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Kata Pengantar

Jelang penyelenggaraan Pilkada, konflik internal partai politik (parpol) 
membayangi penyelenggaraan Pilkada yang akan diselenggarakan serentak 
untuk pertama kalinya ini.  

Menyikapi persoalan tersebut, DPR menggulirkan wacana untuk merevisi 
secara terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 
Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala 
Daerah. 

Wacana revisi ini ditengarai hanya untuk mengakomodir kepentingan salah 
satu kubu yang sedang berkonflik di internal Partai politik.  Menjadi sebuah 
pertanyaan, dimanakah urgensi revisi UU ini dikaitkan dengan kepentingan 
umum (publik)? 

Laporan utama Update Indonesia bulan Mei 2015 kali ini mengangkat judul 
“Menakar Urgensi Revisi UU Pilkada-UU Parpol”. Bidang politik membahas 
“Kemiskinan dan Pertengkaran Politik” dan “Momentum Evaluasi Kabinet 
Kerja”. Serta bidang sosial membahas tentang “Fokus (Lagi) ke Tanah 
Papua”. 

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular 
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan 
dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen 
masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, 
hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik 
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Menakar Urgensi Revisi UU Pilkada-UUParpol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (30/4) menetapkan 
sepuluh Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi pedoman pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 di 269 daerah. 
Gelombang pertama Pilkada serentak akan dimulai pada 26-28 Juli 
2015 mendatang. 

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa, PKPU 
pencalonan yang telah dirumuskan dan disepakati KPU bahwa 
parpol (partai politik) yang berhak mengajukan calon atau pasangan 
calon adalah parpol yang menjadi peserta Pemilu tahun 2014. Baik 
tingkat nasional, 12 parpol, ditambah 3 parpol di Provinsi Aceh. 
Husni mengatakan, seluruh parpol tersebut harus memiliki Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) sebagai 
bukti kepengurusan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (beritasatu.com, 
1/5).

Konflik Internal Partai Politik Dan Usulan Revisi UU

Jelang penyelenggaraan Pilkada, konflik internal partai politik (parpol) 
membayangi penyelenggaraan Pilkada yang akan diselenggarakan 
serentak untuk pertama kalinya ini. Konflik internal ini melanda  
Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Menyikapi adanya konflik internal dalam parpol, KPU mengambil 
sikap untuk menunggu putusan pengadilan yang incraht atau 
memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Sebelum 
adanya keputusan hukum yang mengikat ini, maka KPU akan tetap 
berpedoman pada SK Kementerian Hukum dan HAM tentang 
pengesahan pengurus dewan pimpinan pusat partai politik. Hal ini 
berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015.

Pada perkembangan selanjutnya terdapat perbedaan pandangan 
antara KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai 
persoalan di atas. Dalam rapat konsultasi DPR dengan KPU 
serta Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada (4/5), DPR 
merekomendasikan tiga hal yaitu; pertama, DPR tetap pada 
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pendirian bahwa peraturan KPU tentang pencalonan seharusnya 
berpedoman pada putusan pengadilan sebagai syarat pendaftaran 
calon kepala daerah. Kedua, DPR akan merevisi Undang-Undang 
Partai Politik dan Undang-Undang Pilkada. Ketiga, DPR akan 
berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 
terkait hal ini. 

Berdasarkan rekomendasi tersebut, DPR menggulirkan usulan 
untuk merevisi secara terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Keputusan ini diambil untuk 
mengakomodasi PPP dan Partai Golkar agar bisa menjadi peserta 
pilkada tahun ini.

Menyikapi adanya usulan revisi UU tersebut, juru bicara 
Kementerian Dalam Negeri, Doddy Riyatmadji, mengatakan  revisi 
UU Pilkada dan UU Partai Politik yang akan dilakukan DPR, harus 
sesuai prosedur. Meskipun pasal yang akan direvisi dalam kedua UU  
itu bersifat terbatas, Dewan tetap harus mengundang pemerintah 
dan menampung pendapat publik (tempo.co, 5/5).

Kemudian komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa 
KPU tidak mempersoalkan jika DPR ingin merevisi UU Partai Politik 
dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Namun, Hadar mengingatkan 
agar DPR tidak bekerja terlalu lama, karena dikhawatirkan akan 
mengganggu pelaksanaan pilkada serentak 2015 (kompas.com, 6/6).

