedom menunjukkan bagaimana, di negara-negara di seluruh dunia, kita yang 
ingin menjadikan dunia tempat yang lebih baik dapat dan harus mendukung inisiatif lokal untuk 
memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat lokal dengan menghilangkan hambatan 
institusional yang membatasi kebebasan mereka. Studi kasus dalam buku ini menampilkan 
karya inspiratif dari pemikiran lokal berkat komitmen untuk memperluas kebebasan bagi 
populasi yang rentan di seluruh dunia.

TENTANG EDITOR

Matt Warner adalah presiden Atlas Network, sebuah organisasi nirlaba yang berkomitmen 
untuk memajukan kebebasan dan peluang ekonomi di seluruh dunia. Matt menulis, berbicara, 
dan berkonsultasi di berbagai negara tentang topik ekonomi, pembangunan kelembagaan, 
manajemen nirlaba, pengukuran, dan filantropi yang memiliki dampak. Matt menciptakan 
istilah “dilema pihak luar” untuk menggambarkan tantangan dalam membantu negara-
negara berpenghasilan rendah tanpa menghalangi jalan mereka yang paling layak menuju 
kemakmuran. Dia memiliki gelar master di bidang ekonomi dari Universitas George Mason, 
dan disertifikasi oleh Universitas Georgetown dalam pengembangan organisasi. Dia adalah 
Penn Kemble Fellow di National Endowment for Democracy dan penerima American’s Future 
Foundation Buckley Award.

Foto sampul: Bernat Parera
Desain sampul: The Killswitch Collective
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