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: Communication on Progress

CSO

: Civil Society Organizations
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: The Extractive Industries Transparency Initiative

FGD

: Focus Group Discussion
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: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GWP

: Global Water Partnership

GWPO

: Global Water Partnership Organization

IGCN

: Indonesia Global Compact Network

INFID

: International NGOs Forum on Indonesia Development

MSP

: Multi-Stakeholders Partnership/Kemitraan Multi-Pihak

OGP

: Open Government Partnership

PBB

: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PEMDA

: Pemerintah Daerah

PP

: Penganggaran Partisipatif

RAN

: Rencana Aksi Nasional

RSPO

: The Roundtable on Sustainable Palm Oil

SC

: Steering Committee

SDGs

: Sustainable Development Goals

STBM

: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

TPB

: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UNDP

: United Nation Development Program

UNESCAP

: The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

UNSDSN

: United Nation Sustainable Development Solutions Network

UNU IAS

: The United Nations University Institute for the Advanced Study of
Sustainability

WWF

: World Wide Fund
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METODE PENYUSUNAN PANDUAN
Tahapan Penyusunan.

Partnerships in the Context of Agenda

Panduan

2030

ini

disusun

A

Practice-based

dengan menggunakan

Potential

data dan hasil kajian

Success Factors (2017).

yang berasal dari dua

dokumen

Kepentingan.
dan

untuk

peer

review,

memperoleh masukan dan tanggapan
calon pengguna. FGD juga bertujuan
mendapat umpan balik tentang alur dan
kemasan dokumen agar lebih mudah
dibaca.

Jika

ditambah
dengan

memungkinkan,

metode

wawancara

pelaku

and

Dalam

proses penulisan dan

literatur. Kedua, forum group discussion
(FGD)/lokakarya

Challenges

of

Pemangku

proses kerja. Pertama,
kajian

Benefits,

Analysis

akan
khusus

Multi-Stakeholders

Partnership (MSP) atau Kemitraan MultiPihak (KMP) di Jakarta.

pengolahan Panduan,
dokumen

ini

melewati

akan

tahapan

peer

review oleh empat pihak. Hal itu
dilakukan untuk memastikan akurasi dan
kualitas sesuai dengan rencana. Pihakpihak tersebut adalah 1) lembaga sponsor,
yakni Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), The United Nations
University Institute for the Advanced Study
of Sustainability (UNU IAS), UNESCAP

Rujukan Utama. Untuk

dan

kajian

Zusammenarbeit (GIZ) Jakarta; 2) wakil

dokumen

literatur,
banyak
inspirasi,

panduan

dan
ini

pemangku

mengambil
ide,

Gesellschaft

pelaksanaan

dan

Goals

für

Internationale

kepentingan

kunci

Sustainable

(SDGs),

dalam

Development

termasuk

sektor

wawasan dari dua dokumen

swasta/kelompok bisnis/dunia usaha; 3)

panduan. Pertama, yaitu dokumen utama:

calon

Panduan

pemerintah daerah (pemda), organisasi

UNU

IAS

Partnering

for

pengguna–khususnya

Sustainable Development Guidelines for

masyarakat

Multi-stakeholder

to

organization/CSO) atau lembaga swadaya

Implement the 2030 Agenda in Asia and

masyarakat (LSM) termasuk organisasi

the Pacific (2018). Kedua adalah dokumen

kaum perempuan dan akademisi, SDGs

Humbold-Viadrina-GIZ

center di berbagai universitas.
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Waktu Penulisan. Penyusunan dokumen
ini dimulai pada pertengahan Mei hingga
akhir Mei 2018. Naskah awal atau draf nol
yang sudah siap akhir Juni

kemudian

melewati sedikitnya 2-3 kali peer review
dengan

para

pemangku

kepentingan

selama akhir Juni. Adapun draf pertama
sampai draf akhir sudah harus siap akhir
Juli 2018.
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PENGANTAR TIM PENYUSUN
Sasaran

Maksud

Kerangka Panduan. Panduan ini disusun

panduan ini disusun adalah menyediakan

dengan alur sederhana, yaitu (a) Informasi

dokumen

untuk

dapat

Pembaca.

berbasis

membantu

pengalaman

memberi

landasan

infrormatif

pemangku

kepada pembaca; (b) Inspirasi: untuk

kepentingan SDGs di Indonesia. Keempat

meyakinkan dan mengajak pembaca lebih

pemangku tersebut adalah 1) pemerintah

tertarik mempelajari dan menggunakan

daerah

panduan;

beserta

empat

yang

tim

teknisnya

yang

(c)

bagaimana

menyiapkan dan melaksanakan SDGs di

mengerjakannya:

daerah (provinsi, kabupaten, kota); 2)

pembaca

komunitas CSO yang selama ini ikut serta

melakukan uji coba tentang metode dan

menyiapkan SDGs; (3) sector swasta yang

cara kerja MSP.

diharapkan

kontribusinya

dalam

pelaksanaan SDG di daerah, dan 4)
kalangan SDGs center, akademisi, dan
universitas

secara umum yang juga

menjadi pemangku kepentingan utama
dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia.
Tujuan Panduan.

agar

untuk

cara

mendorong

mengaplikasikan

dan

Susunan Isi. Panduan disusun
dalam empat bagian sederhana. Bab
Pertama berupa uraian tentang relasi
antara pelaksanaan SDGs dan MSP; yang
bersifat informatif; bahwa kini saatnya
semua pihak ikut melaksanakan. Periode

Panduan ini

perencanaan telah dilewati. MSP menjadi

secara khusus bertujuan: 1) menyediakan

salah satu strategi dan metode kerja untuk

panduan dalam bahasa Indonesia yang

melaksanakan dan mencapai SDGs di

dapat diakses oleh semua pihak; 2)

level nasional dan daerah.

membantu memulai dan merancang MSP
baik oleh pemerintah maupun CSO dan
juga sektor bisnis dan dunia usaha;

3)

sebagai bagian dari upaya “localizing
SDGs” di Indonesia terutama dengan
memperkenalkan alat bantu dan metode
yang bernama MSP.

Bab Kedua berisi uraian mengenai
Peluang dan Tantangan, dengan pesan
utama

bahwa

semua

pemangku

kepentingan di Indonesia bisa memulai
dan mengelola MSP. Sepanjang ada
komitmen

untuk

mengatasi

masalah

bersama atau membuat karya besar
bersama dalam rangka SDGs.
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Bab Ketiga mencoba memberikan

Bab Keempat berupa lampiran

pertimbangan dan cara serta tahapan

informatif dan sumber informasi rujukan.

memulai MSP. MSP dapat dimulai sebagai

Hasil studi kasus akan ditampilkan dalam

cara

atau

bentuk Tabel dan Boks agar naskah lebih

kemandekan. Tetapi MSP juga dapat

visual dan mudah dipahami. Tabel dan

dimulai

Boks diletakkan di semua bagian dan bab.

memecahkan

sebagai

memanfaatkan

masalah

metode

peluang

agar

untuk
dapat

diciptakan nilai tambah yang lebih luas bagi
lebih banyak warga.
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Bab Pertama
URGENSI KEMITRAAN MULTIPIHAK
1.1. Perkembangan SDGs
Indonesia

Pada periode pelaksanaan, sejumlah

telah

melaksanakan

berkomitmen

Tujuan

Pembangunan

risiko atau skenario yang mungkin terjadi
antara lain:

Sustainable

1) Dokumen perencanaan sudah tersedia

Development Goals (SDGs). Untuk itulah,

namun para pihak belum mampu

pemerintah

mengolahnya

Berkelanjutan (TPB)

atau

Indonesia

telah

melansir

menjadi

dokumen

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59

rencana kerja dan rencana anggaran

Tahun

yang

2017

tentang

SDGs.

Perpres

sesuai

dengan

prioritas

tersebut menjadi landasan hukum bagi

pemerintah dalam mencapai SDGs;

pelaksanaan SDGs di Indonesia bagi

2) Rencana kerja mungkin saja disusun
tetapi ternyata terkendala oleh data-

semua pemangku kepentingan.
telah

data mutakhir yang semestinya sudah

menyelesaikan Rencana Aksi Nasional

diproduksi atau tersedia tetapi kurang

SDGs

Pemerintah

juga

Di

dalamnya

tepat sehingga kurang bisa digunakan

dan

indikator

untuk pengambilan kebijakan. Maka

(RAN–TPB).

ditetapkan

prioritas

pencapaian

tiap

tujuan

SDGs.

masalah

RAN

pendataan

baik

yang

menyediakan pedoman teknis bagi semua

kuantitatif maupun kualitatif menjadi

pihak. Terdapat satu dokumen lagi yang

pekerjaan rumah bersama. Dengan

sedang

demikian, kemitraan sangat penting.

diselesaikan

oleh

pemerintah

Indonesia bersama-sama dengan para
pemangku

kepentingan.

Dokumen

itu

adalah “Peta Jalan SDGs 2030”.

menyiapkan

semua

Para

pihak

melaksanakan

dan

membantu
menyediakan

dokumen

pemerintah–misalnya sanitasi dan air
minum–tetapi data-data tentang defisit

perencanaan SDGs. Kini tiba waktunya

sanitasi

Indonesia

daerah/wilayah

memasuki

hendak

barang publik sesuai dengan prioritas

Dalam waktu dekat, Indonesia akan
tuntas

3)

periode

dan

air

minum

kurang

per

diketahui

melaksanakan SDGs di pusat dan di

karena tidak adanya sistem dan

daerah.

mekanisme bersama yang terbuka
untuk semua.
4) Pemerintah daerah (provinsi atau
kabupaten/kota)
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oleh

masalah

telah

kabupaten/kota. Jika hanya sedikit

untuk

provinsi dan kabupaten dan kota di

melakukan investasi barang publik.

Indonesia yang aktif melaksanakan

Tetapi

memiliki

dana

dana

atau

cukup

kelemahannya

adalah

SDGs, dapat diperkirakan bahwa

komitmen

untuk

target 2030 akan berat untuk dicapai.

ketiadaan

melakukan investasi kepada bidang
tersebut, misalnya saja pelatihan

Menurut

Menteri

Bappenas

Brojonegoro,

tantangan

kerja dan kesempatan kerja kepada

Bambang

kaum muda di perkotaan.

pelaksanaan SDGs di Indonesia antara

5) Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan
500

lebih

kabupaten

kota.

left behind; 2) integrasi program seluruh

Karena itu, pelaksanaan SDGs juga

pemangku kepentingan; 3) menyelaraskan

akan bergantung pada kinerja dan

prioritas

kerja

pemerintah.

keras

dari

dan

lain 1) memastikan inklusivitas dan no one

provinsi

dan

pemerintah

dengan

non-

Grafik 1. Tantangan Pelaksanaan SDGs

Sumber: Bahan Presentasi Menteri Bambang Brojonegoro, di SDGs Center Unpad, 4 April 2018

Lebih

jauh,

regulasi

tentang

SDGs/TPB di Indonesia juga telah memuat
12
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Presiden

Nomor

danPeraturan

59

Tahun

Menteri

2017

pelaksanaan pencapaian TPB. Adapun

PPN/Kepala

Pasal 1 Ayat 8: Masyarakat adalah orang

Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan

Presiden

perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat

hukum

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan

dan/atau

pemangku

Pembangunan Berkelanjutan dengan jelas

nonpemerintah

mengakui

pelaksanaan pencapaian TPB.

peran

kepentingan

Nomor

penting

dan

59

pemangku

kemitraan

adat,

yang

korporasi,
kepentingan

terkait

dengan

antar-

Pasal 15 (1) Menteri Perencanaan

pemangku kepentingan. Pasal 3, Ayat a):

selaku Koordinator Pelaksana mengoordi-

Sasaran Nasional TPB/SDGs sebagai

nasikan penyusunan susunan keanggota-

pedoman bagi kementerian/lembaga dan

an Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan

pemda. Ayat b): Acuan bagi ormas,

Tim Pakar berkoordinasi dengan kemen-

filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan

terian/lembaga, pemerintah daerah, pe-

pemangku kepentingan yang lain untuk

mangku kepentingan, dan masyarakat. (2)

menyusun

pelaksanaan,

Keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok

dan pemantauan serta evaluasi. Pasal 10,

Kerja, dan Tim Pakar yang berasal dari

Ayat 2: Tim Pelaksana terdiri dari unsur-

unsur nonpemerintah ditetapkan secara

unsur kementerian/lembaga, filantropi dan

bergilir setiap 2 (dua) tahun dengan

pelaku usaha, akademisi, dan ormas.

memperhatikan keterwakilan unsur non-

Pasal 15, Ayat 1: Gubernur menyusun

pemerintah. Pasal 21: Dalam rangka

RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama

perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan

bupati/wali kota di wilayahnya masing-

pelaporan RAN TPB, Menteri Perencana-

masing, melibatkan pemangku kepenting-

an

an lainnya.

an/lembaga, pemerintah daerah, pemang-

perencanaan,

Adapun

Peraturan

Menteri

berkoordinasi

tentang

Pelaksanaan

Tujuan

kementeri-

ku kepentingan, dan masyarakat.

PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun
2018

dengan

Regulasi lain yang relevan dengan
peran penting pemangku kepentingan dan

Pembangunan Berkelanjutan secara jelas

kemitraan

memuat peran pemangku kepentingan.

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

Pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum,

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan

Ayat 7disebutkan:Pemangku Kepentingan

Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) dalam

adalah

penyusunan

organisasi

kemasyarakatan,

adalah

Peraturan

Rencana

Menteri

Pembangunan

akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan

Jangka

mitra pembangunan yang terkait dengan

dalam rangka pelaksanan SDGs/TPB.
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Pasal 4, Ayat 3:Tim pembuat KLHS

merupakan

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat

kemitraan–menjadi

(1)

keempat tujuan tersebut.

beranggotakan

perangkat

daerah

terkait sesuai dengan kompetensi dan
kebutuhan

dalam

pembuatan

KLHS

RPJMD.

tujuan

dan

satu

cara

kata–

mencapai

Kedua, SDGs telah memuat kata
kunci sarat nilai, yaitu “No one left behind”,
yang artinya semua dan setiap warga

Adapun
menyebutkan:

Pasal

4,

Dalam

Ayat

4

melaksanakan

termasuk warga miskin, komunitas difabel,
dan

kaum

perempuan

tidak

boleh

tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD

tertinggal dan ditinggalkan dalam proses

melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha,

pembangunan. Secara sosial, kemitraan

akademisi, dan pihak terkait lainnya sesuai

perlu menjadi cara dan metode kerja untuk

dengan ketentuan perundang-undangan.

bisa

menjangkau

dan

memastikan

Di sisi lain, urgensi MSP bagi

partisipasi semua pemangku kepentingan

pelaksanaan SDGs, telah mendorong para

dan warga. Tanpa kemitraan multipihak,

pihak

pemba-

pemerintah sendiri akan kurang mampu

mencoba

menjangkau mereka dengan kebijakan-

kemitraan

program yang tepat.

dan

ngunan

lembaga-lembaga

internasional

memulai

untuk

melaksanakan

multipihak dalam skala nasional dan lokal.

Ketiga, secara teknikal, keterba-

Hal ini sebagai metode kerja, pendekatan

tasan sumber daya, informasi, dan sumber

dan kelembagaan yang masuk akal untuk

dana, pemerintah (pusat dan daerah)

dicoba

MSP

memerlukan dukungan dan partisipasi aktif

dan

semua pemangku kepentingan termasuk

memperluas tindakan dan program untuk

sektor swasta, kelompok akademisi, dan

mencapai tujuan SDGs (UNU-IAS, 2018;

CSO

Humbold-Viadrina, 2017).

melaksanakan

dan

dipandang

dikembangkan.

dapat

mempercepat

Setidaknya terdapat empat latar
belakang.

Pertama,

secara

normatif,

Target

untuk

bisa

secara

efektif

mencapai

Tujuan-

Kemitraan

dalam

dan

SDGs.

pelaksanaan SDGs menjadi peluang untuk

kemitraan telah menjadi kata kunci dari

memastikan

keseluruhan SDGs. Tujuan Pembangunan

pencapaian semua atau sejumlah Tujuan

Berkelanjutan (SDGs) berisikan 17 Tujuan

SDGs.

yang lazim disingkat dengan lima P, yaitu

pemerintah akan kesulitan.

People (Warga), Planet (Bumi), Prosperity

atau

Tanpa

Keempat,

mempercepat

kemitraan

multipihak,

secara kelembagaan-

(Kemakmuran), Peace (Perdamaian), dan

operasional, banyak Tujuan SDGs yang

Partnership (Kemitraan). Empat kata kunci

memerlukan

14
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perubahan-perubahan perilaku, perubah-

utama

an kebijakan, dan perubahan sistem dari

pemerintah, dunia usaha, dan sektor

berbagai

swasta.

pelaku

termasuk

aktor-aktor

pembangunan,

antara

lain

SDGs: Partisipasi Sudah Dimulai, Perlu Lebih Dilembagakan

Pemerintah Indonesia telah memulai semangat keterbukaan, partisipasi dan
kemitraan dalam perencanaan dan pelaksanaan SDGs. Belum sempurna tetapi sudah
ada pengalaman positif.
Ketiga pengalaman positif itu adalah 1) proses penyusunan Rencana Aksi Nasional
(RAN SDGs); 2) penyusunan laporan Voluntary National Review (VNR) Indonesia
tahun 2017; dan 3) Tim Pelaksanan SDGs.
Dalam hal RAN, CSO, filantropi, dan dunia bisnis telah ikut serta memberi masukan
dan ikut dalam proses konsultasi. Dalam laporan VNR Indonesia untuk forum high
level political forum (HLPF) SDGs di New York, pemerintah Indonesia telah mengakui
peran dan kontribusi nonpemerintah. Dalam susunan dan keanggotaan Tim
Pelaksana SDGs, yang disahkan oleh keputusan Menteri Bappenas, para pemangku
kepentingan (CSO, ormas, filantropi, dunia usaha) ikut ambil bagian di dalamnya.
Dalam ketiga proses tersebut, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan telah
dirasakan dan diwujudkan. Para pemangku kepentingan ikut serta.
Indonesia memiliki aktor-aktor nonpemerintah yang siap dan telah memberikan
sumbangan dalam bentuk keahlian, pengetahuan, dan jaringan sosial. Pemerintah
diharapkan terus memelihara keterbukaan dan kesediaan kemitraan dan partisipasi
agar semua pihak dapat ikut serta memberi sumbangan kepada pencapaian SDGs
tahun 2030. Semua itu penting untuk memastikan pelaksanaan dan percepatan
pencapaian SDGs di Indonesia.
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1.2. Kemitraan Multi-Pihak (MSP)

stakeholder

Sejak tahun 2016, telah terbit dua

initiative,

multi-stakeholder

processes, global action network.

Panduan MSP dalam rangka pelaksanaan

MSP merujuk kepada “relasi kerja

SDGs. Pertama berjudul Multi-Stakeholder

sama sukarela di antara berbagai pihak di

Partnerships in the Context of Agenda

mana

2030

of

bekerja bersama untuk mecapai tujuan

Potential Benefits, Challenges and Suc-

bersama atau untuk menjalankan tugas

cess Factors (2017) yang diproduksi untuk

tertentu dan membagi risiko, tanggung

Badan Pembangunan Jerman (GIZ).

jawab, sumber daya dan manfaat.”

A

Practice-Based

Analysis

Yang kedua adalah Panduan MSP

semua

peserta

sepakat

untuk

Di luar metode swastanisasi dan

yang diproduksi oleh kerja sama antara

kerja

The Economic and Social Commission for

PPP), MSP kini menjadi cara, pendekat-

Asia and the Pacific (UNESCAP) Bangkok

an, dan kelembagaan yang semakin

dan The United Nations University Institute

meluas digunakan oleh berbagai pihak

for the Advanced Study of Sustainability

untuk menciptakan barang publik (public

(UNU IAS) Tokyo. Panduan tersebut

goods). Selain itu, juga digunakan untuk

berjudul

melakukan pemecahan masalah publik

Partnering

Development

for

Guidelines

Sustain-able

pemerintah-swasta

(KPS-

Multi-

secara sistemik yang bersifat lintas bidang

stakeholder Partnerships to Implement the

dan lintas yurisdiksi, terutama di level

2030 Agenda in Asia and the Pacific

internasional–kemiskinan,

(2018).

iklim, kesehatan, dan energi.