Peta Politik Parlemen Terhadap Usulan Revisi UU

Bergulirnya usulan DPR untuk merevisi secara terbatas UU Pilkada 
dan UU Parpol mengundang beragam respon. Partai-partai yang 
tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Gerindra, PKS, 
Golkar, serta PPP (kubu Djan Faridz) menjadi kekuatan utama 
penyokong usulan revisi ini. Sedangkan partai PAN sebagai salah 
satu anggota koalisi KMP, belum mengambil sikap, dengan alasan 
menunggu keputusan pengadilan yang tetap terkait Partai Golkar 
dan PPP. 

Berbeda dengan KMP, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri 
dari partai PDIP, Nasdem, PKB, Hanura menolak usulan revisi ini. 
Penolakan ini juga di dukung fraksi Demokrat serta sebagian fraksi 
PPP (kubu Muhammad Romahurmuziy) yang ada di parlemen. 
Alasan penolakan ini dikarenakan revisi UU Pilkada ini tak sesuai 
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dengan aspirasi rakyat dan dinilai hanya untuk mengakomodir 
kepentingan politis KMP.  

Urgensi Revisi UU Pilkada-UU Politik

Hukum atau UU  dibuat untuk mewujudkan kepastian, keadilan 
dan juga distribusi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam kacamata 
politik hukum, proses pembuatan UU, dilakukan untuk meraih 
tujuan politik. Muatan kepentingan-kepentingan politik dalam 
proses pembuatan UU yang akan menentukan kualitas produk UU 
itu sendiri. 

Dihadapkan dengan persoalan usulan revisi UU Pilkada-UU Parpol, 
penulis melihat keinginan DPR untuk melakukan revisi sarat dengan 
kepentingan politis kelompok. Hal ini ditengarai hanya untuk 
mengakomodir kepentingan salah satu kubu yang sedang berkonflik 
di internal Partai Golkar dan PPP.  Menjadi sebuah pertanyaan, 
dimanakah urgensi revisi UU ini dikaitkan dengan kepentingan 
umum (publik)? 

Mengutip Walter Lippmann (The Public Philosophy, 1955: 45) 
bahwa dianggap menjadi kepentingan umum jika persoalan ini dipilih 
banyak orang, dilihat dengan jelas, dipikirkan secara rasional, serta 
bertindak dengan tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri 
tetapi kepentingan orang lain juga. 

Sesungguhnya sangat jelas, jika apa yang akan dilakukan oleh 
DPR bukan mewakili kepentingan publik. Padahal jika kita melihat 
program legislasi nasional (prolegnas), terdapat 37 Rancangan 
Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas tahun 2015. Dimana 
dari 37 RUU tersebut, 26 di antaranya merupakan usulan DPR. 

Sudah seharusnya DPR menanggalkan loyalitasnya terhadap 
kepentingan kelompok dan beralih kepada kepentingan publik. 
Kembali fokus kepada fungsinya untuk menelurkan UU yang 
menjadi kepentingan publik, bukan lagi hanya membela kepentingan 
segelintir elite. 

-Arfianto Purbolaksono -

Sudah seharusnya 
DPR menanggalkan 
loyalitasnya terhadap 
kepentingan kelompok 
dan beralih kepada 
kepentingan publik. 
Kembali fokus kepada 
fungsinya untuk 
menelurkan UU yang 
menjadi kepentingan 
publik, bukan lagi 
hanya membela 
kepentingan segelintir 
elite.
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Kemiskinan dan Pertengkaran Politik

Kemiskinan secara gamblang dapat diukur dari berapa besar 
tingkat pendapatan rata-rata penduduk per tahun, berapa besar 
pendapatan kotor negara per tahun, berapa rata-rata umur harapan 
hidup penduduk, berapa rata-rata tingkat kematian bayi per 
seribu penduduk per tahun, berapa besar jumlah penduduk yang 
menganggur, berapa besar penduduk yang masih buta huruf dan 
sebagainya. Para ahli statistik dengan mudah dapat menghitung dan 
menyebutkannya. 

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia 
pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen, 
lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 
yang tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen.

Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di daerah perdesaan yaitu 
mencapai 17,37 juta orang atau 13,76 persen, sedangkan jumlah 
penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebanyak 10,36 juta 
orang atau 8,16 persen. Pulau Jawa menjadi penyumbang jumlah 
penduduk miskin terbanyak yaitu 15,1 juta orang, diikuti Sumatera 
sebesar 6,07 juta orang, Sulawesi sebesar 2,05 juta orang, Bali 
dan Nusa Tenggara sebanyak 2 juta orang dan Maluku dan Papua 
sebesar 1,4 juta orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penduduk miskin 
periode Maret-September 2014 antara lain; laju inflasi yang 
cenderung rendah, kenaikan upah nominal harian buruh, harga 
eceran komoditas yang turun dan kenaikan PDB. BPS juga mencatat 
selama periode tersebut, garis kemiskinan naik 3,17 persen, dari 
sebelumnya Rp302.735 per kapita per bulan pada Maret 2014 
menjadi Rp312.328 per kapita per bulan pada September 2014, 
dengan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dari komoditi 
bukan makanan.

Meskipun ada penurunan angka penduduk miskin, namun 
pemerintah harus tetap waspada, karena jumlah tersebut bisa 
kembali meningkat pada periode Maret 2015. Situasi menjadi lebih 

Politik
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sulit lagi ketika keluarga yang miskin menghabiskan uang sangat 
sedikit untuk kesehatan dan pendidikan – rata-rata cuma 5%. 
Akhirnya, anak-anak yang dihasilkan pun tidak terdidik dan tidak 
sehat; mereka terancam mewarisi lagi kemiskinan yang sama ke 
generasi berikutnya. Belum lagi bila suhu politik tak menentu di 
negeri ini, bisa jadi berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan. 

Dalam politik

Dalam perhelatan politik, orang-orang miskin acap kali menjadi 
“objek derita” bagi politisi. Tatkala kampanye politik, mereka 
disuguhi janji-janji dan tak jarang mereka diberi kaos dan sedikit 
uang untuk suara bagi politisi. Kadang, setelah berjanji-janji, fasilitas 
umum yang layak bagi kaum miskin tak pernah mencapai titik yang 
pasti. Seringkali perdebatan tentang kemiskinan di sana-sini tanpa 
realisasi. 

Suhu politik kita seringkali memanas, tapi panasnya jarang sekali 
menyoal tentang kemisikinan di negeri ini. Terasa tak adil bila politisi 
melalaikan dan membiarkan umat miskin semakin bertambah 
menjadi-jadi. Akhirnya, kerisauan dan masalah kepercayaan 
menyelimuti orang-orang miskin yang masih banyak bertebaran di 
negeri ini. 

Martin Heidegger pernah mengungkapkan, bahwa satu hal yang 
kerap dilupakan dalam pencarian kesadaran atau subjektivitas 
adalah setiap subjek mengadaikan objek, maka hubungan subjek 
dan objek pun ditetapkan. Di sinilah akar segala manipulasi dan 
eksploitasi, alienasi, dan represi yang juga merupakan gejala-gejala 
politik modern. 

Kesadaran kaum elit penyelenggara negeri ini dalam menyejahterakan 
rakyat sulit dicapai apabila kesadaran baik untuk kebaikan rakyat 
terlambat. Selain itu, kesadaran orang per orang pada penyelenggara 
negara belum lengkap jika tak diiringi dengan kesadaran kolektif 
untuk berjuang mencapai kehidupan bangsa yang lebih baik.

Di samping itu, kesadaran korektif rakyat sebagai pengawas eksekutif 
dan legislatif kadang terbuai dalam menu politik di layar televisi 
dan media massa. Mereka melihat dan membaca kaum elit politik 
perang omong saja. Tak jarang masyarakat miskin hanya dijadikan 
objek menambah massa ketika kampanye atau meramaikan sajian 
orator dalam pesta politik saja. Setelah itu, mereka pulang dalam 
ketidakpastian ekonomi yang masih merasuki pikiran mereka.   

Politik
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Oleh karena itu, kesadaran politik mereka yang papa untuk 
menuntut fasilitas umum yang layak hendaknya kian keras 
suaranya. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan 
membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah 
pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor 
swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat,

Bernegara, sebagaimana ber-bangsa, adalah sebuah proses yang 
panjang, penuh onak-duri, penuh lekuk-liku, tetapi juga penuh 
kemungkinan-kemungkinan baru yang penuh harapan teduh. 
Oleh karena itu, sembarang kekacauan politik pertengkaran elite, 
ketidakpercayaan rakyat, berbagai masalah hukum, ekonomi, dan 
sosial semoga dapat diatasi dengan baik. Sehingga angka kemiskinan 
di republik ini tidak tambah naik. Amin.