Panduan

ini

for

sama

ditujukan

bagi

pemerintah dan pemangku kepentingan di
wilayah Asia-Pasifik.

perubahan

Sejumlah kajian tentang MSP telah
menginformasikan kepada kita tentang

Penerbitan kedua dokumen itu

manfaat dan keterbatasan MSP dan juga

menandai upaya dan kesungguhan berba-

tentang syarat-syarat MSP menjadi sangat

gai

untuk

berguna. Kajian juga menyoroti berbagai

memajukan dan mendorong serta mem-

aspek, antara lain 1) seberapa jauh mereka

percepat pelaksanaan SDGs baik oleh

berhasil dan apa yang membuat mereka

pemerintah sendiri maupun melalui cara

berhasil; dan 2) apa saja syarat internal

dan pendekatan kemitraan multipihak.

dan eksternal agar MSP efektif dan efisien

lembaga

pembangunan

MSP memiliki beberapa nama lain

atau berhasil. Berikut contoh kajian dan

dalam berbagai laporan dan kajian. Dalam

panduan MSP (yang juga digunakan dalam

bahasa Inggris, antara lain:

penulisan panduan ini).

multi-actor

platforms, cross-sector partnership, multi16
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Tabel 1.Review Kajian dan Literatur- Selected
Nama Penulis/Lembaga
• Philipp Pattberg, Oscar Widerberg.2015.
Transnational Multistakeholder Partnerships
for Sustainable Development: Conditions
for Success.
• Marianne Beisheim and Nils Simon. 2016.
Multi-Stakeholder Partnerships for
Implementing the 2030 Agenda Improving
Accountability and Transparency. Analytical
Paper for the 2016 ECOSOC Partnership
Forum.

Metode dan Temuan
Metode kualitatif. Studi kasus
Sembilan

kondisi

yang

memungkinkan kemitraan berhasil,
antara

lain

kepemimpinan,

tata

kelola, danmanajemen organisasi.
Metode kualitatif. Studi kasus.
Pilihan-pilihan untuk meningkatkan
kinerja

dan

akuntabilitas

MSP,

terutama MSP internasional yang
melibatkan

badan-badan

PBB,

antara lain melalui pendaftaran dan
pelaporan.
Metode kualitatif. Studi kasus.
Konseptualisasi kemitraan, secara

• Jennifer M. Brinkerhoff. 2002. Government-

empiris dan kelembagaan. Dua ciri

Notprofit Partnership: a Defining

pembeda

kemitraan:

Framework.

menguntungkan

saling

(mutualitas)

dan

identitas organisasi. Bentuk kerja
sama berbeda dengan kemitraan
antara lain kontrak dan kooptasi.
Metode kualitatif. Studi kasus.
• Kees Biekart and Alan Fowler. 2016.

MSP

berhasil

jika

country

Effective Multi-Stakeholder Initiatives

ownershipmemainkan peran penting.

through Civic Engagement.

Countrydi sini bukan saja pemerintah
tetapi juga CSO.
Metode kualitatif. Studi kasus atas

• Humboldt-Viadrina Governance Platform.

10 MSP.

2018.Multi-stakeholder Partnerships in the

Mengidentifikasi potensi dan manfaat

context of Agenda 2030 aPractice-based

MSP dan memahami apa saja syarat

Analysis of Potential Benefits, Challenges,

empiris

and Success Factors.

membuat MSP bisa berhasil.
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dan

kelembagaan

yang
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Panduan MSP kerja sama UNU IAS
–Tokyo dengan UNESCAP Bangkok.
• United Nations University Institute for the

Panduan

ini

dimaksudkan

untuk

Advanced Study of Sustainability. 2018.

mempercepat pelaksanaan SDGs

Partnering for Sustainable Development

2030. Pedoman ini menguraikan

Guidelines for Multi-stakeholder

peluang

Partnerships to Implement the 2030

melaksanakan

Agenda in Asia and the Pacific.

menjabarkan pokok-pokok yang bisa

dan

tantangan
MSP

dan

membantu kemitraan yang baik dan
berhasil.
• Brouwer, Herman and Woodhill, Jim, with
Hemmati, Minu, Verhoosel, Karèn and van
Vugt, Simone. 2016. The MSP Guide, How
to Design and Facilitate Multi-stakeholder
Partnerships.Wageningen:

• Darian Stibbe, Stuart Reid and Julia Gilbert; The
Partnering Initiative and UN DESA. 2018.
Maximising the Impact of Partnerships for the
SDGs.

Panduan MSP. Untuk pelaksana,
pendukung dana, dan pengambil
kebijakan. Menyajikan peta jalan
memulai dan melaksanakan MSP
dengan cara yang kontekstual dan
belajar dari pengalaman.
Metode kualitatif. Studi kasus dan alat
bantu (toolkit)
Panduan untuk mendukung organisasi
dan MSP dalam memaksimalkan nilainilai kerjasama untuk mencapai TPB.
Panduan ini mengidentifikasikan isu-isu
dalam

proses

perencanaan

dan

pengelolaan MSP.
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Inge Kaul, mantan Direktur UNDP
Office

of

Development

Studies,

(complementary

of

–

resources)

approaches

kesempatan

and
untuk

menyatakan, “Kemitraan lembaga swasta

memadukan dan mengawinkan berbagai

dan

metode kerja dan sumber daya yang

pemerintah

tampaknya

di

akan

tingkat

global

ada.

Mereka

tetap

dimiliki para pemangku kepentingan.

menempati jalan tengah terbuka antara

Ketiga, nilai atau tujuan bersama

pasar dan negara, yang memungkinkan

(shared values) – kepercayaan dan atau

proses

lebih

keyakinan bahwa dengan kerja sama

lebih

antara pihak akan lebih mungkin mencapai

bernuansa. Mereka menunjukkan ketika

tujuan tertentu atau lebih kuat dalam

pasar gagal, tanggapan kebijakan tidak

memecahkan masalah pubik (UNU IAS,

harus selalu berupa intervensi pemerintah.

2018).

pengambilan

berpotensi

menjadi

kebijakan
efektif

dan

Bisa juga dengan melakukan kemitraan

Menurut Katja Treichel dkk. (GIZ,

dan kerja sama. Dan sebaliknya, ketika

2017), dari berbagai pengalaman dan

pemerintah gagal, tanggapan kebijakan

praktik MSP, MSP pada dasarnya memiliki

tidak harus menoleh kepada pasar. Sekali

lima ciri utama. Ciri pertama,

berfokus

lagi,

pada

masalah

dia

bisa

melakukan

kemitraan

pemerintah dan swasta.”
Menurut
UNESCAP

upaya

memecahkan

bersama dan masalah publik. MSP adalah

dokumen
for

IAS-

masalah

Development (2018), kemitraan antar-

menciptakan

kesejahteraan

pemangku

dan

(common good). Contohnya bagaimana

Pertama,

menghadirkan energi hijau atau bersih,

kepentingan
oleh

tiga

Sustainable

kemitraan bersama untuk menghadirkan
pemecahan

dilandasi

Partnering

UNU

didorong

prinsip.

bersama

memastikan

antara

sanitasi dan air bersih; semua warga

pemangku

kepentingan

(convergence of interest), di mana para
pihak

melihat

terdapat

titik

kepentingan

dan

meyakini

temu
untuk

dan
bekerja

bahwa

warga

dapat

pertemuan atau persamaan kepentingan di
para

semua

yang

memiliki

memiliki akta kelahiran.
Kedua,

sebagaimana

namanya

persamaan

(multi), MSP merujuk kepada peran dan

bersama

partisipasi aktif beberapa pihak atau

mencapai tujuan besar secara bersama-

pemangku

kepentingan–pemerintah,

sama.

sektor swasta, dan lembaga swadaya
Kedua, pendekatan dan sumber

masyarakat (NGO) dan akademisi. Tidak

daya yang saling melengkapi di antara

hanya dua pihak. MSP menjadi wadah

berbagai

berkolaborasi

pemangku
21
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untuk mencapai keadaan/sesuatu yang

para pihak yang telah disepakati bersama

lebih baik, sesuai dengan kapasitas dan

tidak

sumber daya para pihak dan tujuan-tujuan

pengaturan tentang fokus, pembagian

besar yang dicanangkan sejak awal.

kerja, kegiatan-kegiatan, dan seterusnya.

Berbeda

dengan

kemitraan

dapat

diwujudkan

Proses

tanpa

ada

pelembagaan

MSP

pemerintah dan swasta (public private

mengandung adanya tindakan formalisasi

partnership-PPP) yang banyak dijalankan

kemitraan

di dunia investasi, MSP mensyaratkan

dalamnya tentang proses dan tata cara

tidak hanya pemerintah dan sektor bisnis.

pengambilan keputusan dan tata kelola

MSP

lembaga.

mensyaratkan

partisipasi

aktif

antar-pihak,

Formalisasi

termasuk

diperlukan

di

agar

masyarakat sipil dan NGO dan pihak-pihak

terjadi efisiensi dan efektivitas dalam

lain yang memiliki kepentingan langsung (a

pengelolaan kelembagaan MSP.

stake) dalam isu kebijakan yang dimaksud.

Kelima, dari segi waktu atau durasi,

Ketiga, dari sejumlah pengalaman,

pengalaman MSP memerlukan waktu yang

merupakan

MSP

sukarela

bentuk

kesepakatan

cukup untuk bisa tumbuh dan dipercaya

antar-pemangku

kepentingan.

baik oleh anggotanya maupun pihak luar.

Kesepakatannya
bersama,

untuk

membagi

meraih

tujuan

pengetahuan

dan

Waktu yang cukup diperlukan untuk dapat
memperbaiki tata kelola dan sistem kerja

sumber daya, dan mengambil tugas tugas

Ini semua bertujuan menumbuhkan saling

yang telah disepakati bersama. Dengan

percaya antar-pihak di dalam MSP. Kerja

kata lain, dalam MSP para pihak tidak

sama atau kolaborasi jangka pendek

hanya sepakat tentang tujuan tetapi juga

mungkin tidak dapat digolongkan MSP.

cara cara praktis mencapai tujuannya.
Termasuk

di

dalamnya

kesepakatan

tentang metode kerja dan bagaimana
sumber

daya

diadakan

dan

diselenggarakan.

memerlukan

organisasi.

MSP

Sumber data tentang ragam dan
jenis MSP internasional yang memiliki
komitmen

Keempat, dari berbagai praktik,
MSP

1.3. Tipologi MSP

pelembagaan
bukanlah

dan

pertemuan

sekali waktu atau konferensi tahunan.

pelaksanaan

SDGs

dapat

ditemukan dari situs web Perserikatan
Bangsa-Bangsa

(PBB).

Dari

daftar

tersebut, terdapat semua bentuk MSP
yang masing-masing dapat dipilah sesuai

Pertemuan dan konferensi merupakan
bagian dari kegiatan dan kerja MSP tetapi
MSP lebih dari itu. Karena, tujuan besar
22
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dengan tahun pendirian dan 17 Tujuan

The Partnering Initiative dan UN

SDGs. Hingga tahun 2018, terdapat 3.800

DESA (2018) mengidentifikasikan MSP

lebih MSP atau komitmen MSP untuk

dalam

melaksanakan

mencapai tujuan TPB berdasarkan kualitas

17

Tujuan

SDGs.

(https://sustainabledevelopment.un.org/pa

3

spektrum

kerjasama

untuk

dan tipe kerjasama (Tabel 3

rtnerships/).

Tabel 1.Spektrum MSP
Tipe MSP

Karakteristik MSP
•

Memanfaatkan/Pertukaran
(leverage/exchange)

•

•

•

Penggabungan/Integrasi

•

(combine/integrate)
•

Transformasi (transform)
24

•

Partner bekerjasama
saling bertukar
sumberdaya; salah satu
partner berkontribusi
pada aktivitas partner
lainnya untuk mencapai
tujuan bersama.
Pertukaran
pengetahuan dan
funding; melalui
negosiasi
Berlaku saat masingmasing partner memiliki
sumberdaya yang lebih
bernilai daripada lainnya

Contoh MSP

Coca-cola and the Global
Fund

Sedikitnya dua partner
menggabungkan
sumberdaya
untuk
mencapi tujuan yang
tidak mungkin dicapai
secara individual
Co-generation, mutual
accountability,
dan SOLShare/ Grameen Shakti
pendekatan
inovatif;
melalui brainstorming
Berlaku saat partners
berkontribusi
sumberdaya yang saling
melengkapi
dan
menciptakan
pendekatan inovatif
Partner bekerja sama Scaling up nutrition
secara kolektif untuk
Panduan Kemitraan Multipihak

•

•

mengatasi
permasalahan kompleks
melalui
transformasi
system
Membutuhkan
dialog
antar
pihak
dan
engagement
untuk
melaksanakan
intervensi
Berlaku
saat
permasalahan
yang
dihadapi
sangat
kompleks

Sumber: The Partnering Initiative dan UN DESA (2018).
Dari berbagai kajian MSP, sesuai dengan tujuan dan fokus kerjanya, MSP dapat
digolongkan ke dalam sekurang-kurangnya tiga ragam. Pertama, kemitraan untuk
meningkatkan pengetahuan dalam bidang tertentu (knowledge partnership). Kedua,
kemitraan untuk melakukan standardisasi (partnership for setting standardization). Ketiga,
kemitraan dalam pelaksanaan agenda tertentu (implementation/service partnership).
Beberapa contoh MSP yang relevan dengan SDGs, yang melibatkan Indonesia
sebagai anggota aktif, antara lain 1) Global Water Partnership--kemitraan pengetahuan; 2)
The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)--kemitraan standardisasi; 3) The
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO); (4) Open Government Partnership (OGP)-kemitraan pelaksanaan.

Tabel 2. 3 Tipologi MSP
Tipe MSP

Contoh MSP
1. Global Water Partnership

Kemitraan

2. SDSN-Sustainable

Pengetahuan

Development Solutions
Network

25

Bentuk Kegiatan
•

Produksi Laporan

•

Konferensi

•

Jurnal. Website

•

Pemeringkatan

•

Penilaian

•

Pendidikan SDGs

Panduan Kemitraan Multipihak

•

Penetapan standar

•

Sertifikasi

•

Pelaporan

•

Penilaian atau review

•

Pemeringkatan

Partnership

•

Rencana Aksi

Global Fund for Aids, TB and

•

Dukungan dana

Malaria

•

Partisipasi warga

1. EITI- Extractive Industries

Kemitraan

Transparency Initiatives

Standardisasi

2. RSPO--Roundtable for
Sustainable Palm Oil
1. OGP-Open Government

Kemitraan Pelaksanaan

2. Participatory Budget in City

dalam penganggaran

of Recife

Salah satu model kemitraan yang

informasi dan dipandang berisiko tinggi.

sangat diperlukan adalah kemitraan dalam

Salah

pendanaan.

dipergunakan adalah blended finance.

Lembaga-lembaga

pembangunan

internasional

satu

instrumennya

yang

melihat

Termasuk dana-dana hibah dan pinjaman

adanya gap pendanaan yang besar dalam

lunak serta jaminan pinjaman. Kemitraan

pelaksanaan SDGs.

Maka diperlukan

ini diinisiasi oleh OECD dan WEF, serta

kemitraan untuk mengatasinya. Salah satu

melibatkan berbagai lembaga filantropi dan

pengalaman

adalah

Sustainable

perusahaan

Development

Investment

Partnership

(https://weforum.ent.box.com/v/AnnualRe

(SDIP) yang dibentuk pada tahun 2015.
Kemitraan

ini

serta

investor

port2018).

menggalang

Para ahli juga sepakat bahwa

dukungan pendanaan sebesar US$100

sudah waktunya memajukan kesetaraan

miliar dari sektor swasta selama lima tahun

gender melalui skema kemitraan global

untuk melaksanakan SDGs.

agar reformasi kesetaraan gender tidak

Tujuan

bertujuan

swasta

utamanya

adalah

berhenti pada satu event. Charles Kenny

mengurangi risiko investasi di berbagai

(2016) dari Center for Global Development,

negara berkembang (de-risking). Masalah

sebuah lembaga kajian pembangunan

yang hendak diatasi atau dipecahkan

terkemuka di AS, telah mengusulkan

adalah kurangnya minat investor terhadap

perlunya dimulai dan dibentuk Kemitraan

kebutuhan proyek infrastruktur seperti

untuk

energi terbarukan. Hal ini karena kurang
26
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Kesetaraan

Gender,

sebagai

ini

dianjurkan

dengan

mengikuti

MSP nasional dan lokal menggunakan

keberhasilan

Kemitraan

Keterbukaan

penganggaran partisipatif yang berskala

Pemerintah

(Open

Government

daerah atau kota. Hal ini memperlihatkan

Partnershipatau OGP).

kompleks masalah yang hendak diatasi

Pada intinya, semua negara akan

dan juga cakupan pemangku kepentingan

menyusun rencana aksi yang yang akan

yang terlibat. Satu pihak saja mustahil akan

dipantau oleh badan mandiri di bawah

mampu melakukan pemecahan masalah.

sekretariat. Aksi-aksi yang baik akan
dirayakan

dalam

pertemuan

Dari

ketiga

tipologi

tersebut,

tahunan.

kiranya Indonesia dapat merancang dan

(Time for a Global Gender Partnership:

memilih ragam MSP yang cocok dengan

https://www.cgdev.org/blog/time-for-

kebutuhannya. Adapun kriteria yang dapat

gender-equality-partnership).

digunakan untuk memikirkan ragam MSP

“Like the OGP, a Global Gender

yang cocok antara lain (a) pengalaman

Equality Partnership would focus on

Indonesia sendiri dalam berpartisipasi

generating

dengan MSP, terutama MSP lintas negara

voluntary,

monitorable

specific

commitments

to

and
policy

change from member governments. This
would

ensure

sustained

the

platform

presence
for

of

a

commitment

making and accountability among world

dan

internasional;

berbagai

lembaga

menjalankan
pemerintah

(b)

pengalaman

Indonesia

kemitraan;
Indonesia,

(c)

dalam
prioritas

sebagaimana

leaders around issues of gender equality,

dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional

building on previous one-off efforts such

SDGs.

as the 2015 Global Leaders’ Meeting on
Gender

Equality

Women’s

MSP benar-benar berhasil. Karena itu,

on

the

merancang MSP perlu memperhatikan

sidelines of the UN General Assembly

aspek efektivitas dan legitimasi MSP.

Empowerment—a

meetings

in

and

Dari berbagai kajian, tidak semua

session

which

heads

of

state committed to actions to improve
gender equality”

Semua tipe MSP tersebut lebih
merupakan kemitraan multinasional atau
kemitraan lintas wilayah yang melibatkan
antar-negara dan antar-pihak. Adapun

27

Dalam

arti

sejauh

multipihak

tersebut

mana

kemitraan
benar-benar

bermanfaat dan secara berangsur-angsur
terbukti

dapat

memecahkan

masalah

bersama. Bukan sekadar “bluewashing”
atau pencitraan pihak tertentu.
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1.4. Contoh-Contoh MSP
1. Open Government Partnership (OGP)
Salah

satu

bentuk

Kemitraan

Multipihak (MSP) yang relevan dengan
SDGs

dan

Indonesia

adalah

Open

Government Partnership (OGP). OGP
bersifat kemitraan lintas pihak termasuk
pemerintah dan CSO di seluruh dunia.
OGP telah dibentuk tahun 2011, oleh
delapan

negara

pendiri.

Indonesia

merupakan salah satu pendiri

dan kini

dalam hal partisipasi warga, kewajiban

merupakan negara yang berkedudukan

pelaporan harta kekayaan bagi pejabat

sebagai steering committee.

negara.

OGP kini

beranggotakan lebih dari 60 negara.

Negara-negara

yang

telah

melampaui syarat itu kemudian akan
menjadi anggota. Semua anggota OGP

OGP

dibentuk

dengan

tujuan

wajib

membuat

rencana

aksi

open

memajukan pemerintahan terbuka (open

government sesuai dengan pilihan dan

government) di tiap-tiap negara anggota.

prioritas negara tersebut. Rencana aksi

Karena keterbukaan dan partisipasi akan

kemudian akan dilaksanakan selama dua

memperkuat kualitas pelayanan publik,

tahun.

kepercayaan

kepada

ekonomi,

dan

Hasil pelaksanaan akan dilaporkan

akhirnya kepercayaan timbal balik antara

dan akan dinilai doleh unit kajian mandiri

warga dan pemerintah. Open government

yang

diartikan sebagai pemerintah terbuka,

disebut sebagai IRM atau Independent

melibatkan partisipasi warga dan tanggap

Reporting

kepada suara dan usulan warga guna

adalah

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

penyusunan rencana aksi di tiap negara

Cara bekerjanya. Tidak semua

dbentuk

bahwa

harus

governance.

syarat

Yang

yang

menarik

perumusan

dan

wajib melibatkan CSO. Ini yang sering
disebut

beberapa

sekretariat,

Mechanism.

negara bisa menjadi anggota OGP karena
memenuhi

oleh

keterbukaan terlebih dahulu. Misalnya

sebagai

Di

ko-kreasi

tingkat

dan

global,

co-

OGP

menyelenggarakan kegiatan akbar setiap
tahun.