- David Krisna Alka -

Politik

Kesadaran kaum elit 
penyelenggara negeri ini 
dalam menyejahterakan 
rakyat sulit dicapai 
apabila kesadaran baik 
untuk kebaikan rakyat 
terlambat
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Pemerintahan Kebinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko 
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah kini berjalan tujuh 
bulan sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu. Dalam siklus lima tahun 
pemerintahan di Indonesia, roda pemerintahan yang dijalankan 
berdasarkan gabungan sistem presidensial dan multi-partai ini 
umumnya menghadapi tiga fase politik utama. 

Pertama, fase bulan madu politik serta konsolidasi awal 
pemerintahan, di mana partai-partai yang diakomodasi di kabinet 
akan merayakan euphoria sementara yang tidak diakomodir akan 
memposisikan diri sebagai oposan. Dalam fase ini, figur-figur 
menteri akan banyak terlibat dalam proses konsolidasi institutional 
kementerian yang acapkali bersifat seremonial. 

Kedua, fase transisi, dimana tahap konsolidasi sudah terlewati, 
anggota kabinet mulai bekerja, sembari mempersiapkan logistik untuk 
persiapan Pemilu yang masih panjang. Ketiga, fase konstalasi dan 
rekonsolidasi, dimana semua internal partai bergerak menyambut 
konstalasi dan konfigurasi politik yang potential mengkristal sebagai 
poros kekuasaan baru dalam Pemilu mendatang. 

Mengaca pada siklus tersebut, maka tujuh bulan atau jelang setahun 
pemerintahan ini menjadi penanda telah berakhirnya fase bulan 
madu politik pemerintahan Kebinet Kerja. Bahkan, di seratus hari 
pertama, fase bulan madu politik pemerintahan juga telah terinterupsi 
oleh instabilitas politik yang ditimbulkan akibat problem penegakan 
hukum dan pemberantasan korupsi yang direpresentasikan oleh 
relasi konfliktual Polri-KPK. 

Ketidaktegasan sikap dan ketidaktepatan pilihan-pilihan langkah 
politik pemerintah dalam menyelesaikan relasi Polri-KPK telah 
mendegradasi kepercayaan publik terhadap popularitas dan 
kredibilitas moral pemerintahan. Kondisi ini diperparah oleh 
lemahnya pertumbuhan ekonomi makro Indonesia yang pada 
kuartal pertama 2015 ini masih berkisar di angka sekitar 5 persen, 

Momentum Evaluasi Kabinet Kerja
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sebuah pergerakan lambat yang berada di bawah capaian rata-rata 
tahunan pemerintahan sebelumnya yang berkisar antara 6 hingga 7 
persen. 

Litbang Kompas (27 April 2015) juga mencatat bahwa penyerapan 
anggaran hingga April 2015 juga baru menyentuh 18,5 persen 
yang menjadi penanda stagnasi aktivitas pembangunan yang ada. 
Akibatnya, masih sama berdasarkan sumber Litbang Kompas (April 
2015), popularitas pemerintahan tercatat mengalami penurunan 
signifikan dari semula 89.9 persen pada Januari 2015 menjadi 65,2 
persen pada akhir April 2015. 

Trend penurunan yang relatif signifikan ini sebaiknya tidak dipandang 
sebelah mata karena hal itu dapat menciptakan ruang oposisi yang 
lebih besar untuk mendelegitimasi kekuatan politik pemerintah. 
Satu-satunya cara untuk menekan laju trend tersebut adalah dengan 
memperbaiki performa pemerintahan yang ada. 

Eveluasi terhadap bidang-bidang strategis laiknya penegakan hukum, 
pemberantasan korupsi, agenda pembangunan infrastruktur, dan 
pertumbuhan ekonomi, yang selama ini menyita perhatian publik 
harus dijawab tegas dengan perbaikan kualitas kinerja di sektor 
tersebut, sembari tetap meningkatkan capaian-capaian kinerja 
positif sebagaimana yang ditorehkan Kementerian Kelautan & 
Perikanan, Kementrian Luar Negeri, dan lainnya.  

Gelagat politik saat ini memperkuat keyakinan bahwa pemerintah 
tidak akan mengambil momentum enam bulan pemerintahan sebagai 
titik pijak evaluasi untuk mereshuffle kabinet. Besar kemungkinan 
reshuffle akan dilakukan pada momentum setahun pemerintahan, 
sekitar Agustus hingga Oktober 2015. Rentang waktu satu tahun 
menjadi alasan cukup rasional untuk mengkalkulasi dan mengevaluasi 
kinerja anggota kabinet yang ada. 

Oktober 2015 hendaknya dijadikan sebagai deadline bagi proses 
evaluasi pemerintahan ini. Sebab, presiden selaku pimpinan 
tertinggi pemerintahan sebaiknya tidak mengambil waktu terlalu 
lama mengingat fase kerja efektif pemerintahan hanya akan berjalan 
sekitar 2,5 tahun setelah itu. Dimana pemerintahan akan memasuki 
fase kedua dalam siklus politik, dimana mesin kabinet akan 
menunjukan performa terbaiknya. Menteri-menteri idealnya telah 
mampu melakukan konsolidasi insitusional di kementerian masing-
masing dan bersiap untuk melakukan eksekusi-eksekusi kebijakan 
yang lebih besar ke depan. 

Politik
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Menteri-menteri dari partai politik pendukung juga sedang 
menujukkan performa idealnya sembari mempersiapkan logistik 
untuk persiapan Pemilu yang masih panjang. Loyalitas menteri 
kepada presiden masih relative kuat pada fase ini. 

Kondisi ini harus dioptimalkan untuk mencapai performa 
pemerintahan yang sesuai ekspektasi. Jika fase ini terlewatkan, 
pemerintah akan terjebak pada fase ketiga, dimana proses konstalasi 
dan rekonsolidasi jelang pemilu 2019 mulai dilakukan. Pada fase ini, 
semua kekuatan internal partai bergerak secara dinamis menyambut 
konstalasi dan konfigurasi politik baru yang potential mengkristal 
sebagai poros kekuasaan anyar dalam Pemilu mendatang. 

Ketika presiden tidak mampu mengoptimalkan fase kedua dari 
siklus tersebut, maka hampir dapat diprediksi bahwa presiden dan 
partai pendukung utamanya akan dihadapkan pada kecenderungan 
menurunnya loyalitas menteri dan partai pendukung yang telah 
ada. Karena itu, momentum satu tahun pemerintahan hendaknya 
menjadi deadline evaluasi pemerintahan yang ada. 

Manteri-menteri yang tidak mampu menunjukkan capaian prima 
harus secepatnya diganti untuk memberikan kesempatan kepada 
menteri pengganti untuk cepat beradaptasi, memahami konteks 
persoalan, dan konsolidasi kelembagaan untuk dapat melakukan 
langkah afirmatif dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis 
yang ditargetkan sebelumnya. 

Evaluasi juga tidak hanya diarahkan pada performa menteri, 
presiden dan wakil presiden hendaknya juga melakukan kajian 
terhadap kualitas kinerja dan performa kepemimpinan mereka 
masing-masing. Sebab faktor kepemimpinan bisa jadi sumber utama 
lambatnya proses kerja pemerintahan yang ada. 

Pemimpin pemerintahan diharapkan tidak hanya mampu mengatur, 
mengendalikan, dan mem-boosting kinerja para menterinya, tetapi 
juga mampu menciptakan atmosfer politik yang kondusif bagi 
lajunya proses pembangunan. Karena itu, dibutuhkan kelihaian 
pimpinan pemerintahan dalam mencairkan ketegangan politik 
yang complicated dengan kerasnya sikap oposisi, menjaga soliditas 
dan stabilitas internal partai pendukung, atau sekadar mampu 
melepaskan diri dari pengaruh dan bayang-bayang para pemilik 
kepentingan yang berkedok sebagai pimpinan partai pendukung. 