Tahun

2018

ini,

akan

diselenggarakan OGP Summit di Georgia.
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Pertemuan semacam ini berguna untuk

Indonesia telah melaksanakan sistem ini,

menampilkan

LAPOR atau SMS 1708. Keberadaan

capaian

rencana

aksi,

pemberian penghargaan, dan demonstrasi

sistem

tentang inovasi-inovasi keterbukaan oleh

mendorong

anggota.

melaksanakan keterbukaan melalui sistem

Untuk
kegiatan,

melaksanakan

OGP

memerlukan

pengaduan
berbagai

ini

kemudian

pemda

untuk

berbagai

e-government seperti yang dijalankan oleh

sumber

Pemerintah Kota Surabaya, Bojonegoro,

pendanaan. Pendanaan tersebut ditarik

dan sebagainya.

dari dua sumber: (a) iuran negara anggota,
yang berbeda besarannya sesuai dengan
kemampuan

negara

tersebut;

(b)

sumbangan atau donasi dari berbagai
lembaga donor swasta.
Tata kelola. OGP dikoordinasikan
oleh SC. SC terdiri dari dua perwakilan,
yaitu perwakilan negara dan perwakilan
CSO. Hak dan kedudukan setara. Jabatan
SC akan dirotasi atau bergilir setiap dua
tahun sesuai dengan keterwakilan wilayah
atau benua Afrika, Asia, Amerika Latin,
Eropa.

OGP sebagai MSP. Landasan
Pelaksanaan kerja OGP didukung

kerja

OGP

berasal

dari

konvensi

oleh sekretariat. Tugas utama sekretariat

Perserikatan

antara (a) melakukan peringkat tentang

tentang

eligibilitas berbagai negara untuk menjadi

manusia. OGP dimulai dengan anggapan

anggota; (b) mendorong dan membantu

bahwa para pembaru dapat berasal dari

negara menyusun rencana aksi; dan (c)

lintas pihak: pemerintah, CSO, dan lain-

memberi dukungan teknis baik kepada

lain. OGP juga percaya, baik negara maju

pemrintah maupun CSO yang menjadi

maupun negara berkembang, memerlukan

anggotanya.

keterbukaan dan partisipasi warga di

Dampak OGP. Salah satu hasil
dari partisipasi Indonesia dalam Open
Government
dimulainya

Partnership
sistem
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pengaduan

Bangsa-Bangsa

antikorupsi

dan

hak

(PBB)
asasi

semua bidang.
Para pendiri OGP, selain CSO dan

adalah

lembaga donor, adalah gabungan antara

publik.

negara maju dan berkembang. Negara
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berkembang

lainnya

adalah

Brasil,

Ketiadaan

keterbukaan

Indonesia, dan Afrika Selatan. Adapun

akuntabilitas

negara maju yang bertindak sebagai

sering disebut kutukan sumber daya. Yang

pendiri adalah Amerika Serikat, Inggris,

dimaksud kutukan ini adalah kaya dengan

dan Norwegia.

hasil sumber daya alam tetapi warga dan

Dua hal utama dapat ditarik dari

membuat

dan

pemerintahnya

masalah

miskin,

tidak

yang

memiliki

pengalaman OGP, pertama, para pihak

pendapatan untuk dialokasikan ke dalam

negara-negara akan memperoleh insentif

berbagai program pembangunan.

untuk bergabung dalam OGP. Insentif
tersebut antara lain (a) reputasi sebagai
negara terbuka; (b) dapat saling belajar
dari negara lain dengan kedudukan setara,
tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau
lebih rendah.
Kedua,
sebagai

OGP

kemitraan

dapat
lintas

dikatakan
pihak

kemitraan multipihak: pemerintah, CSO,
dan

lembaga-lembaga

donor.

OGP

merupakan kemitraan dalam pelaksanaan
(implementation/service partnership) dan
kemitraan pengetahuan tentang praktikpraktik

open

government

Keterbukaan

atau

(knowledge

akuntabilitas

dicapai melalui perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan standar bersama. Saat
ini anggota EITI berjumlah 51 negara,
termasuk Indonesia, di mana tiap negara
diwakili oleh tiga pemangku kepentingan:
perwakilan pemerintah, perusahaan, dan
NGO.

partnership).

Struktur.
2.

dan

The

Extractive

Industries

Secara

legal

EITI

terdaftar di bawah aturan hukum Norwegia,
biasa disebut EITI Association. Struktur

Transparency Initiative (EITI)

EITI terdiri dari board yang berjumlah 21
Salah satu MSP dalam bentuk
kemitraan standardisasi adalah EITI. EITI
dimulai tahun 2002 antara lain atas inisiatif
Pemerintah

Inggris

untuk

mendorong

keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan
sumber daya ekstraktif (pertambangan).

orang

dan

merupakan

pemerintah, perusahaan, dan NGO. Selain
itu juga terdapat sekretariat yang dipimpin
seorang direktur dan anggota. EITI juga
dilengkapi oleh kode etik yang harus
dipatuhi oleh semua.
Mekanisme
keterbukaan
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perwakilan

yang

kerja.

Standar

ditetapkan

EITI
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dilaksanakan di tingkat negara-negara

diawasi bersama, partisipasi, transparansi,

peserta, sedangkan board dan sekretariat

dan

bertugas

menjadi lebih baik.

mendorong

dan

mendukung

akuntabilitas

sektor

pelaksanaan tersebut berjalan dengan

3.

baik.

Production Palm Oil (RSPO)

Ada

standar

tiga

di

tahapan

tingkat

pelaksanaan

Sustainable

Salah satu bentuk MSP lainnya

pembentukan kelompok multi-stakeholders

adalah The Roundtable on Sustainable

nasional; 2) informasi kunci dilaporkan

Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan

setiap tahun; 3) informasi kunci disebarkan

wadah kemitraan di antara para pelaku

secara luas untuk mendapatkan respons

industri sawit. Berbagai pihak di Indonesia

publik dan rekomendasinya ditindaklanjuti.

ikut serta termasuk perusahaan dan CSO.

Status negara anggota EITI dapat

Dibentuk pada tahun 2004, RSPO dimulai

jika

belum

yaitu

for

ekstraktif

1)

ditangguhkan

negara,

Roundtable

di

mencapai

oleh

World Wide

Fund

(WWF)

dan

kemajuan penting dan atau tidak mampu

bersama Unilever dan produsen sawit

melanjutkan proses EITI, baik karena

yang lain. Di seluruh dunia, kini RSPO

alasan sosial maupun politik.

sudah beranggotakan 3.800 lebih, yang

Untuk melaksanakan aktivitasnya,

tersebar di 92 negara termasuk Indonesia.

dana bersumber dari iuran anggota dan
dukungan dari lembaga pembangunan
bilateral dan multilateral. Pada tahun 2004
dibentuk Multi-Donor Trust Fund, dan pada
tahun 2016 digantikan oleh Extractives
Governances Programmatic Support.
Dampak.

keterbukaan

Di dalam RSPO berhimpun: (a)

EITI telah diadopsi oleh 51 negara, dengan

pembeli minyak sawit, yaitu industri yang

jumlah pendapatan US$ 2,4 triliun di

menggunakan

seluruh

dalam

bahan baku utama; (b) pemasok atau

laporan EITI. Pendapatan tersebut berasal

penghasil sawit dan juga perusahaan

dari 374 tahun fiskal.

pemilik perkebunan sawit; (c) para petani

dunia

EITI

Standar

dibuat

sebagai

terbuka

MSP.

EITI

minyak

sawit

sebagai

dan pekerja di perkebunan sawit; dan (d)

menjalankan prinsip co-governance di

CSO

yang

menjaga

alam

atau

mana wakil pemerintah dan stakeholders

perlindungan alam dan lingkungan hidup.

lainnya berada di posisi setara (level

Cara Bekerja. Para pihak yang

board). Standar EITI disusun bersama dan

tergabung dalam RSPO pada intinya
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bersepakat

bahwa

sawit

diproduksi

norma (standar setting partnership) dan

dengan cara yang berkelanjutan, tidak

untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak

merusak alam dan tidak melanggar hak

yang sepakat dengan prinsip dan cara

asasi manusia pekerja atau mematuhi UU

kerja RSPO. (b) RSPO berhasil atau dapat

Ketenagakerjaan. Caranya adalah dengan

dijalankan karena diakui dan melibatkan

menetapkan standar dan norma, yang

pemain utama industri sawit, yaitu pembeli

kemudian

(buyer)

dilaksanakan

oleh

semua

dan

juga

anggota dan diverifikasi. Maka, produksi

(perusahaan

minyak sawit dari berbagai perkebunan

menghasilkan sawit).

produsen

sawit

perkebunan

yang

sawit yang lolos diberikan sertifikat sebagai

MSP dalam kasus RSPO berjalan

bukti bahwa produksinya atau mata rantai

baik karena berbagai kepentingan bertemu

produksinya telah memenuhi standar yang

dan karena semua memiliki tujuan yang

layak secara lingkungan dan secara sosial.

sama, yaitu (a) industri sebagai pembeli

Tata

Kelola.

mengatur

menginginkan minyak sawit bersumber

dirinya sendiri melalui tata kelola yang

dari proses dan mata rantai produksi yang

bertumpu pada keanggotaan. Keputusan

dapat

besar diambil melalui sidang umum. Dalam

Produsen sawit memiliki kepentingan agar

sidang umum dipilih para pengurus (board

hasil komoditasnya dibeli oleh industri; dan

of

(c)

governors)

yang

RSPO

mencakup

wakil

dipertanggungjawabkan

CSO

berkepentingan

(b)

menjaga

industri/pembeli, wakil perkebunan, dan

keberlanjutan alam yang dapat dirusak

wakil CSO. Sehari-hari RSPO memiliki

oleh

komite komite kerja untuk berbagai bidang

produksinya

dan tugas; dan tentu saja RSPO didukung

memenuhi standar lingkungan dan standar

oleh sekretariat yang mengurus kegiatan

sosial lainnya (pekerja anak, dll.)

perkebunan
tidak

sawit
dijaga

jika

proses

dan

tidak

sehari-hari lembaga dan organisasi.
Dampak. Menurut website RSPO,

4. Global Water Partnership (GWP)

sekitar 19 persen sawit dunia telah
disertifikasi
mengajak

oleh

RSPO.

petani

sawit

RSPO
kecil

di

juga

Global Water Partnership (GWP)

luar

merupakan jaringan aksi global untuk

perkebunan sawit besar untuk ikut serta.
Pengalaman RSPO sebagai MSP

memajukan pengelolaan dan tata kelola
sumber

daya

air,

guna

memastikan

kiranya dapat disarikan sebagai berikut: (a)

ketersediaan air di bumi. Kemitraan ini

sebagai kemitraan bersama multipihak

memiliki kurang lebih 3.000 anggota di 183

dengan cara menetapkan standar dan

negara, 63 Country Water Partnership
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termasuk Indonesia dan 13 Regional

lembaga riset serta penyedia layanan air

Water Partnership.

bersih. Dalam menjalankan kerja jaringan,

Pembentukan GWP diinisiasi pada

GWP

memiliki

steering

committee,

tahun 2002 oleh beberapa negara dan

technical committee, sekretariat global,

lembaga internasional, yaitu Argentina,

Regional Water Partnership dan Country

Swedia,

Water Partnership.

Chile,

Denmark,

Hungaria,

Yordania, Belanda, dan Bank Dunia, serta
Organisasi Meteorologi Dunia.

Pendanaan. Untuk melaksanakan
kegiatannya, GWP memiliki Financing

Mekanisme Kerja. Struktur GWP

Partners Group yang melakukan dialog

terdiri dari dua bagian, yaitu Global Water

strategis dua kali dalam setahun bersama

Partnership Organization (GWPO) dan

GWP. Pertemuan

Global Water Partnership (GWP). GWPO

prioritas isu dan kriteria asistensi teknis.

memiliki legal status di mana negara dan
lembaga

inisiator

sebagai

membahas

MSP. Jaringan

sponsoring

GWP terbuka bagi siapa pun yang terlibat

partners, yang memiliki kewenangan untuk

dalam pengelolaan sumber daya air.

memilih

Dengan

ketua

menjadi

GWP

tersebut

dan

Anggota

panitia

pengarah serta auditor.

kata

lain

bersifat inklusif. Anggota

GWP

jaringan

juga

mendapatkan insentif antara lain advokasi
kebijakan

khususnya

peningkatan

di

sektor

kapasitas,

air,

sharing

pengetahuan serta penguatan pengelolaan
sumber daya air di tingkat negara.
Dampak. Terdapat tiga area yang
berhasil

dicapai

oleh

GWP

terkait

pengelolaan sumber daya air, yaitu 1)
enabling environment, antara lain 90
kebijakan
Sedangkan

GWP

merupakan

jaringan dan tidak memiliki legal status,
disebut

sebagai

partner

of

the

network. Semua entitas kecuali individu
boleh menjadi anggota GWP, termasuk
negara, institusi pemerintah nasional dan
lokal, CSO, sektor swasta, universitas, dan
34

nasional

sumber

daya

air,

memperkuat UU Air di 17 negara; 2)
institutional arrangement antara lain
memperkuat institusi tata kelola daerah
aliran sungai di 8 DAS; 3) management
instruments.
Tantangan. Keberlanjutan GWP
menjadi tantangan besar saat ini yang
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disebabkan oleh dua faktor, pendanaan

tingkat nasional termasuk Indonesia dan

yang

regional.

terbatas

dan tata

kelola yang

kompleks.
terdiri

Struktur. Struktur

kerja

dari

Council

Leadership

SDSN
yang

5. Sustainable Development Solutions

berfungsi mengawasi kerja jaringan SDSN;

Network (UNSDSN)

Komite

Eksekutif,

yang

bertugas

mengawasi operasional SDSN; Sekretariat
United
Development

Nations
Solutions

Sustainable
Network

kerja harian SDSN, berbasis di New York

(UN

dan Paris serta dipimpin oleh direktur

SDSN) atau SDSN berdiri pada tahun 2012

eksekutif. Kerja-kerja SDSN juga didukung

di bawah naungan Sekretaris Jenderal

oleh SDSN Association. Aktivitas SDSN

PBB yang bertujuan memobilisasi keahlian

mendapat

ilmiah dan teknologi secara global guna

lembaga

mempromosikan

sektor swasta.

solusi-solusi

praktis

pelaksanaan SDGs.

dukungan

pendanaan

pembangunan

bilateral

dari
dan

Dampak. Sebagai jaringan yang
berfokus

pada

sharing

pengetahuan,

SDSN memproduksi beragam publikasi
terkait

SDGs

dan

perubahan

iklim,

menyelenggarakan kursus dan akademia
SDGs, monitoring SDGs dan sebagainya.
SDSN

sebagai

MSP.

Kepemimpinan dan keanggotaan SDSN
SDSN

memberikan

dukungan

kepada anggotanya dengan beberapa
cara, yaitu sebagai pusat kajian, mitra
kunci bagi pemerintah, CSO, dan sektor

terdiri dari perwakilan pemerintah, NGO,
universitas, dan sebagainya. SDSN juga
memberikan kesempatan kepada semua
pihak untuk menjadi anggota SDSN.

swasta, sebagai pendidik serta social
entrepreneur.

tata

Komunikasi antara anggota dan
sekretariat

difasilitasi

Tantangan. Jaringan global dan

melalui

SDSN

Assembly. Ratusan organisasi menjadi
anggota SDSN, antara lain terdiri dari

kelola

yang

kompleks

tantangan

tersendiri

Setidaknya

dari

sisi

bagi

menjadi
SDSN.

pendanaan

dan

pengelolaan komunikasi antara anggota
dan sekretariat.

universitas, lembaga riset, dan NGO.
Selain itu terdapat 26 jaringan SDSN di
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6. Indonesia Global Compact Network

on Progress (COP) dan Communication on

(IGCN)

Engagement (COE). Di sisi lain, insentif
yang
Indonesia Global Compact Network

didapat

anggota

antara

lain

membangun dan memperluas jaringan,

(IGCN) merupakan jaringan di tingkat

profiling,

negara dari UN Global Compact yang

melakukan aksi bersama.

bertujuan mempromosikan praktik bisnis

berbagi

pengetahuan

serta

Pendanaan. Kegiatan-kegiatan

yang baik dari perusahaan yang selaras

IGCN sebagian besar bersumber dari iuran

dengan 10 prinsip Global Compact. Prinsip

anggotanya.

tersebut berada di empat area, yaitu hak
asasi

manusia,

antikorupsi,

standar

perburuhan, dan lingkungan.

perusahaan

dan

organisasi

di

kegiatan yang dilakukan juga berdampak
tersedianya layanan, misalnya air bersih,
membuka

sebanyak

perempuan,

yang

pada

dasarnya bertujuan menerapkan standar

Indonesia. Saat ini jumlah anggota IGCN
76,

IGCN

praktik bisnis yang baik, dengan ragam

IGCN berdiri pada tahun 2006 oleh
22

Dampak. Meskipun

terdiri

dari

45

perusahaan, 9 universitas, dan 22 NGO.

pasar

kepada

pendidikan

UMKM

vokasi,

dan

sebagainya.
IGCN sebagai MSP. Ciri utama IGCN
sebagai MSP adalah keanggotaan yang
multipihak dan collaborative action yang
memungkinkan pelibatan pihak lain dalam
pelaksanaannya.
Tantangan. Struktur

organisasi

Struktur IGCN terdiri dari Board of

IGCN sebagian besar didominasi oleh

Founders, Board of Patron, Board of

sektor bisnis, tidak ada cukup informasi

Supervisors, dan Board of Management

mengenai pelaksanaan 10 prinsip yang

yang bertanggung jawab dan menjalankan

telah dilakukan oleh anggota IGCN.

kegiatan rutin IGCN.
Keanggotaan. Esensi
keanggotaan

IGCN

adalah

utama
dukungan

7. Penganggaran Partisipatif di Kota
Recife, Brasil

terhadap pelaksanaan 10 prinsip Global

Bentuk MSP lain yang menarik

Compact. Tiap tahun, setiap anggota

adalah penganggaran partisipatif (PP) di

memiliki

Kota

kewajiban

melaporkan

pelaksanaannya melalui Communication
36

Recife,

Brasil.

Penganggaran

partisipatif disebut sebagai salah satu
Panduan Kemitraan Multipihak

model MSP dalam dokumen The MSP

Metode

kerja

penganggaran

Guide, How to Design and Facilitate Multi-

partisipatifnya mencakup 5 tahapan utama,

stakeholder

yaitu: (i) kota dibagi menjadi 6 wilayah--

Partnerships

(Brouwer,

Herman and Woodhill, Jim, with Hemmati,

untuk

Minu, Verhoosel, Karèn and van Vugt,

musyawarah warga dan menghasilkan

Simone, 2016).

usulan warga; (ii) usulan proyek atau

Berbeda dengan banyak MSP lain

tiap

pelayanan

wilayah

oleh

akan

warga

melakukan

sebagai

hasil

yang lintas negara dan lintas wilayah, PP

musyawarah warga untuk dilaksanakan

merupakan model MSP yang berskala

tahun berikutnya; warga di tiap wilayah

nasional

memutuskan

atau

lokal.