Soliditas presiden dan wakil presiden juga menjadi faktor penting 
untuk dievaluasi, jangan sampai mis-komunikasi kedua pucuk 

Politik
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pimpinan pemerintahan itu memberikan ruang bagi para pemilik 
kepentingan untuk memecah kekuatan hingga mengakibatkan 
tragedi pecah kongsi di tengah jalannya pemerintahan. Ketidaklihaian 
presiden dalam mengelola isu dan manuver para pendukung dan 
oposisi, potensial menimbulkan malapetaka politik. 

Presiden dan pemerintahannya akan rentan menghadapi dua 
tantangan utama, yakni fenomena swing voters dan civic 
disengagement. Swing voters merupakan gejala lunturnya 
dukungan politik pemilih kepada partai maupun pemimpin yang telah 
dipilihnya sebagai respon politik yang logis atas mandulnya kinerja 
partai dan pemerintahan dalam memenuhi janji-janji politikterhadap 
konstituennya. 

Sementara civic disengagement bisa diartikan sebagai sikap tegas 
publik yang berusaha mengambil jarak dengan arena politik sebagai 
konsekuensi logis atas semakin matangnya perilaku pemilih untuk 
berpolitik secara rasional. Kuatnya dua kecenderungan itu berpotensi 
memicu maraknya pembangkangan politik di tingkat konstituen 
(protest voters) maupun partai-partai pendukung pendukung. 

Ketika partai-partai pendukung mulai memutuskan diri mencabut 
dukungan politiknya serta menggelontorkannya kepada poros 
kekuasaan lain di luar pemerintahan yang lebih mampu memikat 
dan meyakinkan mereka, maka loyalitas menteri asal partai politik 
juga akan goyah. Jika itu terjadi, pemerintah niscaya mengalami 
‘defisit legitimasi’ yang menjadi penanda bagi terancamnya masa 
depan Kabinet Kerja.

-Ahmad Khoirul Umam -

Politik

Evaluasi terhadap 
bidang-bidang 
strategis seperti 
penegakan hukum, 
pemberantasan korupsi, 
agenda pembangunan 
infrastruktur, dan 
pertumbuhan ekonomi, 
yang selama ini menyita 
perhatian publik harus 
dijawab tegas dengan 
perbaikan kualitas 
kinerja di sektor tersebut
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Fokus (Lagi) ke Tanah Papua

sosial

Sejak masa kampanye pemilihan presiden, Joko Widodo (Jokowi) 
sudah menjanjikan kunjungan setidaknya tiga kali dalam setahun 
ke tanah Papua. Janji ini, mulai ditepati sejak Jokowi resmi 
terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ketujuh.

Hingga sekarang, terhitung sudah dua kali Jokowi melakukan 
kunjungan ke Tanah Papua, baik ke Provinsi Papua maupun ke 
Provinsi Papua Barat. Pertanyaan lanjutannya kemudian adalah 
mengapa Papua? 

Aspek Legal dan Sosial Tanah Papua

Ini tentulah bukan sebuah pilihan acak tanpa alasan kuat. Jamak 
kita ketahui bahwa melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 
pemerintah memberikan otonomi khusus untuk Provinsi Papua 
dan ketika Papua Barat menjadi provinsi sendiri, melalui Perppu 
1/2008 juga memberi dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus 
di Provinsi Papua Barat. 

Aturan legal terkait otonomi khusus ini dibentuk sebagai 
upaya penegakan hak-hak dasar orang asli Papua melalui 
keberpihakan (affirmative action), perlindungan (protection), 
dan pemberdayaan (empowerment).

Pemberian otonomi khusus ini dalam konteks pembangunan 
adalah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua guna 
mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, semenjak 
diimplementasikan tahun 2001 sampai dengan saat ini UU Otsus 
Papua tidak berjalan seperti yang diharapkan. 

Aspek kesejahteraan yang mencakup bidang kesehatan, 
pendidikan, perumahan, jaminan sosial, pekerjaan sosial dan 
rekreasional, belum dapat dinikmati oleh semua penduduk 
Papua. Artinya, belum tercapai kesejahteraan sosial di Papua 
karena pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual 
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serta keebutuhan ekonomi, karena tidak semua  warga dapat 
terpenuhi kebutuhannya secara optimal dan riil. Muara dari 
permasalahan ini adalah masih tingginya angka kemiskinan di 
Papua.

Menurut data Susenas pada Maret 2014, tiga provinsi di 
Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan 
Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase 
penduduk miskin terbesar yaitu berturut-turut 30,05 persen, 
27,13 persen; dan 19,82 persen.

Masih tingginya angka kemiskinan di tanah Papua, 
mengindikasikan bahwa perlakukan khusus lewat otonomi 
khusus untuk Papua serta kucuran dana yang juga besar, belum 
bisa mengatasi permasalahan kesejahteraan di tanah Papua. 

Hal lain yang perlu menjadi catatan juga adalah terkait 
partisipasi perempuan Papua. Terlihat bahwa otonomi khusus 
sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi di Tanah Papua 
membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam 
lembaga politik, terutama di Majelis Rakyat Papua (MRP) yang 
memang memberikan porsi khusus untuk perempuan. Walaupun 
kehadiran perempuan di MRP belum memberikan dampak yang 
besar bagi peningkatan posisi perempuan secara keseluruhan.

Secara umum, perempuan Papua belum mendapatkan porsi 
yang setara dengan kaum lelaki. Hal ini karena pengaruh aturan 
adat yang cukup kuat. Diskriminasi terhadap perempuan dalam 
konteks budaya Papua dalam ruang domestik masih berlangsung 
dalam masyarakat, antara lain, pembagian kerja dalam rumah 
tangga, pola pengasuhan dan pendidikan anak dalam rumah 
tangga yang menjadi beban perempuan, pembagian hak 
pemilikan dan warisan, misalnya, tanah, pengambilan keputusan 
dalam keluarga (Komnas Perempuan, 2010). Hal tersebut 
dijumpai pula pada suku-suku yang berdiam di daerah-kampung-
kampung terisolir, terjauh dan terpencil tidak mempunyai akses 
dalam pemenuhan hak-hak hidupnya, seperti pendidikan formal 
dan non-formal, informasi dan teknologi, akses pasar bagi anak 
perempuan, meskipun perempuan menjadi tulang punggung 
ekonomi. 

Bertolak dari hal ini, menjadi relevan kemudian mengapa Tanah 
Papua yang menjadi pilihan Jokowi.  Namun, konteks kunjungan 
Jokowi perlu lebih diperjelas dan dikonkretkan. Bukan sekedar 
seremonial mengunjungi Papua. Hal pertama yang perlu 

sosial
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dilakukan oleh Jokowi dan kaitannya dengan status otonomi 
khusus Papua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 
pelaksanaan otonomi khusus yang sudah berjalan sejak 2001 
tersebut. 

Evaluasi haruslah dalam berbagai aspek seperti pelaksanaan 
program-program pembangunan yang didanai dari dana 
otonomi khusus, pelaksana program termasuk ke persoalan dana 
otonomi khusus itu sendiri, dalam kaitan efektivitas dan efisiensi 
pemakaiannya serta tidak lupa memberikan fokus evaluasi juga 
terhadap kondisi perempuan Papua.

Hal penting lain terkait proses evaluasi pelaksanaan otonomi 
khusus ini adalah pelaksana evaluasi ini sebaiknya multi 
stakeholder. Dari unsur pemerintah dan juga masyarakat sipil. 
Hal ini agar perspektif yang digunakan beragam dan bisa melihat 
implementasi otonomi khusus ini secara lebih objektif dan 
komprehensif. 

-Lola Amelia-

 Evaluasi menyeluruh 
terhadap pelaksanaan 
Otonomi Khusus di 
Tanah Papua, penting 
dilakukan. Hal ini 
guna mencari akar 
permasalahan, kenapa 
Otsus masih belum 
mampu mempercepat 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat Tanah 
Papua.  

sosial
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Profile Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang 
dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, 
dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan 
sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan 
perorangan. 

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. 

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu. 

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara 
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja 
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(WacanaTII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia 
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum). 

Alamat kontak:
Gedung Pakarti Center Lt. 7

Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
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Program riset  

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, 
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca 
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan 
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. 
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan 
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di 
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan 
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada 
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social 
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan 
kebijakan subsidi pemerintah. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

 Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian 
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan 
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris 
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi 
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah 
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih 
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda 
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para 
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas. 
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) 
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & 
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu 
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan 
diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu 
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, 
dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang 
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah 
masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan 
data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu 
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan 
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) 
memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk 
kampanye. 

Program riset  
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

fasilitasi Pelatihan & Kelompok Kerja
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