PP

menyatukan

mana

saja

usulan;

(iii)

berbagai pemangku kepentingan dalam

perbaikan usulan secara bersama, agar

satu wilayah

proyek

atau

pelayanan

semakin

praktis/dapat dilakukan dan secara biaya
efektif; (iv) pemantauan atas pelaksanaan
proyek/usulan yang telah disetujui.
Pemerintah kota juga menunjuk
direktur khusus untuk mengelola model
kerja ini. Jabatan ini setara dengan kepala
dinas.
Dampak. Penganggaran partisipaPP sejak tahun 2001 telah dimulai
atas prakarsa wali kota baru. PP dapat
disebut

sebagai

kemitraan

pelaksanaan.
penganggaran
melibatkan

dalam

Disebut

sebagai

partisipatif

karena

warga

dan

NGO

untuk

merumuskan dan menentukan alokasi
anggaran

sesuai

dengan

kebutuhan

tif telah dilaksanakan selama 15 tahun
lebih. Hasilnya adalah antara lain (a)
kualitas proyek pemerintah daerah/kota
lebih

baik

terutama

di

mata

warga

golongan kurang mampu yang tinggal di
pinggir kota; (b) partisipasi aktif warga
dalam

semua

proses

penganggaran

karena warga percaya bahwa suara dan
usulannya akan didengar dan penting

warga.
Kota

Recife

menengah-besar

di

merupakan
Brasil

kota

dengan

penduduk 1 juta jiwa dan dengan kota-kota
kecil di sekitarnya maka penduduknya di

menjadi masukan. Diperkirakan setiap
tahun rata-rata ada partisipasi 100 ribu
warga

dalam

proses

dan

tahapan

partisipasi. (c) Berbagai pendapat warga

sekitar angka 3 juta jiwa lebih.
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menunjukkan bahwa model kerja ini sangat

mungkin tidak dapat diperoleh jika para

populer dan didukung oleh warga.

pihak bekerja sendiri; (d) mengerahkan

Solidaritas antar-warga di berbagai

tambahan investasi dan sumber dana

wilayah kota juga menjadi kuat. Warga juga

untuk memperkuat skala penyelesaian

belajar bagaimana menerapkan haknya,

masalah.

dan juga belajar untuk memahami dan

Menurut dokumen Partnering for

mendukung usulan warga lain, terutama

Sustainable Development (2018), MSP

dalam hal menentukan proyek-proyek

berguna karena kemitraan dan kerja sama

untuk menjadi daftar final untuk dikerjakan

antar-pemangku

tahun depan: “kamu mendukung proyek

mengatasi

sekolahku, aku akan mendukung usulan

keterbatasan teknis, baik yang bersifat

pembangunan jalanmu”.

sumber daya, manajemen, keterwakilan,

1.5. Manfaat Potensial MSP

maupun reputasi. MSP berguna antara

Beisheim
menulis

bahwa

dan

Simon

sesudah

(2017)

mempelajari

kepentingan

berbagai

kendala

dapat
dan

lain, untuk 1) memperkuat efektivitas dan
efisiensi

tindakan

melalui

keunggulan

berbagai ragam MSP di tingkat global

komparatif para pemangku kepentingan. 2)

dengan cermat dan melihat tujuan-tujuan

Menciptakan solusi yang sesuai dengan

SDGs,

dapat

cakupan dan sifat masalah yang dihadapi

membuahkan manfaat bagi pelaksanaan

atau masalah yang hendak dipecahkan. 3)

pembangunan termasuk SDGs, antara lain

Membawa nilai tambah bagi lembaga atau

yang utama:

organisasi yang terlibat di dalamnya; 4)

kerja

sama

ala

MSP

dapat

Proses pengambilan keputusan terbuka

bergerak lebih leluasa dan fleksibel karena

dalam upaya penyediaan barang-barang

tidak

kerja

publik; 5) Memaksimalkan keterwakilan,

birokratis; (b) menghimpun sumber daya,

proses, dan tanggung jawab demokratis di

tidak terbatas sumber dana tetapi juga

antara para pemangku kepentingan; 6)

pengetahuan, kaum ahli, dan sebagainya;

Mendorong keberlanjutan dari solusi atau

(c) menemukan solusi-solusi inovatif yang

tindakan yang telah dilakukan.

(a)

kemitraan

dibatasi
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Tabel 3. Peran MSP
Dimensi
Asumsi-asumsi

Uraian
Masalah yang kompleks dan sistemik tidak dapat dipecahkan
sendiri oleh satu aktor atau satu pemangku kepentingan
Sebagai satu pendekatan yang dapat dikerahkan ketika

Kedudukan

peran pasar atau peran pemerintah kurang mampu untuk
mengatasinya

Ciri pembeda

Ragam MSP

Pemangku Kepentingan

Aplikasi MSP

Setidaknya melibatkan 3 pemangku kepentingan yang
berbeda
•

Kemitraan Pengetahuan

•

Kemitraan Standardisasi

•

Kemitraan Pelaksanaan

•

Pemerintah/negara

•

Sektor swasta/sektor bisnis

•

CSO

•

Akademia

•

Organisasi Internasional

•

Kesehatan

•

Lingkungan Hidup

•

Fiskal-pendapatan dari pertambangan-

•

Partisipasi

warga

-

penurunan

kemiskinan

/kesenjangan
•
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Bab Kedua
TANTANGAN DAN PELUANG MSP
Memulai dan atau mengelola MSP

Pada bagian ini, akan diuraikan: 1)

sangat ditentukan oleh tiga tonggak MSP,

pembelajaran dari enam studi kasus MSP;

yaitu 1) konteks sosial dan politik tempat

2) tiga contoh MSP yang relevan dengan

MSP bekerja dan beroperasi; 2) proses

Indonesia, yaitu Kemitraan Pengetahuan,

dan

pemangku

Kemitraan Standardisasi, dan Kemitraan

kepentingan yang terlibat; dan 3) tata

Pelaksanaan; 3) Ragam Peluang termasuk

kelola internal, termasuk di dalamnya tata

sejauh

cara pengambilan keputusan, formalisasi,

kepentingan di Indonesia dalam memulai

pendanaan, dan ada tidaknya monitoring-

kerja-kerja SDGs; 4) ragam tantangan

evaluasi. Ketiganya mempengaruhi dan

yang dihadapi; 5) sikap dan usulan

ikut menentukan besar kecil kebutuhan

pemangku kepentingan Indonesia (yang

akan kerja sama, derajat kepercayaan

akan

antar-aktor, dan tradisi kerja sama antar-

FGD/lokakarya).

aktor

pendiri

serta

mana

ditarik

peran

dan

pemangku

digali

dari

hasil

pemangku kepentingan.
Empat kriteria keberhasilan MSP
sebagai lembaga telah diajukan oleh

2.1. Pembelajaran dari 6 Studi Kasus
MSP
Ada 7 kemitraan yang dipelajari

berbagai pihak untuk menilai kerja kerja
MSP. Keempat kriteria itu adalah 1) efektif

secara

dan efisien: MSP berhasil mengelola

panduan ini. Pertanyaan utamanya adalah

metode kerja, kegiatan, dan program

faktor apa saja yang membuat MSP

sesuai dengan waktu dan anggaran yang

berhasil

ditetapkan; 2) memiliki legitimasi: didukung

pendirian hingga sekarang. Termasuk

oleh

sebagai

yang dipelajari adalah (a) masalah yang

memberi

hendak diatasi atau inovasi yang hendak

manfaat dan nilai tambah; 3) keterbukaan,

diciptakan; (b) sistem insentif yang bekerja

akuntabilitas dan inklusivitas kelembagaan

di antara pemangku kepentingan; (c) tata

MSP; 4) dampak yang luas dan signifikan

kelola lembaga; dan (d) pendanaan.

untuk memecahkan masalah tersebut.

Ketujuh kemitraan tersebut adalah sebagai

pemangku

tindakan

yang

kepentingan
penting

dan

mendalam

atau

untuk

berlanjut

menyusun

sejak

masa

berikut.
• OGP–kemitraan
dimulai
40
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memajukan

keterbukaan

partisipasi

warga

dengan

dan
cara

• Penganggaran
Kota

Partisipatif

Recife,

Brasil–kemitraan

semua anggota menyusun dan

dalam

pelaksanaan

melaksanakan rencana aksi secara

dalam

alokasi

partisipatif;

membuka

• SDSN–kemitraan

pengetahuan

untuk memajukan dan menemukan
solusi

pelaksanaan

di

khususnya

anggaran

untuk

keterbukaan

dan

partisipasi warga dalam alokasi
anggaran pemerintah kota.

dan

pencapaian SDGs di seluruh dunia

Beberapa

pokok

pembelajaran

baik negara maju maupun negara

yang bisa ditarik dari studi kasus tersebut,

berkembang;

antara lain:

• GWF–kemitraan

pengetahuan

1) Para pendiri dan inisiator memainkan

untuk mengatasi masalah sumber

peran penting termasuk meyakinkan

daya air di seluruh dunia;

berbagai pemangku kepentingan lain

• EITI–kemitraan
bidang

di

dan negara lain untuk ikut serta.

tambang.

Inisiator juga berperan meyakinkan

adalah

memajukan

bahwa model kemitraan merupakan

dan

akuntabilitas

cara kerja yang tepat untuk ditempuh

standardisasi

pendapatan

Tujuannya
keterbukaan
pendapatan

dari

sektor

untuk

mencapai

skala

yang

memadai. Para inisiator bisa berasal

pertambangan;
• RSPO–kemitraan

standardisasi

dari

pemerintah/kepala
bisnis,

negara,

dengan cara menetapkan standar

tokoh

lembaga-lembaga

produksi sawit bagi pelaku bisnis

filantropi, tokoh NGO dan akademisi

sebagai bentuk self regulation di

terkemuka seperti Jeffrey Sachs

antara pelaku pasar dan industri

(Universitas Columbia).
2) Masalah yang hendak dipecahkan

sawit;
• Global Fund for AIDs, TB and

bersifat sistemik, kompleks, atau

Malaria (GF)–kemitraan dalam hal

lintas wilayah dan lintas negara.

pelaksanaan,

untuk

Intinya tidak akan mampu sendiri

mengurangi

diselesaikan oleh satu pihak tanpa

yaitu

menghapus

dan

jumlah

besaran

penyakit

kerja sama dan kemitraan. Jika

menular yang dapat diobati dan

ditemukan metode dan atau solusi di

dapat disembuhkan;

satu negara, perkembangan dan

dan

kemajuan
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menjadi inspirasi negara-negara lain.

menerus mengenai hasil kerja dan

MSP yang dibentuk memungkinkan

dampak

adanya

kebaikan”

demikian hal ini akan melahirkan

antar-negara, sebagaimana terlihat

tambahan dukungan dan tambahan

dalam GF, EITI, OGP, dan GF.

sumber daya bagi MSP tersebut.

“perlombaan

kerja

mereka.

Dengan

3) Kunci dari berjalannya MSP adalah

6) Secara kelembagaan, MSP yang

menemukan insentif bagi para pihak.

terbuka, akuntabel, dan inklusif akan

Insentif tidak selalu berupa dana.

semakin memperoleh penilaian baik

Dalam

dan mungkin tambahan dukungan

berbagai

MSP,

insentif

berhasil diletakkan dalam beberapa

dari

macam: (a) dukungan dana--GF; (b)

dukungan dana dan para ahli. Cara

reputasi sebagai pihak/negara yang

kerja

melakukan

ditempuh

reformasi

dengan

berbagai

yang

pihak

termasuk

terbuka

oleh

GF

misalnya
dalam

sungguh-sungguh (GP, EITI); dan (c)

menerima

dipandang sebagai pihak yang ikut

proposal, dan menilai proposal kerja

serta

sama. Sehingga pihak lain dapat

membantu

menyediakan

barang publik.

proposal,

hal

menolak

belajar dari kekurangannya.

4) Perbedaan cara kerja MSP yang
efektif

dan

efisien

dibandingkan

dengan cara kerja biasa adalah
ditemukannya metode kerja yang

2.2. Tiga Macam MSP di Indonesia
Kemitraan Pengetahuan
•

Relevan untuk menemukan solusi

lebih fleksibel, lebih sesuai dengan

baru, atau inovasi program dan

konteks sosial politik setempat dan

pendekatan.

lebih menjamin rasa memiliki dari

mempercepat solusi SDGs Tujuan

para pemangku kepentingan. MSP

5

sama sekali tidak menggantikan

Tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi

peran pemerintah. Sebaliknya MSP

dan lapangan kerja), SDGs Tujuan

memperkuat dan melengkapi peran

10 (penurunan ketimpangan), dan

dan dampak pelayanan pemerintah.

SDGs

5) Tingkat legitimasi (dukungan kepada)
MSP akan meningkat jika semakin
tahun

MSP

tersebut

berhasil

Misalnya

(kesetaraan

Tujuan

gender),

16

untuk

SDGs

(kualitas

pemerintah);
•

Contoh

kasus:

1)

stunting

yang

masih

mengatasi
luas

di

mencetak hasil kerja yang baik, dan

Indonesia; 2) memperkuat akses

melakukan komunikasi yang terus-

dan mutu pelatihan vokasi ; 3)
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kesehatan ibu dan anak untuk
menurunkan angka kematian ibu;
•

Idealnya

menggabungkan

pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan akademisi, CSO, dan
sektor swasta;
•

Dapat

menyediakan

teknis,
SDGs

bantuan

pendidikan-diseminasi
dengan

menggunakan

keahlian dan kapasitas ilmiah;
•

SDSN

sebagai

contoh

MSP

Pengetahuan.
•

Pengalaman

SDGs

Center

Universitas Padjadjaran Bandung
memperlihatkan kontribusi pengetahuan (dalam bentuk Indek SDGs
provinsi) telah membantu Indonesia untuk lebih bersiap melaksanakan SDGs.
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Kemitraan Pengetahuan
Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Cakra
Wikara Indonesia (CWI):
Memperkuat Kapasitas Lembaga Riset
Kebijakan
Upaya untuk mencapai tujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui
proses pembuatan kebijakan publik yang lebih berkualitas dengan menggunakan penelitian,
analisis dan bukti secara lebih baik, pemerintah Australia dan Indonesia membentuk sebuah
kerja sama bernama: Knowledge Sector Initiative (KSI). Kerja sama ini merupakan program
kemitraan untuk memperkuat kapasitas lembaga riset kebijakan dalam menghasilkan penelitian
berkualitas tinggi yang mampu berperan mendorong proses pembuatan kebijakan publik
berbasis bukti (evidence based).
KSI fase 1 berlangsung pada tahun 2013–2017 dengan menitikberatkan pada
pembenahan lembaga-lembaga riset kebijakan. Secara bertahap 16 lembaga riset dipilih oleh
KSI kebijakan untuk menjadi mitra dengan menerima program pemberian hibah Dana Inti (Core
Funding). Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas lembaga riset kebijakan melalui
pengembangan organisasi, peningkatan kualitas dan komunikasi penelitian. KSI juga
mendukung mitra lembaga riset melalui peer review artikel jurnal dan peer support dalam
menjalankan proposal penelitian. Salah satu mitra KSI fase 1 adalah Pusat Kajian Politik
(Puskapol) Universitas Indonesia. Hasil kemitraan KSI dan Puskapol di fase 1 meliputi:
pengembangan kapasitas lembaga yang mencakup penulisan dokumen rencana strategis
lembaga, mendorong hasil riset untuk advokasi kebijakan, komunikasi penelitian, serta
peningkatan kualitas produksi penelitian dan manajemen.
Saat ini KSI tengah mempersiapkan fase 2 untuk periode program 2017–2022. KSI
melakukan kemitraan dengan Cakra Wikara Indonesia (CWI) sebuah sebuah lembaga riset
kebijakan independen yang beranggotakan para peneliti dari Puskapol yang terlibat langsung
dalam kemitraan dengan KSI di fase 1. Kemitraan KSI dan CWI merupakan kelanjutan dari
kemitraan KSI dengan Puskapol di fase sebelumnya.
Di KSI fase 2, CWI bergabung dalam Aliansi Riset Kebijakan (ARK) Indonesia, yang
merupakan aliansi lembaga riset mitra KSI. KSI berencana meneruskan kemitraan dengan CWI
dan aliansi ini. Fasilitasi yang diberikan kepada Aliansi sejalan dengan misi KSI ke depan, yaitu
membangun sektor pengetahuan yang sehat melalui keempat area fokus: peningkatan kualitas
penelitian dan komunikasinya, peningkatan dana penelitian, pembentukan sistem manajemen
pengetahuan, dan diskursus publik.
Sumber: CCPHI(http://ccphi.org/case-study-detail/knowledge-sector-initiative-ksi-and-cakra-wikara-indonesia-cwistrengthening-capacity-policy-research-institute)
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Kemitraan Standardisasi
•

Relevan

untuk

prioritas dalam perencanaan dan

(a)

penetapan

standar baru; (b) kepatuhan para
pelaku

kepada

kan,

inovasi

masalah stunting di kalangan anak

untuk

Indonesia; (c) mencapai cakupan

atau

menemukan
dan

kebijakan

untuk

menurunkan

Tujuan 5, 8, 10, dan 16 SDGs;

100 persen sanitasi dan air bersih;

Contoh kasus; (a) kemitraan untuk

(d) kemitraan untuk menyediakan

mengurangi/mengendalikan plastik

“SDGs

dan botol plastik di Indonesia; (b)

mendukung solusi dan inovasi oleh

kemitraan dalam hal penghapusan

berbagai pemangku kepentingan;

Support

• Kemitraan

guna

Facility”

Pelaksanaan

akan

(c) penerapan standar sanitasi dan

memerlukan

air bersih di berbagai sekolah,

besar.

lembaga

pemangku kepentingan memiliki

pendidikan

termasuk

pesantren;

daya

kapasitas
dari

dan

para

kapasitas

dan

rah, kementerian-lembaga terkait,

dan

dan dana-dana CSR perusahaan,

daerah,

universitas/akademisi serta CSO;
• Pengalaman partisipasi Indonesia

menyediakan
pendidikan

• Menggabungkan

terkait,

bisnis, serta CSO;

teknis,

kiranya

sumber daya dari pemerintah dae-

perusahaan-perusahaan/pelaku

Dapat

Penting

yang

pemerintah

pusat/kementerian
pemerintah

sumberdaya

kejelasan sumber daya;

Menggabungkan
sumber

•

penurunan angka kematian ibu; (b)
kemitraan

pekerja anak di berbagai industri;

•

• Contoh kasus; (a) kemitraan untuk

tersebut; memajukan, memecah-

program
•

standar-standar

prioriitas pembangunan di daerah;

bantuan

SDGs,

dan

sebagainya; juga pemeringkatan.

(Bappenas
Kabupaten

dan

Pemerintah

Bojonegoro)

dalam

open goverment partnership (OGP)
dapat menjadi bekal dan modal

Kemitraan Pelaksanaan
• Relevan untuk (a) memastikan
dan mendorong 500 kabupa-

berharga untuk ditularkan kepada
500 kabupaten dan kota;
• Demikian

juga

pengalaman

ten/kota di seluruh Indonesia untuk

Indonesia menerima dana dari

bergerak melaksanakan SDGs; (b)

Global Fund for Aids, TBC, and

target SDGs menjadi kebijakan

Malaria

dalam

hal

ini

melalui

Kementerian Kesehatan.
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Studi Kasus Kemitraan Pelaksanaan
PT Frisian Flag Indonesia dan Pusat Kajian Gizi dan
Kesehatan FKM UI:
Gerakan Nusantara Peningkatan Gizi Anak Sekolah
Dasar

Program Gerakan Nusantara merupakan kemitraan antara Frisian Flag Indonesia (FFI)
dan Pusat Kajian Gizi dan Keluarga (PKGK), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia. Kerja sama ini dimulai sejak tahun 2013, berlatar belakang pada kesamaan
perhatian akan masalah gizi terutama terkait dengan topik stunting di Indonesia.
Kegiatan dibagi ke dalam tiga kelompok intervensi yaitu full treatment, half treatment,
dan kelompok kontrol. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 10 sekolah dasar (SD) yang dipilih
secara acak setiap tahun. Pembedaan kelompok intervensi ini sebagai upaya FFI dan PKGK
untuk mengukur dampak program yang dihasilkan. Secara lengkap kegiatan yang dilakukan
berupa edukasi gizi aktivitas fisik, pembagian susu, pelatihan guru, dan pelatihan siswa untuk
kelompok full treatment; sedangkan kelompok intervensi half treatment melaksanakan
kegiatan yang sama namun tanpa pelatihan siswa. Terakhir, kelompok intervensi kontrol,
hanya mendapatkan kegiatan aktivasi berupa edukasi gizi dan aktivitas fisik.
Dalam pelaksanaan kegiatan, FFI dan PKGK berbagi peran sesuai dengan kompetensi
masing-masing. PKGK sebagai organisasi akademis berperan dalam pengembangan desain
survei pengetahuan-sikap-praktik (KAP) baik untuk baseline maupun pascaprogram,
penentuan sampel, pengumpulan data dan analisis hasil survei. Adapun FFI membantu
memfasilitasi kegiatan survei di lima wilayah program, termasuk melakukan koordinasi dengan
pihak pemerintah daerah. Kedua pihak juga saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam
pelaksanaan kegiatan intervensi di seluruh sekolah dasar yang dilibatkan.
Hasil yang dicapai oleh program sejak tahun 2013 hingga 2015 adalah lebih dari
600.000 murid SD mendapat pengetahuan mengenai gizi dan yang berasal dari 1.250 SD; 300
guru telah mengikuti pelatihan yang berasal dari 60 SD di Medan, Jakarta, Bandung,
Surabaya, dan Makassar.

Sumber: http://ccphi.org/case-study-detail/pt-frisian-flag-indonesia-dan-pusat-kajian-gizi-dankesehatan-fkm-ui-gerakan-nusantara-peningkatan-gizi-anak-sekolah-dasar
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2.3. Ragam Peluang

2.3.2. Peluang-Modal Sosial para
Pemangku Kepentingan

2.3.1.Peluang-Pemecahan Masalah
Bersama

Di Indonesia, setidaknya sejak
dan

tahun 2014, para pemangku kepentingan

pencapaian SDGs pada tahun 2030, MSP

sudah aktif ikut serta dalam memajukan

dapat dilihat sebagai kesempatan untuk

dan melaksanakan SDGs. Antara lain

memajukan

dengan menyediakan (a) informasi dan

Dalam konteks

dan

pelaksanaan
SDGs.

Indonesia,

dan

mempercepat

pencapaian

Tujuan

multipihak

dapat

Kemitraan

bantuan teknis; (b) pengetahuan; (c)
jaringan kerja.

menyediakan cara kerja dan metode kerja

Tim koordinasi pelaksana SDGs

yang lebih mengajak dan merangkul

yang dibentuk atas dasar SK Menteri

banyak

Bappenas 2018 telah melibatkan berbagai

pihak

untuk

ikut

serta

ragam pemangku kepentingan merupakan

melaksanakan Tujuan SDGs.
Kemitraan multipihak dapat (a)
meningkatkan
bentuk

tindakan-tindakan

program

memperluas

dan

skala

dalam

SDGs di Indonesia.

(b)

Para pemangku kepentingan itu

berbagai

terdiri dari kelompok akademisi/universi-

kebijakan;
dari

modal sosial penting bagi pelaksanaan

pemecahan masalah. Di satu pihak ada

tas,

pengalaman baik dan positif tetapi di pihak

perusahaan swasta maupun perusahaan

lain ada tantangan dan kendala dalam

milik negara (BUMN). Sejumlah universitas

pencapaian SDGs.

telah membentuk SDGs center dengan

Kesempatan

untuk

memperluas

CSO,

dan

sektor

bisnis,

baik

tujuan menghasilkan data pemantauan

praktik-praktik pembangunan yang baik

dan

dari

kebutuhan SDGs. Ada juga universitas

berbagai

pemangku

kepentingan

analisis

dalam cakupan dan ruang lingkupnya

yang

untuk

pemda.

bisa

menjadi

tren

di

seluruh

yang

relevan

dengan

langsung

terjun

mendampingi

Para

pemangku

kepentingan

tersebut memiliki dan membawa aset,

Indonesia.
memperluas

pengalaman, serta metode kerja yang

pengalaman baik dari sejumlah pemangku

dapat disumbangkan dalam pencapaian

kepentingan dalam melakukan berbagai

SDGs. Keunggulan komparatif menjadi ciri

inovasi kebijakan dan inovasi program

mereka, misalnya ada yang kuat dalam hal

termasuk memperkuat pelayanan publik,

delivery, ada juga yang kuat dalam hal

tata kota yang baik, dan sebagainya.

produksi dan diseminasi pengetahuan dan

Kesempatan

untuk

tentu

dalam

hal

advokasi/perubahan

kebijakan.
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CSO bergerak dalam berbagai

Dunia usaha atau sektor swasta

tema dan Tujuan SDGs, antara lain (a)

telah aktif dalam SDGs antara lain telah

kesehatan; (b) kesetaraan perempuan; (c)

melakukan diseminasi SDGs, ikut serta

penurunan ketimpangan; (d) hak hak

dalam kerja-kerja jaringan lintas pihak dan

difabel, dan (e) perlindungan lingkungan

ikut juga dalam tim koordinasi pelaksanaan

hidup; (f) kualitas pemerintah, pemerintah

SDGs di level nasional. Di samping itu,

nondiskriminatif dan juga anti-korupsi.

mereka juga memiliki jaringan kerja dalam

Pemerintah daerah di sejumlah
kabupaten dan kota juga telah aktif
merencanakan

pelaksanaan

berbaga aras, internasional, nasional, dan
di daerah.

SDGs.

Secara skematis, aset, keahlian,

International NGOs Forum on Indonesia

dan

modal

sosial

para

pemangku

Development (INFID), misalnya, membuat

kepentingan dalam rangka SDGs dan

diseminasi dan publikasi publik tentang

kemitraan multipihak dapat digambarkan

SDGs, panduan SDGs untuk pemda.

sebagai berikut.

Selain itu, INFID juga mendampingi 8
kabupaten/kota di Indonesia: Bojonegoro,
Wonosobo,

Cirebon,

Pangkep,

Kota

Kupang.
Tabel Clustering Pemangku Kepentingan SDGs
Pemangku Kepentingan

Modal dan Aset

•
•
Filantropi
•
•
•

•
Ormas, CSO-WRO (civil society
•
organization, women rights
organization)
•
•
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Jaringan kerja sesama
filantropi
Jaringan kerja antarfilantropi antar-negara
Akses dan info CSR di
Indonesia
Dukungan kepada pemda
Jaringan kerja dengan
warga penerima manfaat
di lapangan
Data dan informasi
kualitatif dan kuantatif
Cakupan jaringan kerja di
lokal
Suara dan kebutuhan
kelompok tertinggal
Pendampingan kepada
pemda

Minat, Peran, dan
Kontribusi

Kemitraan pengetahuan
Kemitraan pelaksanaan
Kemitraan pendanaan

Kemitraan pengetahuan
Kemitraan standardisasi
Kemitraan pelaksanaan
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•
•
•
Pemda
•
•

•
•
•
Universitas, Think Tank

•
•
•

•
Dunia Usaha
•

•
•
•
Lembaga Donor
•
•
•

49

Kedekatan dengan warga
penerima manfaat
Inovasi berbagai pelayanan
publik
Inovasi dalam hal open
government (mekanisme
komplain, dll)
Pilot proyek dalam mencapai
SDGs
Kecukupan fiskal untuk
melaksanakan dan mencapai
SDGs

Kemitraan pengetahuan
Kemitraan pelaksanaan

Pengolahan data dan informasi
Pemeringkatan/indeks/baseline
SDGs
Kemitraan pengetahuan
Jaringan kerja antarKemitraan standardisasi
sarjana/para ahli
Kemitraan pelaksanaan
Pendampingan kepada pemda
dan CSO
Pendidikan SDGs, Diseminasi
SDGs, KKN
Kebijakan perusahaan dalam
upaya alignment dengan
Tujuan SDGs
Sebagai perusahaan yang SDGs
oriented dalam seluruh mata
rantai produksi
Investasi kepada energi
terbarukan, dll sesuai dengan
Tujuan SDGs
Alokasi dana CSR dalam upaya
SDGs
Pengalaman dalam pemberian
hibah dan pilot proyek
Pendampingan kepada
pemerintah pusat
(kementerian/lembaga)
Pendampingan kepada pemda
Dukungan pendanaan
Jaringan antar-lembaga donor

Kemitraan standardisasi
Kemitraan pelaksanaan
Kemitraan pendanaan

Kemitraan pengetahuan
Kemitraan standardisasi
Kemitraan pelaksanaan
Kemitraan pendanaan
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Tentang peluang ini, dokumen
Multi-Stakeholder

Partnerships

in

2.4. Ragam Tantangan
Ragam Tantangan dapat berasal

the

Context of Agenda 2030 (2017. Hlm. 16)

dari

mencatat potensi dan manfaat MSP,

pembentukan,

antara

dengan

pelaksanaan. Secara umum, kendala dan

pemangku

tantangan itu berasal dari dalam dan dari

berbeda-beda

luar. Dari dalam, misalnya, 1) kendala dan

posisinya, dalam satu wadah bersama,

kesulitan menemukan mitra kerja yang pas

MSP dapat menemukan solusi baru,

dan cocok untuk memulai dan membentuk

memajukan

saling

MSP; 2) perbedaan persepsi tentang

menciptakan

proses

lain,

mengumpulkan
kepentingan

Kedua,

pertama,
berbagai
yang

membuka

pemahaman
belajar

dan

bersama.

kesempatan

tahapan

memulai,
dan

juga

tahapan
tahapan

manfaat MSP di antara para pelaku.
Tantangan

untuk

teknis

antara

lain

melihat dengan perspektif baru terhadap

ketiadaan atau keterbatasan pendanaan

masalah lama yang mengakar sehingga

awal untuk bisa memulai dan menunjukkan

dapat mengusulkan solusi.

manfaat/keberhasilan MSP. Perbedaan

perusahaan-perusahaan

gaya kerja antara pemangku kepentingan

multinasional melihat MSP sebagai cara

dalam mengelola dan memajukan MSP

untuk meregulasi diri sendiri bersama-

juga merupakan tantangan.

Ketiga,

Di sisi lain, kendala atau tantangan

sama dengan pemangku kepentingan
Keempat,

juga dapat berupa: 1) tidak adanya tata

terbukanya pintu bagi berbagai pemangku

kelola yang jelas dalam MSP sehingga

kepentingan untuk melakukan komunikasi

berakibat menurunnya kepercayaan para

dan menyepakati sebuah jalan keluar,

pihak akan proses yang berjalan; 2)

yang mungkin sulit ditemukan karena

haradpan yang berbeda dan bertentangan

berbagai pihak memiliki kendala nyata

mengenai peran dan manfaat MSP di

untuk menjangkau satu sama lain, baik

antara para pemangku kepentingan. Dan

kendala sosial maupun kendala teknis

tentu saja, tantangan paling utama adalah

yang lain.

jika tidak ada persamaan mengenai tujuan

lainnya

(self-regulation).

Hal-hal positif ini dapat terjadi

dan manfaat MSP. Tantangan dari luar,

karena kenyataan bahwa satu pihak saja

misalnya, kurang adanya pengakuan dan

tidak akan mampu memecahkan sebuah

dukungan dari pemerintah secara umum

masalah

baik karena konteks politik lokal dan faktor

yang

kompleks,

yang

kait-

mengait dengan perilaku dan kinerja

lain.

berbagai pemangku kepentingan lain.
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Menurut Panduan MSP UNU IASUNESCAP

(2018),

tantangan

bagi

kepada

pelaksanaan

SDGs.

Mengelola

dan
juga

pencapaian
artinya

(b)

pengelolaan MSP juga dapat ditemukan

mengetahui sejauh mana program dan

pada

pelaksanaan-

kegiatan telah memperoleh kemajuan dan

pelembagaan MSP. Sebagai contoh, pada

bahkan memberikan dampak besar atau

tahapan Inisiasi, tantangan utama adalah

kecil. Mengelola MSP untuk mendorong

bagaimana

antara

pencapaian SDG juga berarti memastikan

pemangku kepentingan. Tugas pokoknya

konsistensi proses dan hasil kerjasama

adalah membangun saling percaya dan

berkontribusi terhadap SDG, terutama

saling melengkapi di antara berbagai

untuk kemitraan pelaksanaan di tingkat

pemangku

daerah

tahapan-tahapan

membangun

relasi

kepentingan.

Berikutnya,

yang

seringkali

terhambat

memastikan ada rasa memiliki dari semua

keterbatasan

pihak.

indikator pencapaian/monitoring.
Pada

tahap

Pembentukan,

ketersediaan

standar

Pada tahap Penilaian, tantangan

tantangan utama adalah formalisasi kerja

utama

sama.

pelaksanaan kemitraan senantiasa sejalan

Tugas

pokoknya

adalah

(a)

adalah

(a)

memastikan

menyediakan dasar hukum bagi kemitraan

dengan

multipihak dan (b) memulai pengerahan

mengedepankan inklusivitas, akuntabilitas,

sumber daya termasuk personalia dan tim

transparansi, mutualitas, partisipasi aktif,

kerja untuk berjalannya rencana kerja dan

dan ‘left no one behind’, (b) memastikan

rencana kegiatan; dan (c) tata kelola

hasil

lembaga

termasuk

dan

positif terhadap masyarakat dan terhadap

distribusi

tugas

pengurus,

pencapaian SDG. Pelaksanaan penilaian

di

pembagian
antara

anggota, dan sekretariat.
Pada

tahap

Pelaksanaan.

Mengelola

prinsip-prinsip

pelaksanaan

MSP

yang

berkontribusi

yang baik akan mendorong akuntabilitas
Mengelola
MSP

yang

dan

transparansi

melalui

pengambilan

pengetahuan.

yang

inklusif.

MSP

serta

mengembangkan pembelajaran kemitraan

pertama-tama penting adalah memastikan
keputusan

MSP

Semakin luas anggota dan pemangku

lessons

Pada

learn

tahap

produksi

Pengembangan,

kepentingan yang ikut serta, semakin

tantangan

diperlukan tata kelola yang baik. Mengelola

bahwa

artinya juga (a) menghasilkan produk dan

dilaksanakan

kegiatan

memberikan

menjadi kemitraan yang berkelanjutan;

kontribusi langsung dan tidak langsung

misalnya kemitraan pelaksanaan tidak

yang
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dapat

utama

dan

kemitraan

adalah

memastikan

yang

sedang/telah

dapat

dikembangkan
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hanya berhenti pada pilot initiatives tetapi

melaksanakan SDGs. Soal kedua yang

menjadi kemitraan pelaksanaan jangka

penting

panjang.

Indonesia

Pengembangan

ditempuh

melalui

MSP

dapat

pendanaan

sangat

SDGs.

memerlukan

isu

kemitraan pendanaan karena untuk

kemitraan, target grup, sumber daya

mencapai SDGs dibutuhkan investasi

finansial

dan dukungan dana yang besar. Untuk

dan/atau

diversifikasi

adalah

penambahan

mitra

kerja.

itu, Indonesia perlu memiliki kejelasan
dan kebijakan mengenai sejauh mana

2.5. Pendapat Pemangku
Kepentingan tentang MSP

blended
digunakan.

Pada 23 Juli 208 di Jakarta telah
dilaksanakan FGD untuk mengumpulkan
masukan

dan

kepentingan

saran
SDGs

finance

dari

pemangku

kepada

naskah

didorong

Sebaiknya

dan

Panduan

Kemitraan juga memuat tata cara dan
mekanisme kemitraan pendanaan.
2. IGCN. Pertama, panduan apa pun
yang akan dibuat mengenai kemitraan

pertama Panduan MSP. Para pemangku

multipihak, seyogianya mengacu

kepentingan yang hadir, di antaranya

kepada kepentingan multipihak, dan

adalah tenaga ahli di Kantor Staf Presiden

dibuat berupa panduan. Panduan tidak

(KSP),

asosiasi

terlalu birokratis, dan memperhatikan

asosiasi

nilai-nilai di dunia bisnis yang tidak/ku-

pemerintah daerah/UCLG, dan juga wakil

rang birokratis. Kedua, saat mengikut-

CSO dan WRO.

sertakan dunia bisnis, maka dunia

kelompok

bisnis/Kadin,

Secara

filantropi,

Baznas,

umum

wakil

para

pemangku

bisnis perlu dilibatkan di dalam penyu-

kepentingan mendukung adanya Panduan

sunan, atau paling tidak ada pertemu-

MSP. Hal ini untuk membuka partisipasi

an konsultatif untuk mendapatkan

dan kontribusi para pemangku kepenting-

masukan dari dunia bisnis.

an dalam pelaksanaan dan pencapaian

3. Tenaga ahli di Kantor Staf Presiden

SDGs. Selain itu, juga dianjurkan Pandu-

menyatakan bahwa Panduan MSP

an MSP dikemas sederhana dan mudah

perlu dan penting bagi Indonesia.

dibaca. Berikut ini petikan dan ringkasan-

Tetapi hendaknya dokumen tersebut

nya:

tidak hanya menjadi dokumen lepas.

1. Kelompok

filantropi

Indonesia

Kiranya perlu dilakukan uji coba nyata

mengajak semua pihak untuk memberi

(piloting) dengan berbagai pemerintah

perhatian

kabupaten dan kota.

pada

peran

pemerintah

daerah dalam memahami dan aktif
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4. Asosiasi

dunia

usaha/Kamar

dapat terjadi jika pemerintah memulai

(Kadin

dengan sikap baru yaitu keterbukaan

)menekankan kemitraan perlu dimulai

dan kesediaan membuka diri kepada

dengan pemahaman dan perspektif

partisipasi para pihak. Tanpa itu, maka

yang benar tentang peran bisnis di

semangat kemitraan dan kepercayaan

dalam

antar-pihak akan sulit terjadi karena

Dagang

dan

Industri

SDGs.

memerlukan

Perusahaan
mitra

akan

(partnership),

karena tidak bisa sustainable jika tidak
bermitra

dengan

pihak-pihak

para pihak akan merasa ditinggalkan.
7. UCLG. Perlu ada pemetaan tentang

lain.

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para

Tantangan dalam membangun kemit-

pihak dalam kerangka MSP yang dapat

raan misalnya terdapat ketidakjelasan

digunakan

ketika berhubungan dengan pemerin-

pemerintah daerah. Tujuannya adalah

tah. Ditambah lagi dengan perbedaan

pemerintah daerah lebih mudah dan

siklus antara perusahaan dan aktor

lebih

lain. Perusahaan juga butuh bantuan

Sinergi

untuk meningkatkan kesadaran dan

Kemendagri sangat diperlukan.

kapasitas internal agar mampu berkolaborasi dalam pencapaian SDGs.
5. CSO.
dicoba

Kemitraan
dilakukan

cepat

referensi

melaksanakan

antara

SDGs.

Bappenas

dan

8. Panduan kemitraan multipihak perlu
dilengkapi dengan tool kit, alat-alat

perlu

bantu praktis yang digunakan untuk

mendorong

memudahkan dan membantu pembaca

multipihak
agar

sebagai

kemitraan multipihak di tingkat desa

dan

dengan

momentum

melaksanakan kemitraan multipihak di

lahirnya Undang-Undang Desa. Pelu-

berbagai bidang sesuai dengan 17

ang untuk memanfaatkan sumber daya

Tujuan SDGs.

memanfaatkan

desa sangat potensial karena sudah

inisiator

untuk

memulai

dan

9. Baznas. Dana zakat sifatnya memang

ada Badan Usaha Milik Desa (BUMD)

voluntary,

yang bisa dikolaborasikan de-ngan

meningkat

universitas,

dan

meningkatnya religiusitas masyarakat.

pemerintah desa. Bupati Banyuwangi,

Kenaikan zakat setiap tahun 20 persen.

misalnya, memberikan imbauan untuk

Perubahan program zakat dari semula

mendorong keterlibatan ekonomi di

charity menjadi empowering. Baznas

daerah sampai ke level desa.

untuk SDGs sudah disiapkan dan siap

6. Tokoh

masyarakat

CSO

senior

sipil,

menyatakan

bahwa kemitraan multipihak hanya
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tetapi

trennya

seiring

terus
dengan

diluncurkan melalui Fiqh Zakat on
SDGs.

Memang

perlu

kejelasan
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regulasi. Jangan sampai ada dana

multipihak dapat terwujud dan konkret.

tetapi tidak ada regulasi mengenai

Perlu ada pelaksanaan MSP sampai ke

kemitraan

level desa. Pembagian peran sangat

demikian,

multipihak.

akan

penting misalnya UCLG dapat membantu

daerah dan pemerintah

sosialisasi peraturan-peraturan pemerintah

daerah tidak takut membuat kebijakan.

mengenai SDGs ke pemerintah daerah.

membantu

kejelasan

Dengan

regulasi

Perlu ada pemetaan MSP aktor-aktor
Sekretariat SDGs. Perlu ada uji coba atas

dalam kerangka MSP untuk menghindari

panduan

tumpang tindih claiming localising SDGs.

MSP

54

supaya

kemitraan
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Bab Ketiga
BAGAIMANA MELAKSANAKAN MSP
Bagaimana
mengelola

MSP?

memulai
Apa

dan

yang

didirikan

untuk

kriteria

menanggapi dan memobilisasi sumber

utamanya? Siapa yang harus memulai dan

daya dalam mempercepat pencapaian

bagaimana tahapan dan cara kerjanya?

Tujuan

Bagaimana

pendanaannya,

(Sustainable Development Goals /SDGs)

mungkinkah di Indonesia dapat diuji coba

dengan pilar di bidang sosial, ekonomi, dan

pengerahan dana melalui skema dan

lingkungan

model kerja kemitraan MSP ini?

resminya CCPHI menulis: “Pencapaian

dengan

Pengalaman

saja

nonpemerintah

MSP

di

Pembangunan

hidup.

Berkelanjutan

Dalam

pernyataan

berbagai

tujuan tersebut menuntut sumber daya

negara, tentang siapa yang memulai MSP,

yang dapat menjangkau komunitas yang

kiranya sangat beragam. Tetapi banyak

lebih

MSP yang dimulai oleh (a) badan-badan

pemangku kepentingan.

luas,

serta

keterlibatan

semua

PBB; (b) NGO internasional; (c) lembaga

Kegiatan CCPHI (www.ccphi.org)

donor swasta bersama dan lembaga donor

mencakup semua aspek dalam program

pemerintah; (d) perusahaan-perusahaan

kemitraan

atau sektor swasta.

perencanaan,

antar-sektor

mulai

inisiasi,

dari

implementasi,

Di Indonesia, di samping lembaga

monitoring, hingga evaluasi. Kegiatannya

donor dan pemerintah pusat/kementerian-

antara lain: forum kemitraan dengan

lembaga,

sesungguhnya

terbuka

anggota lebih dari 350 organisasi yang

kesempatan

bagi

daerah,

mewakili

pemerintah

perusahaan,

LSM,

asosiasi,

universitas, dan CSO, serta perusahaan

media, dan instansi pendidikan. Program

dan sektor swasta untuk memulai model

lain yang sangat menarik adalah Executive

kerja MSP. Lebih jauh, jika Indonesia

Program

hendak mempercepat pencapaian target-

(EPSP), berupa pelatihan hasil kolaborasi

target SDGs pada tahun 2030, para

dengan Universitas Paramadina.

pengambil

kebijakan

kepentingan

perlu

dan

Partnership

Program ini melatih para eksekutif

mempertimbangkan

dari lembaga pemerintah, perusahaan, dan

pengalaman

sektor

non-profit

untuk

meningkatkan

nyata

kemampuan mereka dalam menciptakan

kemitraan multipihak di Indonesia diwakili

dan membangun komunikasi yang baik

oleh kerja kerja CCPHI. Sebuah lembaga

antar-pemangku
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satu

Sustainable

pemangku

skema dan model kerja MSP.
Salah

for

kepentingan,

dan
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bagaimana

membuat tools yang

dapat

mengukur kebutuhan program kemitraan,

tidak

sangat

terperinci,

ketat,

dan

mekanistik.

memantau kemajuan, dan berbagi ide dari

3.1. Masalah yang Hendak Diatasi

hasil kemitraan tersebut.
Sejalan dengan semangat CCPHI,

Katja Treichel dkk. (2017. Hlm. 36)

uraian berikut diharapkan dapat memandu

mencatat

para pihak dan pemangku kepentingan

penting

yang hendak memulai dan mengelola

menerapkan MSP: kapan MSP tepat untuk

MSP. Hal ini terutama dan termasuk

diaplikasikan dan sebaliknya kapan MSP

pemerintah daerah, CSO, dan berbagai

tidak cocok untuk dijalankan. Dengan kata

perusahaan yang hendak berkontribusi

lain, MSP bukanlah obat mujarab untuk

kepada

semua jenis penyakit dan cocok di semua

pelaksanaan

dan

pencapaian

SDGs.

pembedaan-pemilahan
dan

berguna

untuk

yang

memulai

tempat. MSP yang berhasil adalah problem
Di bagian ini, ada beberapa hal

yang akan diuraikan. Pertama, masalah
utama yang cocok untuk dipecahkan
bersama
pemangku

melalui

MSP.

kepentingan

based dan context based.
Konteks Dimana MSP Tidak Layak
Dicoba:

Kedua,

para

• Tujuan atau hasil akhir dapat dicapai

yang

perlu

oleh satu pihak atau satu lembaga;

dilibatkan dan berpartisipasi sejak awal.

• Masalahnya memerlukan tindakan

Ketiga, level atau skala MSP, apakah

cepat – pertolongan bencana alam,

mungkin MSP. Keempat prinsip-prinsip

wabah penyakit, pertolongan darurat

dasar MSP yang disesuaikan dengan

kepada pengungsi;

konteks kemitraan di Indonesia; Kelima

• Telah

ada

lembaga

dan

tahapan utama- terdapat lima tahapan

organisasi/kemitraan dalam bidang

dikerjakan di level nasional dan lokal.

tersebut;

Keenam,
membantu

alat-alat

bantu

pengambil

yang

kebijakan

dapat
dan

pemangku kepentingan untuk memulai dan

• Kurangnya

kepercayaan

antar-

lembaga--masih butuh waktu untuk
meyakinkan perlunya kemitraan;

mengelola MSP. Ketujuh, rekomendasi-

• Lembaga dan para pihak berisiko

rekomendasi yang ditujukan kepada tiga

dikooptasi ketimbang kerja sama

pihak, yaitu pemda, perusahaan, dan CSO.

kemitraan yang setara;

Rumusan

tentang

tahapan-tahapan

disarikan dari Panduan MSP UNU IAS-

• Kemitraan

tidak

akan

mencapai

hasil. Tidak ada mekanisme yang

UNESCAP (2018) tetapi sejauh mungkin
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kuat/ketat untuk memproduksi hasil
hasil dan kegiatan.

yang akan dilaksanakan oleh kementerian
dan lembaga terkait termasuk provinsi dan
kabupaten kota dan kota di seluruh
Indonesia.

Konteks di Mana MSP Layak Dicoba:
Pada intinya, hampir semua target

• Tujuan dan hasil akhir MSP adalah
mengatasi masalah yang kompleks
atau sistemik. Satu pihak saja tidak
akan

mampu

kemiskinan,

mengatasinya:

perubahan

iklim,

atau sasaran nasional Indonesia dapat
digolongkan sebagai (a) masalah sosial
yang

yang

memerlukan tambahan investasi, peran
para pihak termasuk sektor swasta dan

korupsi;
• Tambahan pemangku kepentingan
yang aktif akan sangat berarti dan
berdampak;
• Hasil akhir akan lebih berkelanjutan
karena hasil itu dilandasi konsensus
para pemangku kepentingan yang
lebih luas;
• Kerja sama antar-pihak membawa
manfaat juga pada level kegiatan-

dengan metode kerja dan manajemen
kerja

• Dapat dipastikan bahwa kerja sama
itu akan membawa manfaat. Tetapi
“teori perubahan” yang melandasi
dan

mekanisme

untuk

mencapainya perlu diperiksa dengan
saksama dan teliti.

yang

kemitraan

andal;

(b)

antar-pihak,

memerlukan
yang

dapat

melahirkan berbagai sumbangan para
pihak. (c) Memerlukan solusi-solusi inovatif
berkelanjutan, yang barangkali dengan
membuka peran dan partisipasi CSO dan
akademisi; dan (d) memerlukan semua
jenis kemitraan multi-pihak: pengetahuan,
standardisasi, dan pelaksanaan.

kegiatan lain;

MSP

kompleks-sistemik;

Misalnya, Tujuan #3: Menjamin
kehidupan yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua
usia. Tujuan #5: Mencapai kesetaraan
gender

dan

perempuan.

memberdayakan
Tujuan

#

6:

kaum

Menjamin

ketersediaan serta pengelolaan air bersih
dan sanitasi untuk semua. Tujuan No. 8:

Dari Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun
2017, telah ditetapkan tujuan global,
sasaran global, dan sasaran nasional
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

58

Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

inklusif, kesempatan kerja produktif, serta
pekerjaan layak untuk semua.
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Tabel 4. Petikan dari Perpres SDGs 2017
SDGs

Sasaran Nasional
Pada tahun 2030, mengurangi rasio

Tujuan #3: Kesehatan

angka kematian ibu hingga kurang dari

Menjamin kehidupan yang sehat

70 per 100.000 kelahiran hidup.

dan meningkatkan

Pada tahun 2030, menjamin akses

kesejahteraan seluruh

universal terhadap layanan kesehatan

penduduk semua usia.

seksual

dan

reproduksi,

termasuk

keluarga berencana.
Menurunnya

prevalensi

kasus

Tujuan #5: Mencapai

kekerasan terhadap anak perempuan

kesetaraan gender dan

pada tahun 2019 (2013: 20,48%)

memberdayakan kaum

Meningkatnya

perempuan.

pertama

median

perempuan

usia

kawin

(pendewasaan

usia kawin pertama) pada tahun 2019
menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).
Meningkatnya akses terhadap layanan
air minum layak pada tahun 2019
Tujuan #6: Menjamin

menjadi 100% (2014: 70%).

ketersediaan serta pengelolaan

Meningkatnya akses terhadap sanitasi

air bersih dan sanitasi

yang layak pada tahun 2019 menjadi

yang berkelanjutan untuk

100% (2014: 60,9%).

semua.

Meningkatnya jumlah desa/kelurahan
yang

melaksanakan

Sanitasi

Total

Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi
45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).
Meningkatnya Produk Domestik Bruto
(PDB) per kapita per tahun menjadi lebih
Tujuan #8: Meningkatkan

dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015:

pertumbuhan ekonomi yang

Rp 45,2 juta).

inklusif dan kesempatan kerja

Terciptanya kesempatan kerja sebesar

produktif dan pekerjaan layak

10 juta selama 5 tahun.

untuk semua.
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Meningkatnya

keterampilan

pekerja

rentan agar dapat memasuki pasar
tenaga kerja.
Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi
Tujuan #10: Mengurangi

0,36 (2014: 0,41)

kesenjangan intra dan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2019

antarnegara.

menjadi 7-8% dari jumlah penduduk
(2015:11,13%)
Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah
tangga terhadap hunian yang layak dan
terjangkau hingga tahun 2019.

Tujuan #11: Menjadikan kota

Terwujudnya

pemenuhan

dan permukiman inklusif, aman,

pelayanan

tangguh, dan berkelanjutan.

nyaman, dan layak huni pada aspek

perkotaan

permukiman

paling

yang

sedikit

standar
aman,

di

12

kawasan perkotaan metropolitan hingga
tahun 2019.
Meningkatnya pengelolaan limbah B3
menjadi 150 juta ton pada tahun 2019
(2015: 100 juta ton).
Tujuan #12. Menjamin pola

Meningkatnya

pengelolaan

sampah

produksi dan konsumsi yang

terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R)

berkelanjutan.

melalui beroperasinya 115 unit recycle
centerskala kota dengan kapasitas 20
ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1
unit).

3.2. Para Pemangku Kepentingan

mereka juga yang akan merawat dan

kepentingan–

melanjutkan MSP sesuai dengan kapasitas

pemerintah, sektor swasta, dan CSO serta

dan modal sosial masing masing. Para

akademia--memainkan peran utama dalam

pemangku kepentingan, masing-masing

MSP. Karena merekalah yang memulai

memiliki ide dan gagasan, cara dan

dan menjadi inisiator atau pendiri dan

metode, pengalaman, jaringan kerja, aset

Para

pemangku
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sosial, modal sosial dan keahlian. Tetapi

semua pihak. Karena itu, sangat penting

masing-masing juga memiliki sifat-sifat

untuk mengidentifikasi beberapa ciri utama

berlainan. Kemitraan dalam MSP pada

stakeholders untuk dapat membuka dialog

intinya

dan komunikasi di antara para pihak untuk

berupaya

merangkum

dan

menghimpun mereka dalam satu tujuan

dapat

dan satu komitmen untuk bersama sama

pemahaman mengenai kedudukan para

memecahkan

pihak.

masalah

sosial

yang

menciptakan

pengertian

dan

kompleks yang memerlukan kerja bareng

Tabel 5. Potensi Pemangku Kepentingan
Para Pihak

Ragam Aset dan Potensi
• Diseminasi informasi-membangun pemahaman publik
• Kemampuan teknis program delivery
• Kemampuan pendampingan dan capacity building untuk

CSO

kemitraan yang melibatkan masyarakat
• Pemantauan program
• Pemantauan proses kemitraan - akuntabilita
• Mengelola advokasi dan kampanye sosial
• Pengalaman advokasi-perubahan kebijakan
• Penetapan prioritas dan alokasi anggaran
• Pengembangan program
• Penyediaan kebijakan dan aturan yang mendukung MSP
• Penyediaan data-data pembangunan (capaian dan

Pemda

defisit)
• Lebih mengetahui konteks dan lokalitas
• Mengelola dana dan personalia
• Terbiasa melaksanakan program sendiri atau
pengadaan barang dengan swasta

Sektor swasta/dunia
usaha

• Kemampuan delivery
• Kemampuan jaringan dan pemahaman value chains
untuk kemitraan pelaksanaan
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• Advokasi dan diseminasi
• Penguatan kapasitas
• Dukungan dana dan mengelola dana CSR
• Berkaitan dan bekerja sama dengan berbagai pihak
• Penelitian-pemantauan
• Penguatan kapasitas
• Menjadi provider penelitian untuk pemerintah dan

Akademisi/Universitas

swasta
• Pendampingan pemda
• Pendidikan SDGs
• Target sasaran kemitraan yang memahami lokalitas dan
kebutuhan di lapangan
• Dukungan pelaksanaan kerjasama di lapangan

Masyarakat/Komunitas

• Dukungan dana
• Penguatan kapasitas melalui pendampingan, pemahaman isu
dan jaringan
• Penguatan organisasi kemitraan

Organisasi Internasional

partisipatif

3.3. Level dan Skala MSP

(PP)

yang

dijalankan

di

beberapa kota di Brasil dan sejumlah kota
MSP,

di Eropa. Salah satu kota di Brasil itu

jumlah terbanyak dari model MSP adalah

adalah Recife dan Porto Alegre. Tujuannya

MSP

level

membuka partisipasi warga dalam alokasi

internasional atau yang lintas wilayah

dan penggunaan anggaran pemerintah

antar-negara,

baik

kota.

kesehatan,

lingkungan,

Dalam

yang

berbagai

kajian

beroperasi

pada

dalam

bidang
maupun

Ciri utama dari PP sebagai MSP

keterbukaan pemerintah, dan sebagainya.

adalah (a) masalah yang hendak diatasi

Studi kasus yang dibuat oleh panduan ini

bersifat

juga hampir semua berfokus pada MSP

mengalokasikan anggaran secara tepat

transnasional atau multinasional. Sehingga

bermanfaat

tidak heran jika ada pertanyaan apakah

sementara warga lebih tahu kebutuhan

mungkin membentuk MSP di level lokal

mereka.

dan nasional?

kepentingan termasuk pemerintah, warga,

Satu-satunya contoh MSP di level
lokal dan nasional adalah penganggaran
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dan

sistemik,

(b)

CSO

kepada

bagaimana

semua

Menghimpun

untuk

warga,

pemangku

bersama-sama
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merumuskan kebutuhan warga dalam

•

proses tahapan dan durasi cukup lama.

PwC Indonesia & The Learning
Farm

•

Trakindo & Dompet Dhuafa

pelembagaan

•

Periplus & Taman Bacaan Pelangi

keterwakilan warga, pengumpulan usulan

•

Chevron & The Jakarta Post

Dalam hal tersebut termasuk di
dalamnya

adanya

warga (proyek atau investasi), dan (c)
akhirnya pengambilan keputusan akhir

Foundation
•

oleh wakil warga/delegasi warga dan
pemerintah kota dan dilanjutkan dengan
realisasi

atau

pembangunan

Di

Indonesia,

sesuai

Mengajar
•

daftar

dengan

wewenang dan sumber daya mereka,

untuk

pelaksanaan.

memajukan
Sementara

kemitraan
itu,

•

terdapat urgensi tinggi dalam hal kemitraan

Intel & Universitas Islam
Nusantara

•

bagi

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,

GE Indonesia & Prestasi Junior
Indonesia

terdapat urgensi tinggi bagi kabupaten dan
kota

Microsoft Indonesia & Binus
Center

•

proyek/kegiatan yang ditetapkan.

Indika Energy & Indonesia

Indofood Sukses Makmur &
Yayasan Karya Salemba Empat

•

Pertamina & Konsorsium Sepeda
Sekolah Indonesia

pengetahuan, pelaksanaan, dan kemitraan
standardisasi.

Di level nasional dan subnasional,

CCPHI misalnya telah mendata

setidaknya

dapat

dibayangkan

lima

berbagai kemitraan dari berbagai ragam

macam kemitraan yang dapat dan mungkin

kemitraan yang telah terjadi dan terlaksana

terjadi di Indonesia, yaitu (i) memacu dan

di Indonesia. Kemitraan itu melibatkan

memicu

berbagai pemangku kepentingan, yakni

melaksanakan

antara dunia usaha dan masyarakat,

masalah kompleks-sistemik; dan (iii) dalam

antara dunia usaha dan universitas dan

cara kerja kemitraan dan kerja sama di

kelompok warga, di antara perusahaan.

antara pemangku kepentingan.

Berikut ini contoh berbagai kemitraan
tersebut

(http://ccphi.org/jejak-

kemitraan/ringkasan-kemitraan).
•

Sarihusada dan Masyarakat
Mandiri

kabupaten
SDGs;

• Bagaimana
kabupaten

(ii)

mengatasi

mengajak
dan

kota

kota

100
turut

menurunkan angka kematian ibu
dan angka kematian balita;
• Bagaimana
kabupaten
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untuk
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memastikan cakupan sanitasi dan

SDGs oleh aktor-aktor pemerintah dan

air bersih 100 persen termasuk

nonpemerintah, juga dapat dibayangkan

fasilitas dan tempat publik sekolah,

tiga macam kemitraan atas dasar tema

pesantren, dll;

lintas bidang yang diperlukan oleh semua

• Bagaimana
kabupaten

dan

kabupaten-kota
cities/open

100

stakeholders, lepas dari masalah atau jenis

menjadi

Tujuan SDGs tertentu yang dilaksanakan.

(open

Ketiganya adalah, pertama, kemitraan

mendorong
kota
terbuka

municipalities)

agar

bersama

dalam

hal

pendataan.

kualitas pemerintah di semua level

Pendataan meliputi produksi data yang

meningkat

relevan dengan Tujuan dan Target SDGs,

dan

partisipasi

dengan

warga

cara
dalam

• Bagaimana 30 kota di Indonesia
dan

sampah

data,

ketersediaan

pengangaran;

bisa

pemutakhiran

mampu

dan

limbah

mengolah
dengan

data.

dan

inovasi

Kedua,

kemitraan

dalam hal dukungan pendanaan kepada
pemangku kepentingan, khususnya untuk
menumbuhkan

ragam

percobaan

aman, sehat dan tidak merusak

penyelesaian masalah dan memperbesar

alam dan lingkungan hidup serta

skala kegiatan pelaksanaan SDGs oleh

berkelanjutan;

pemangku kepentingan. Ketiga, kemitraan

• Bagaimana 10 kota besar dan

dalam

hal

pemeringkatan

dan

menengah Indonesia menerapkan

penghargaan kepada berbagai pemangku

standar sebagai kota hijau dengan

kepentingan

30 persen ruang terbuka hijau

melaksanakan SDGs, antara lain guna

(RTH).

memperluas skala adopsi oleh pemda dan

dalam

ikut

serta

perusahaan perusahaan/sektor swasta.
Di sisi lain, untuk mendukung
perluasan skala dan ragam pelaksanaan
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3.4.Prinsip dasar MSP (sesuai konteks Indonesia)
Prinsip-prinsip dasar MSP untuk pencapaian SDG di Indonesia:
1. Lokalitas - sesuai dengan prioritas nasional-daerah
•

Kemitraan yang dimiliki dan didorong oleh mitra kerja/pemangku kepentingan local

•

Kemitraan yang mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan daerah

•

Kemitraan yang melibatkan dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di berbagai
tingkat pemerintahan (multi-level)

2. Inklusif dan partisipatif
•

Kemitraan yang melibatkan dan mewadahi kepentingan seluruh pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, sektor swasta, CSO, academia dan perwakilan masyrakat (apabila
kemitraan menyasar pelaksanaan di tingkat komunitas)

•

Proses kemitraan yang mengedepankan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan
dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kemitraan

•

Kemitraan yang mengedepankan trust dan mutualitas untuk meningkatkan kompetensi
masing-masing mitra kerja

3. Integratif dan holistik
•

Kemitraan yang mengintegrasikan sumberdaya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan,
termasuk mengkoordinasikan sumber-sumber finansial publik dan swasta

•

Kemitraan yang focus pada isu-isu yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan
masyarakat dan memanfaatkan pendekatan integratif untuk menyelesaikan masalah

•

Kemitraan yang mempertimbangkan dengan seksama kerterkaitan isu ekonomilingkungan-sosial dalam pelaksanaannya

4. Beyond ‘Business as Usual’
•

Kemitraan yang dilaksanakan sesuai ‘business models’ yang berkelanjutan, evidencebased, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (community needs)

•

Kemitraan yang pencapaiannya terukur dengan baik berdasarkan pencapaian ekonomi,
social dan lingkungan

•

Kemitraan yang mendorong pencapaian prioritas nasional dan daerah, serta global goals

5. Akuntabilitas dan transparansi
•

Kemitraan yang dilaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas

•

Kemitraan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan
pencapaiannya.
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3.5. Tahapan
Panduan UNU IAS-UNESCAP (2018) merumuskan dan menganjurkan lima tahapan
utama dalam memulai dan mengelola MSP di berbagai bidang dan level (nasional dan lokal),
yaitu 1) inisiasi, 2) pembentukan, 3) mengelola pelaksanaan, (4) penilaian/review; 5)
pengembangan/reinvent.

Fase pertama/Inisiasi
Merajut kesepakatan antar-pemangku kepentingan tentang masalah tertentu yang hendak
diatasi bersama, karena mengatasi sendiri tidak mungkin atau berat serta akan makan waktu
yang terlalu lama. Agenda kedua adalah menemukan metode dan cara kerja sebagai
kemitraan.
Prinsip-prinsip utama yang perlu dipertimbangkan pada tahap ini adalah
•

Pemahaman kolektif akan isu dan tantangan yang akan diatasi melalui MSP

•

Pemahaman kolektif akan ‘leaving no one behind’ dalam implementasi Agenda2030 yang
terefleksi dalam pemilihan tujuan/agenda, target dan proses pelaksanaan MSP

•

Keselarasan antara tujuan dan lingkup MSP dengan Agenda 2030 dan kebijakan dan prioritas
nasional dan daerah untuk menghindari trade-offs

•

Membangun rasa saling percaya (trust), memiliki (ownership) dan mutualitas (mutuality)

Chek list pertanyaan yang membantu pada tahap ini adalah sebagai
berikut.
•

Apakah alasan untuk memulai kerja bareng melalui MSP sudah
cukup jelas dan spesifik?

•

Apakah pemetaan para pemangku kepentingan telah dihasilkan?

•

Apakah dukungan para pihak sudah dipastikan dan dikonfirmasi?

•

Apakah cakupan mandat dan kerja MSP sudah dirumuskan dengan
jelas dan terperinci?

•

Apakah cakupan mandate, lingkup dan kerja MSP sudah sesuai dengan prioritas
pembangunan berkelanjutan nasional dan daerah?

•

Apakah telah tersedia rancangan tentang proses/tahapan kerja ke depan?

68

Panduan Kemitraan Multipihak

Tabel 7. Langkah dan Tugas Tahapan Inisiasi
Langkah

Tugas Utama
•

Merumuskan tantangan SDGs

•

Memikirkan

#1 Memulai

sumber

daya

dan

bagaimana

memperolehnya
•

Merencanakan untuk bermitra

•

Menyusun daftar mitra kerja/pemangku kepentingan

•

Menyusun pemahaman tentang tantangan yang
relevan

#2 Pembentukan Agenda

•

Merumuskan tujuan dan sasaran kemitraan

•

Merumuskan cakupan dan batasan MSP

•

Menyambungkan dan mengaitkan dengan agenda
2030

#3 Membangun Relasi

•

Memetakan sumber daya mitra

•

Menilai risiko dan imbalan

•

Merajut kesepakatan kemitraan

•

Bersepakat tentang tata kelola lembaga dan tata
cara akuntabilitas MSP
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TIPS FOR SUCCESSFUL MSP PADA FASE INISIASI
1. Bagaimana menyelaraskan tujuan dan lingkup MSP dengan Agenda 2030 dan kebijakan dan
prioritas nasional dan daerah?
•

Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, strategi dan program pemerintah (RAN, RAD,
RPJMN, RPJMD, RKP, dll) untuk memastikan ‘policy coherence’ atas tujuan dan lingkup
MSP

•

Memperkirakan dampak langsung dan tidak langsung yang dikontribusikan oleh MSP
terhadap pencapaian SDG. Evaluasi sebaiknya dilakukan melalui analisa dampak dan
resiko secara sectoral dan georafi atas target yang disasar oleh MSP. Penentuan baseline
conditions atas target yang disasar oleh MSP untuk evaluasi kemajuan

•

Mengalokasikan waktu yang cukup untuk menampung dan mendiskusikan masukan dari
semua mitra kerja/pemangku kepentingan

2. Bagaimana membangun rasa saling percaya, memiliki, dan mutualitas dalam MSP?
•

Mengalokasikan waktu untuk lebih mengenal program dan operasional calon mitra
kerja/pemangku kepentingan

•

Membangun komunikasi aktif dan intensif berlandaskan prinsip keterbukaan antar mitra
kerja/pemangku kepentingan

•

Bagaimana memetakan para pemangku kepentingan dan kontribusinya terhadap MSP?

•

Bersama-sama membuat list potensi masing-masing mitra kerja/pemangku kepentingan,
termasuk kemampuan sumberdaya, pengalaman, jaringan, pengetahuan

•

Keterbukaan seluruh mitra kerja/pemangku kepentingan menentukan lengkap atau
tidaknya peta pemangku kepentingan

•

WEF (2017) memperkenalkan 5 tipe umum pemangku kepentingan:
1. Katalis, adalah mitra kerja yang menggunakan posisi mereka untuk menginisiasi
kemitraan
2. Juara, adalah mitra kerja yang merupakan pengambil keputusan visionaris dan
berkomitmen untuk membuat perubahan pada isu-isu yang dikerjasamakan
3. Penggerak, adalah mantra kerja yang melaksanakan visi misi para juara dan
mendorong proses kemitraan
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4. Pendukung,
adalah mitra kerja yang bekerja sama mensukseskan
kemitraan

5. Fasilitator, adalah mitra kerja independen yang mendukung kemitraan melalui
koordinasi dan fasilitasi.

Fase kedua/pembentukan.
Agenda kerja utama para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan adalah
merumuskan dan menyepakati strategi dan tata kelola kemitraan. Hal ini termasuk di
dalamnya bagaimana keputusan diambil dan bagaimana sumber daya dan sumber dana
dikumpulkan dan dialokasikan. Sumber dana dapat berasal dari lembaga pemerintah dan
dana-dana CSR perusahaan/sektor swasta.

Prinsip-prinsip utama yang perlu dipertimbangkan pada tahap ini adalah
•

Kejelasan atas aturan-aturan dasar strategi perencanaan, tata kelola dan
pelaksanan MSP

•

Kepemimpinan kolektif yang didukung oleh leadership with impact dan
champions. Kepemimpinan sebaiknya responsif, bertanggung jawab dan
purpose driven.

•

Memastikan tata kelola dan pelaksanaan MSP yang inklusif untuk membangun
legitimasi MSP

•

Ketersediaan aturan-aturan yang mendukung pelaksaan MSP

•

Alokasi dan mobilisasi sumber daya yang mengutamakan prinsip ‘sharing’,
‘efisiensi’ dan ‘preparedness’

Chek list pertanyaan yang membantu pada tahap ini adalah:
• Apakah dan sejauh mana strategi telah dibahas dan disepakati
• Apakah ada visi bersama di antara pemangku kepentingan
• Apakah pembagian tugas dan tunggung jawab telah disepakati
• Apakah kepemimpinan kemitraan telah disepakati
• Apakah hasil kesepakatan telah dikomunikasikan kepada semua
pihak
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Tabel 8. Langkah dan Tugas-Tahapan Pembentukan
Langkah
#4 Perencanaan

# 5 Menetapkan susunan

Tugas Utama
•

Merencanakan komponen-komponen kemitraan

•

Merencanakan aktivitas-aktivitas kemitraan

•

Menyetujui struktur kepemimpinan dan organisasi kemitraan

•

Merumuskan peran dan tanggungjawab masing-masing mitra

lembaga-kemitraan

kerja/pemangku kepentingan
•

Merumuskan tata kelola kelembagaan kemitraan

# 6 Pengerahan sumber

•

Mobilisasi mitra kerja/pemangku kepentingan

daya

•

Mobilisasi sumberdaya
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TIPS FOR SUCCESSFUL MSP PADA FASE PEMBENTUKAN

1.

Bagaimana menghadapi ketimpangan kekuasaan dalam MSP?
•

Meningkatkan

pemahaman

akan

manifestasi

kekuasaan

calon

mitra

kerja/pemangku kepentingan melalui proses pengambilan keputusan, agenda
politik dan ideologis
•

Memastikan kesepakatan kemitraan, tata kelola lembaga dan tata cara
akuntabilitas MSP mewadahi semua mitra kerja/pemangku kepentingan secara
adil

•

Memperkuat aspek tata kelola lembaga MSP yang mendukung pengambilan
kebijakan secara kolektif

•

Membangun hubungan kemitraan yang positif

2. Bagaimana mempersiapkan strategi perencanaan (strategic planning) dan tata kelola
MSP?
•

Memastikan strategi perencanaan dan tata kelola disusun secara detail dengan
partisipasi aktif dan persetujuan dari semua mitra kerja/pemangku kepentingan

•

Memastikan adanya ruang fleksibilitas dalam pengambilan keputusan untuk
menghadapi masalah yang membutuhkan keputusan secara cepat tanpa
menghilangkan prinsip inklusif

3. Bagaimana membangun MSP yang inklusif?
•

Memastikan pendapat semua mitra kerja/pemangku kepentingan tanpa kecuali
terwadahi dan tersalurkan sejak tahap inisiasi MSP

•

Pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah mufakat

•

Membangun

keterbukaan

informasi

dan

komunikasi

aktif

antar

mitra

kerja/pemangku kepentingan
4. Bagaimana memobilisasi sumber daya?
•

Memastikan kebijakan dan peraturan yang ada mendukung proses mobilisasi
sumber daya dan resource sharing, terutama untuk pemerintah daerah

•

Bersikap terbuka akan kemampuan masing-masing dalam kontribusi sumber daya
sejak tahan inisiasi MSP
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Fase Ketiga/Pelaksanaan.
Sesudah tata kelola kemitraan dan sumber daya tersedia dan jenis program dan kegiatan
utama telah disepakati, fase ini merupakan fase delivery atau pelaksanaan. Misalnya saja,
mengurangi jumlah dan penderita penyakit menular dan memperluas akses dan ketersediaan
sanitasi dan air bersih.

Prinsip-prinsip utama yang perlu dipertimbangkan pada tahap ini adalah
•

Akuntabilitas dari semua mitra kerja/pemangku kepentingan

•

Mitigasi resiko dan konflik yang didukung oleh kapasitas adaptif

•

Manajemen ekpektasi mitra kerja/pemangku kepentingan atas apa yang
dapat/tidak dapat dicapai dalam pelaksaan MSP

•

Memastikan mekanisme monitoring dan modalitas partisipatif yang berkualitas
untuk menjamin akuntabilitas untuk semua

Chek list pertanyaan yang membantu pada tahap ini adalah:
•

Apakah dan sejauh mana rencana kerja telah disusun

•

Apakah sumber daya telah dipecahkan dan tersedia

•

Apakah para pihak memiliki kapasitas untuk melakukan tugas
dan kegiatan yang disepakati

•

Apakah komitmen para pihak tetap dipenuhi dan dilaksanakan

•

Apakah mekanisme monitoring telah ditetapkan

•

Apakah ekspetasi para pihak telah terkelola dengan baik

•

Apakah tata kelola lembaga telah berjalan baik, termasuk komunikasi dan koordinasi
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Tabel 9. Langkah dan Tugas-Tahapan Pelaksanaan
Langkah

Tugas Utama
•

Koordinasi antar mitra kerja/pemangku kepentingan untuk
pelaksanaan dan pencapaian MSP

# 7 Melaksanakan
kegiatan dan hasil
kegiatan SDGs

•

Melaksanakan komponen dan aktivitas kemitraan yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan

•

Melaksanakan komponen dan aktivitas kemitraan bagi
masing-masing mitra kerja/pemangku kepentingan

•

Memastikan proses kemitraan berjalan dengan baik dan
sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan

•

kemitraan

# 8 Mengukur kemajuan
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Mengukur kemajuan komponen-komponen dan pencapaian

•

Mengevaluasi proses kerjasama

•

Pelaporan kemajuan

Panduan Kemitraan Multipihak

TIPS FOR SUCCESSFUL MSP PADA FASE
PELAKSANAAN

1. Bagaimana membangun mekanisme monitoring yang baik?
• Memastikan adanya proses monitoring berkala yang dihadiri oleh
semua pemangku kepentingan. Modalitas monitoring diantaranya
rapat koordinasi berkala, central monitoring unit, internal monitoring by individual
partners. Tergantung kompleksitas pelaksanaan MSP, rapat koordinasi dapat
dilaksanakan secara mingguan atau bulanan.
• Memastikan modalitasatas proses koordinasi terekam dengan baikdan dapat diakses
oleh semua mitra kerja/pemangku kepentingan. Modalitas koordinasi diantaranya
monitoring cycle, data and record keeping, tracking project implementation vis-à-vis
expected progress dan minutes of meetings
• Memastikan evaluasi berkala terhadap tujuan dan target MSP serta goal dan target
SDGs yang disasar oleh MSP
• Mempersiapkan mekanisme process assessment yang komprehensif, misalnya
dengan menggunakan metode ex post assessment dan impact assessment
2. Bagaimana memastikan tata kelola pelaksanaan MSP berjalan dengan baik?
• Memastikan cek berkala atas elemen-elemen MSP; kepemimpinan, pengambilan
keputusan, peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, hubungan antar mitra
kerja, ketersediaan sumber daya dll. Pengecekan berkala dapat dilaksanakan melalui
rapat informal dan formal.
• Memastikan cek berkala atas aturan dan tata kelola MSP tetap sesuai/up to date
dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama pelaksaan MSP. Perubahan yang
mungkin terjadi misalnya, kepemimpinan, hubungan antar mitra kerja, system
pengambilan keputusan, dll
• Memastikan cek berkala atas kemampuan pemangku kepentingan dalam
melaksanakan MSP terhadap kemajuan pelaksanaan MSP
• Menggunakan evidence-based assessment untuk menjamin proses pengambilan
keputusan yang baik
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Fase Keempat/Penilaian,
MSP bertugas untuk melihat MSP telah memberikan hasil kerja dan menyumbangkan diri
pada capaian dan kinerja bidang tersebut. Pertanyaan pokok yang dapat diajukan dalam fase
ini untuk program dan kegiatannya adalah (a) seberapa jauh program-kegiatannya inklusif;
(b) bagaimana mekanisme akuntabiitas telah dijalankan; (c) bagaimana keterbukaan lembaga
dan programnya telah dijalankan.

Prinsip-prinsip utama yang perlu dipertimbangkan pada tahap ini adalah
•

Outcome MSP yang terukur/terevaluasi terhadap pencapaian SDGs

•

Proses pembelajaran dan adaptasi hasil evaluasi terhadap strategi MSP

Chek list pertanyaan yang membantu pada tahap ini adalah
•

Apakah kriteria dan ukuran keberhasilan MSP telah dirumuskan

•

Apakah kriteria analisa dampak ekonomi-sosial-lingkungan
pencapaian MSP telah dirumuskan

•

Apakah mekanisme pemantauan atas pelaksanaan kemitraan
(process) dan pencapaian kemitraan (outcomes) telah dan
dilaksanakan

•

Apakah perkembangan dan kemajuan yang ada didokumentasikan, dibahas dan
pembelajarannya diketahui

Tabel 10. Langkah dan Tugas-Tahapan Penilaian
Langkah
# 9 Pemantauan

# 10 Perbaikan
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Tugas Utama
•

Memantau progress dan mengukur dampak kemitraan

•

Memantau proses kemitraan

•

Perbaikan

•

Pembelajaran
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TIPS FOR SUCCESSFUL MSP PADA FASE PENILAIAN

1. Bagaimana menilai keberhasilan MSP dan mengukur dampak
pencapaian SDG melalui MSP?
•

Keberhasilan/kontribusi MSP terhadap pencapaian SDG dapat dievaluasi melalui analisa tujuan dan
target MSP terhadap indicatorSDG dan baseline yang ditetapkan pada fase Inisiasi

•

Pembentukan ‘review panel’ yang terdiri atas representative semua mitra kerja/pemangku kepentingan.

•

Memastikan adanya proses evaluasi dan pelaporan berkala yang ditentukan bersama pada fase Inisiasi

2. Bagaimana mendokumentasikan proses pembelajaran MSP?
•

Mengalokasikan sumberdaya manusia dan finansial sejak fase inisiasi untuk mendokumentasikan
semua informasi pelaksanaan, hambatan dan pencapaian MSP

•

Membangun budaya pembelajaran (culture of learning) MSP dengan mendokumentasikan semua
mekanisme pelaksanaan MSP, baik yang berhasil maupun yang gagal

Fase kelima/pengembangan-pematangan
Tahap MSP untuk memperluas cakupan atau untuk mengatasi berbagai kendala di dalam
kemitraan agar kemitraan dapat berlanjut dan semakin kuat. Yang utama adalah (a)
memastikan ketersediaan hasil monitoring evaluasi untuk menjadi masukan dan umpan balik;
(b) melakukan tindakan perbaikan-penguatan agar kemitraan dapat lebih efisien dan efektif,
dan berdampak lebih luas.

Prinsip-prinsip utama yang perlu dipertimbangkan pada tahap ini adalah
•

Perbaikan kualitas ‘development impact’ yang sejalan dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan memastikan ‘no one left behind’

•

Pertimbangan akan social inclusiveness (dimensi social), replikasi (dimensi
fisik), kebijakan dan komitmen financial (dimensi politik), dan perubahan pola
pikir dan transformasi kekuasaan (dimensi konseptual
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Chek list pertanyaan yang membantu pada tahap ini adalah sebagai berikut.
•

Apa saja faktor yang menjadi kendala MSP

•

Apa saja faktor yang mendukung MSP

•

Lembaga dan institusi manakah yang mendukung MSP?

•

Bagaimana bisa memperluas kerja sama

•

Sejauh mana cakupan MSP, di level mana MSP berpengaruh dan
di level mana dia tidak berpengaruh

•

Apabila MSP dapat diperluas, perubahan mandate, lingkup, tata
kelola, dan sumberdaya apa yang dapat diwadahi oleh MSP

Tabel 11. Langkah dan Tugas-Tahapan Pengembangan
Langkah

Tugas Utama

# 11 Pengembangan

•

Pengembangan

•

Perbaikan

•

Perbaruan kemitraan

•

Transfer kemitraan dengan tata kelola baru

•

Penutupan/penyelesaian kemitraan

# 12 Perbaikan
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TIPS FOR SUCCESSFUL MSP PADA FASE
PENGEMBANGAN/PEMATANGAN

1. Bagaimana mengembangkan MSP?
•

Adanya faktor kepemimpinan yang kuat

•

Alokasi sumber daya yang merata

•

Partisipasi aktif dari semua mitra kerja serta target populasi MSP (masyrakat/komunitas
lokal)

•

Tata

kelola

lembaga

dan

pelaksanaan

MSP

yang

mempertimbakan/memberi

ruang/mempersiapan pengembangan dari fase Inisiasi
•

Tata kelola akuntabilitas yang didukung oleh transparansi
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3.6. Rekomendasi
Pengalaman pelaksanaan MSP menunjukkan bahwa suksesnya implementasi MSP
membutuhkan enabling environment yang mendorong dan memaksimalkan potensi MSP.
Untuk mengarahkan MSP yang mendorong pencapaian SDGs, enabling environment yang
direkomendasikan terdiri atas empat komponen utama, yang saling berkaitan satu dengan
lainnya, yaitu:

1. Ketersediaan regulasi yang mendukung MSP.
Regulasi adalah dasar rules of the game untuk proses MSP. Regulasi yang jelas dan
konsisten pada semua tingkat pemerintahan mendorong terciptanya iklim kerjasama
yang kondusif. Regulasi dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip akuntabilitas
dan inklusivitas dalam pelaksanaan MSP. Keberadaan regulasi yang mendukung MSP
dapat mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dan inovasi dalam
pelaksanaan MSP.

2. High level institutional support and champion
Komitmen pemangku keputusan dan keberadaan champion berperan penting untuk
membangun stuktur kelembagaan MSP yang kuat dan stabil. Champion adalah highlevel, visionary decision-makers dari lembaga pemerintahan maupun lembaga nonpemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan MSP yang mampu berkomitmen
mendorong suksesnya MSP melalui pembentukan strategi dan struktur kemitraan.

3. National/Local MSP Platform
MSP Platform menyediakan ruang untuk memfasilitasi pembentukan, perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan MSP; memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan
dalam MSP; mengkoordinasikan masing-masing MSP di lokasi dan sector yang
berbeda untuk mendukung pencapaian SDGs; dan mengkatalisasi ide-ide inovatif
yang mendorong suksesnya pelaksanaan MSP. MSP Platform dapat berperan
sebagai perantara (broker) untuk membantu mensukseskan operasionalisasi MSP,
termasuk melalui penyediaan fasilitator dan capacity building. MSP Platform juga
dapat berperan sebagai peer-learning platform dimana aktor-aktor MSP dapat belajar
dan berbagi pengalaman.

4. Mekanisme investasi dan pendanaan
a. Kepastian pendanaan berperan penting untuk suksesnya pelaksanaan MSP.
Tambahan pendanaan juga diperlukan untuk pengembangan MSP, misalnya
untuk mencapai cakupan target populasi yang lebih luas. Pelaksanaan MSP
yang membutuhkan pendanaan berskala besar membutuhkan mekanisme81
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mekanisme pendanaan yang inovatif yang dapat diakses oleh aktor-aktor baik
dari lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan.
MSP dapat dipandang sebagai metode kerja yang ketat, yang bersifat “one size fits
all” dan sangat mengandalkan kuasa dari atas/top down approach. Di sisi lain MSP juga dapat
dipandang sebagai kegiatan seni, yang mengalir dari konteks lokal/nasional, dan secara alami
akan melahirkan kebutuhan dan kesepakatan bersama. MSP sebagai seni akan ditentukan
oleh kapasitas dan kemahiran komunikasi untuk meyakinkan-mengajak pihak lain, menjadi
bekal utama bagi siapa saja yang hendak memulai dan mengelola MSP. MSP dapat dimulai
dengan rumusan “masalah” (problem based), sebagaimana tradisi oleh pemerintah dan
NGOs. Sementara itu, bagi komunitas bisnis, mereka lebih terbiasa merumuskan agenda
sebagai “peluang dan kesempatan” (“opportunity based”). Perbedaan itu wajar. Komunikasi
yang baik akan menjembatani dan memadukan berbagai ragam kebiasaan dan tradisi
tersebut. Selain peran pimpinan lembaga, berbagai ahli MSP juga menyarankan diajaknya
para profesional dan praktisi MSP untuk bisa membantu melaksanakan MSP. Mereka antara
lain dapat membantu pemangku kepentingan dengan berbagai alat bantu (tools) untuk bisa
mulai dan mengelola MSP. Alat bantu itu antara lain: analisis stakeholder, visioning, theory of
change, dan problem tree, dan sebagainya.
Berikut ini diajukan rekomendasi yang tujuannya sebagai langkah-langkah kecil dan
sedang untuk berpikir dan memulai MSP.

Kepada Kementerian-Lembaga Teknis
• Memastikan adanya tim yang bertanggung jawab melaksanakan SDGs;
• Mempelajari panduan MSP dan pengalaman berbagai model MSP;
• Mengagendakan inisiasi MSP dalam satu dua bidang utama;
• Melakukan pertemuan dengan kelompok kerja dan para ahli untuk kemungkinan
memulai MSP;
• Menyelenggarakan pertemuan luas untuk menguji coba ide pembentukan MSP;
• Menyiapkan tim fasilitator pertemuan untuk memastikan proses yang setara, terbuka,
dan saling mempercayai di antara pemangku kepentingan

Kepada Pemerintah Daerah
• Membentuk tim koordinasi pelaksanaan SDGs yang inklusif;
• Mempelajari panduan MSP dan pengalaman berbagai model MSP;
• Menyiapkan satu dua bentuk MSP yang relevan dengan SDGs, sesuai dengan
fokusnya;
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• Menyiapkan tim untuk merumuskan masalah yang akan dikerjakan dalam kerangka
MSP;
• Menyiapkan pelatihan bagi tim fasilitator MSP.

Kepada Perusahaan
• Mengarusutamakan SDGs dalam kebijakan perusahaan;
• Membentuk tim SDGs yang akan menyusun rencana kerja termasuk dalam upaya
memulai dan mengelola MSP;
• Mempelajari panduan MSP dan pengalaman berbagai model MSP;
• Menyusun policy statement perusahaan mengenai SDGs dan peran perusahaan;
• Ikut

serta

dalam

kerja

bareng

MSP

baik

dengan

pemerintah

daerah,

kementerian/lembaga maupun CSO.

Kepada CSO
• Mempelajari panduan MSP dan pengalaman berbagai model MSP;
• Menyiapkan tim fasilitasi MSP termasuk mengadakan pelatihan MSP;
• Menyiapkan bentuk MSP yang relevan dengan SDGs, sesuai dengan fokusnya;
• Bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun MSP;
• Ikut

serta

dalam

kerja

bareng

MSP

baik

dengan

pemerintah

daerah,

kementerian/lembaga maupun CSO.
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Bab Keempat
ALAT BANTU UNTUK MEMULAI MSP
Inisiator

dan

fasilitator

MSP

Stakeholder Partnerships Companion To

memerlukan alat bantu untuk memulai dan

the MSP Guide,yang diterbitkan oleh

mengelola MSP. Alat bantu itu diperlukan

Universitas

untuk 1) menemukan masalah bersama; 2)

Herman and Brouwers, Jan (2017).

Wageningen.

(Brouwer,

menyepakati tujuan, metode, pendekatan,
kerja; 3) bersepakat tentang tata kelola
(siapa mengambil keputusan apa); 4)
bersama-sama

semua

pemang-ku

A. Identifikasi Pemangku
Kepentingan (Stakeholder
Identification)

ukuran

Alat ini dapat membantu Anda memahami

keberhasilan MSP sebagai karya bersama

karakter dan mengidentifikasi pemangku

untuk

kepentingan, kapan pun dan di mana pun.

kepentingan

menyetujui

memecahkan

masalah

atau

Apa Stakeholder Identification?

membangun inovasi.
Di

Indonesia,

lembaga

seperti

Alat ini memudahkan Anda memvisualisasi
para

CCPHI (www. http://ccphi.org/profil/about-

kepentingan,

ccphi) menjadi contoh lembaga yang
secara

khusus

memajukan

pemangku

yang

dan

dan
memiliki

keterkaitan.

mengembangkan kemitraan multipihak.

Anda

cukup menyediakan

Lembaga ini juga menyediakan berbagai

papan

alat bantu untuk memajukan kemitraan

tulis,

kertas,

multipihak dan menyediakan laporan dan

spidol, dan kertas perekat (post-it) warna

studi kasus kemitraan. Berbagai alat bantu

kuning.

menarik yang disediakan oleh CCPHI

Lalu mulailah membuat garis panah seperti

antara lain 1) mencari mitra kerja yang

diagram

laba-laba

tepat; 2) mendefinisikan kemitraan yang

lingkaran

kecil—dengan

sukses; 3) memfasilitasi kemitraan.

berbeda-beda.

Bagian ini akan menyajikan 10 alat
bantu

guna

fasilitator

membantu

memulai,

inisiator

mengelola,

Garis

yang

terhubung

warna

panah

yang

tersebut

menunjukkan hubungan satu dengan yang

dan

lain, baik yang posisinya kuat dan lemah,

dan

begitu pun pemangku kepentingan yang

merawat kemitraan multipihak. Alat bantu

aktif dan tidak aktif.

ini disadur dari panduan The Msp Tool

Gunakan perangkat lunak (software) untuk

Guide: Sixty Tools to Facilitate Multi-

menyajikan data jejaring sosial yang telah
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dikumpulkan,

dengan

memanfaatkan

Social Network Analysis (SNA).

Reserve University pada pertengahan
1980-an.
Anda dapat mengajukan pertanyaan yang

Tautan untuk dipelajari lebih lanjut::

menarik, “Apa yang lebih bernilai? Diri

1. https://socnetv.sourceforge.net/

Anda, pekerjaan Anda, atau organisasi

2. www.ifpri.org/publication/tracing-

Anda? Dapat juga, “Apa pengalaman
terbaik Anda?” “Apa yang sudah dicapai

power-and-influence-networks

dan dihasilkan” (ketimbang, “apa yang

3. www.ids.ac.uk/idspublication/learning-

belum dicapai’).

about-analysis-networks-to-supportdevelopment-work

Tautan untuk dipelajari lebih lanjut::

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_net
work_analysis_software

1. Appreciative Inquiry Commons, dari
Case

Western

Reserve

University: https://appreciativeinquiry.c
ase.edu/www.ifpri.org/publication/traci

B. Appreciative Story Telling

ng-power-and-influence-networks
2. Materi “Most Significant Change” oleh

Alat ini untuk mendokumentasikan aktivitas

Rick Davies:

organisasi sehingga dapat berbagi hal-hal

http://www.mande.co.uk/docs/MSCGu

positif kepada pemangku kepentingan.

ide.pdf.

Apa itu Appreciative Story Telling?

3. “Integrating Appreciate Inquiry with Story

Metode ini menggali cerita-cerita yang
menyajikan

prestasi

dengan

perspektif

positif–

memadukan

wawancara
pihak

lain,

terkait

kepentingan. Appreciative Story Telling
bagian

Appreciative

Inquiry,

dari

oleh

Peterson

(2008): www.arnzengroup.com/wpcont
ect/uploads/2012/09/appreciativeinquiry-storrytelling1.pdf.

pendekatan

sebuah

metode

C. Stakeholder Analysis
Alat ini dapat membantu Anda untuk
memahami pengaruh dan
kepentingan

para

pemangku kepentingan,

pemecahan masalah yang dikembangkan

terutama

oleh David Cooperrider dari Case Western

dengan permasalahan.
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Lani

kepada

kontribusi mereka terhadap pemangku

merupakan

Telling”

yang

relevan
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Apa itu analisis pemangku kepentingan?

beragam

Alat ini memudahkan dan membantu Anda

komponen dasar format World Cafe:

untuk

memetakan

kepentingan,

para

kebutuhan.

Sedangkan

5

pemangku

1. Setting → Ciptakan suasana kafe

akan

dengan meja bundar dan kursi untuk

dan

3-6 orang, disertai taplak, kertas

sehingga

teridentifikasi pengaruh
kepentingannya.

(flipchart), dan pena berwarna.

Anda membutuhkan: flipchart untuk

2. Welcome & Introduction → Tuan

menggambar peta, kertas perekat (post-

rumah memberikan sambutan dan

its) untuk menuliskan nama-nama aktor,

pengantar acara, serta menciptakan

spidol berbeda warna, actor figurines

suasana nyaman.

(permainan yang berguna bagi peserta
buta huruf), dan lainnya.

diskusi dalam kelompok kecil.

Anda dapat mempelajari materi
berikut: “Tools for Development – A
Handbook

for

3. Small Group Rounds → Melakukan

Those

Engaged

in

4. Questions → Pertanyaan dirancang
secara spesifik.
5. Harvest → Individu yang mewakili

Development Activity” oleh DFID (2003),

kelompok

dan

for

mempresentasikan masalah dengan

Facilitating Social Change” oleh Hunjan, R

komunikasi visual (graphic recorder).

“Power:

A

Practical

Guide

kecil

diundang

untuk

& Petit, J (2011).
Tautan untuk dipelajari lebih lanjut::

D. World Café

1. Website

Alat ini berguna untuk mengumpulkan dan
menghubungkan ide-ide tentang topik

The

World

Cafe: www.theworldcafe.com,
2. The

World

Cafe

yang menjadi kepentingan bersama.

Toolkit: www.theworldcafe.com

Apa itu World Cafe?

/pdfs/cafetogo.pdf, www.kstool

Metodologi
sederhana,

World
efektif,

Cafe
dan

merupakan
untuk

didesain

fleksibel.
proses

memimpin

Ini

kit.org/The+World+Cafe,
3. World

Cafe

in

kreatif

action: www.youtube.com/watc

dialog

h?t=74&v=6m7fpoAacBY

kolaboratif

dan

berbagi

pengetahuan,

selain

membuat

E. Problem Tree/Pohon Masalah

keputusan dalam sebuah kelompok. World

Alat ini sangat berguna bagi Anda untuk

Cafe

menganalisis struktur kasus dan masalah.

dimodifikasi
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untuk

memenuhi
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Mengapa membangun Pohon Masalah?

Communication,

Sebaiknya Anda menganalisis masalah

Researchers

dan

coba

A
and

Toolkit
Civil

for

Society

mencari

solusinya.

Nah,

Organisations: www.odi.org/publicatio

mengapa

Anda

perlu

ns/5258-problem-treeanalysis.

mengembangkan

struktur

2. Juga dari “The Opportunity Tree” dari

Problem Tree? Karena alat

J.M. Chevalier & D.J. Buckles (2012),

ini

membantu

Anda

menguraikan lebih terperinci

“Participatory

(London,

Inquiry”

detail

Publisher).

melakukan

pohon,

Anda

perincian.

dibantu

Research”,

“Theory and Methods for Engaged

dan detail masalah bersama. Dengan
sebuah

Action

Routledge

Selanjutnya,

masalah dapat dikenali dengan baik dan

F. Visioning

segera dipecahkan serta dikelola dengan

Alat

baik—sehingga akan membantu tujuan

menghasilkan

Anda. Juga membantu Anda memiliki skala

menumbuhkan harapan, dan motivasi—

prioritas yang jelas.

disertai pemikiran kreatif dan semangat.

Pohon masalah memudahkan masalah

Apa itu Visioning?

ini

memudahkan

Anda

tujuan

untuk

bersama,

yang saling terkoneksi menjadi mudah

Visioning

mengidentifikasinya—meskipun

Anda mempertemukan

ada

membantu

pertentangan. Ini menjadi langkah awal

para

dalam mencari win-win solution. Sebaiknya

kepentingan

Anda membuat kelompok kecil 6-8 orang,

mengembangkan

lalu

menyiapkan

flipchart

dan

kertas

pemangku
untuk
visi

bersama menuju masa depan. Bagaimana

perekat (post-it) berwarna.

membangun paradigma positif bersama

Selanjutnya, coba diskusikan dan sepakati

kelompok, dan Anda akan memiliki fondasi

masalah

yang kuat. Selain berani bergerak maju.

bersama,

yang
mana

ingin
yang

Anda

pecahkan

menjadi

akar

Cobalah tahap demi tahap, melangkah

persoalan (batang pohon) dan mana

bersama

konsekuensinya (ranting pohon).

merumuskan visi.

kelompok

kecil

untuk

Gunakan kertas dan spidol berwarna untuk

Tautan untuk dipelajari lebih lanjut::

menggambar dan menuangkan visi Anda
ke depan. Apa yang bisa Anda wujudkan?

1. Anda dapat mempelajari panduannya

Ide apa yang penting?

melalui the ODI Toolkit, Successful
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Gagasan

sederhana

pun

dapat

Metodenya

mudah

dan

fleksibel—

membentuk visi. Lalu bagikan ide Anda

memungkinkan Anda dan orang lain

kepada kelompok. Selanjutnya, diskusikan

terlibat, saling memberi gagasan yang

untuk mencapai tujuan bersama.

menarik.

SWOT

pembelajaran
Tautan untuk dipelajari lebih lanjut::
1. Silakan Anda pelajari panduan dan tips

konstruktif.

bisa

yang
Coba

pertanyaan

jadi

alat

strategis

dan

Anda

yang

gunakan

membangkitkan,

mengakses

“Bagaimana kita menggunakan kekuatan

website: http://stproject.org/resources/t

kita untuk menghindari ancaman?” atau

ools-for-transformation/visioning/,

“Bagaimana

praktis

ini

dengan

2. http://webarchive.nationalarchives.go.

kita

bisa

mengatasi

kelemahan kita?”

uk/,
3. http://www.dfid.gov.uk/Documents/pub

Tautan untuk dipelajari lebih lanjut::

lications/toolsfordevelopment.pdf,
4. http://stproject.org/toolkit_tool/visioning
-toolkit/

pelajari: http://bettervaluation.org/evalu
ation-options/swotanalysis,

G. SWOT Analysis
Dengan

1. Silakan

alat

menetapkan

ini

IFAD (2002) Managing for Impact in
Anda

akan

tujuan,

mudah

sekaligus

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan

Rural Development: A Guide for Project
M&E, Annex D’, page D 21.
2. www.ifad.org/evaluation/guide/annex_

eksternal yang penting—sekaligus untuk

D-3DEF.pdf Start, D, and Hovland, I

mengidentifikasi peluang dan ancaman

(2004):

potensial.

3. SWOT Analysis, Tools for Policy

Apa itu SWOT Analysis?

Impact: A Handbook for Researchers,

Analisis
merupakan
perencanaan

SWOT
alat

Overseas

Development

bantu

Institute, www.odi.org.uk/rapid/tools/to

strategis

olkits/Policy_Impact/SWOT_analysis.h

untuk menemukan potensi
kelemahan dan kekuatan, baik individu,

tml, http://diytoolkit.org/tools/swotanalysis-2/.

kelompok, maupun organisasi. Dengan
analisis SWOT, Anda akan mengenali,
mengatasi

kelemahan,

sekaligus

mengenali dan membangun kekuatan.
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H. Delphi
Alat ini memudahkan Anda untuk
mengeksplorasi

dan

mengklarifika-
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si masalah,

sekaligus

mencari

2. Juga, The Delphi Technique: Making

penyelesaiannya. Alat ini bertumpu pada

Sense

pendapat para ahli mengenai berbagai

Assessment,

kaitan

Evaluation, Vol 12 nr. 10 (Dalkeys,

masalah

dan

memudahkan

permufakatan bersama.

of

Concensus,

Practical

Research

and

Norman and Olaf Helmer, April 1963).

Apa itu Metode Delphi?
Teknik Delphi ini dikembangkan oleh
Dalkey

dan

(1963),

merupakan

metode
untuk
temu
para

ahli

Helmer

sederhana
mencari

dari

titik

pendapat

tentang

I. Scenario Planning
Dengan

alat

memikirkan

dan

diperuntukkan

Langkah

depan,

diajak

sekaligus

Apa itu Scenario Planning?
Scenario Planning, berpijak
pada cerita yang akan terjadi

bagi

pada masa depan—dengan
beragamnya pemangku kepentingan. Ini

awal

pertama,

coba

pilih

fasilitator, terutama orang yang posisinya
netral dalam MSP. Lalu identifikasi pakar
Anda—mereka
sebagai

masa

akan

kreatif.

topik

kelompok.

Anda

merangsang pemikiran untuk maju dan

tertentu. Metode ini dirancang sangat
komunikatif

ini

dapat

dikelompakkan

pemangku

kepentingan,

definisikan masalah yang Anda pahami,
dan ajukan pertanyaan yang menarik untuk
mendapatkan pandangan para ahli.

mendorong seseorang menjadi lebih baik.
Skenario tidak boleh diartikan sebagai
prediksi, sebab semua orang berperan
dalam membentuk masa depan bersama.
Skenario sebaiknya menyajikan kisah yang
menggugah—sekaligus
hipotesis

tentang

menawarkan

kemungkinan

masa

depan, baik atau buruk. Perencanaan
skenario harus matang, jangka panjang

Tautan untuk dipelajari lebih lanjut::

atau jangka pendek.
Sebaiknya

Anda

pikirkan

aktor-aktor

website: www.projectsmart.co.uk “Delp

pentingnya,

lalu

diskusikan

beberapa

hie Technique, a step by step guide.

implikasi, tantangan, peluang, masalah

Selain itu, baca literatur seperti An

dan

Experimental Application of the Delphi

identifikasi

Method

mengembangkan skenario itu.

1. Anda

dapat

to

the

mengulik

User

of

laman

Experts,

sebagainya.
setiap

Berikutnya,

Anda

masalah

dan

Management Science, 9, 3, pp. 458467 (C.Hsu,B.A. Sanford, 2007).
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Tautan untuk dipelajari lebih lanjut::
1. Lebih jauh, Anda dapat mempelajari
metodologinya:

Global

Business

Network http://www.monitorinstitute.co
m/downloads/what-we-think/whatif/What_if.pdf.
2. www.shell.com/global/futureenergy/scenarios/explorersguide.html,
3. www.forum.org/whitepapers/shapingthe-future-of-global-food-systemsascenarios-analysis/,
4. www.clingendael.nl/default/files/20090
914_cscp_lijn.pdf.
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LAMPIRAN #1 RENCANA
AKSI SDGS
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LAMPIRAN #2 DAFTAR
PUSTAKA
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LAMPIRAN #3 DAFTAR
NARASUMBER DI FGD
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LAMPIRAN #4 DAFTAR
NARASUMBER
WAWANCARA
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