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Kata Pengantar

Sebagai lembaga perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
berkewajiban memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang 
telah memilihnya melalui pemilihan umum. Namun sayangnya, tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap DPR saat ini mulai menurun. Hal itu 
seringkali disebabkan karena rusaknya citra anggota DPR akibat buruknya 
kinerja, korupsi, dan lain sebagainya.  

Sebagai salah satu langkah untuk merebut kembali kepercayaan publik, pada 
tahun 2015, DPR mengajukan usul Dana Aspirasi.  Namun pendapat yang 
berkembang di berbagai media justru sebaliknya. Usulan DPR mengenai 
Dana Aspirasi ini malah memunculkan banyak kritik dan penolakan. Bukan 
meningkatkan kepercayaan publik tapi malah meningkatkan kecurigaan 
publik. Apabila DPR tetap ngotot, lantas apakah Dana Aspirasi ini justru 
makin menambah angka prosentase ketidakpercayaan publik terhadapnya?

Laporan utama Update Indonesia bulan Juni 2015 kali ini mengangkat judul 
“Polemik Dana Aspirasi dan Pertaruhan Citra DPR”. Bidang ekonomi 
membahas “Problematika Industri Dalam Negeri”. Bidang politik membahas 
“Menyimak Komunikasi Politik Pemerintahan Jokowi-JK”. Serta bidang 
sosial membahas tentang “Menyoal Pekerja Anak di Indonesia”. 

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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Polemik Dana Aspirasi dan 
Pertaruhan Citra DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan 
yang dibentuk sebagai perwujudan dari sistem demokrasi 
representatif yang kita anut. Sebagai lembaga perwakilan, 
DPR berkewajiban memperjuangkan aspirasi dan kepentingan 
rakyat yang telah memilihnya melalui pemilihan umum. Namun 
sayangnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR saat ini 
mulai menurun. Hal itu seringkali disebabkan karena rusaknya citra 
anggota DPR akibat buruknya kinerja, korupsi, dan lain sebagainya.

Hasil survei Cirus Surveyor Group pada tahun 2013 memperlihatkan 
sebanyak 53,6 persen dari 2200 responden di 33 Provinsi di Indonesia 
menilai anggota DPR periode 2009-2014 tidak memperjuangkan 
anggaran kepentingan rakyat. Kemudian sebanyak 51,9 persen 
responden menilai anggota DPR belum melakukan pengawasan 
terhadap pemerintah dengan baik. Terakhir, sebanyak 47,9 
persen responden menilai anggota DPR tidak membuat UU yang 
bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Hasil lainnya sebanyak 60,1 
persen responden merasa anggota DPR tidak memperjuangkan 
aspirasi rakyat.

Sebagai salah satu langkah untuk merebut kembali kepercayaan 
publik, pada tahun 2015 DPR mengajukan usul Dana Aspirasi. 
Menurut Lukman Edy selaku Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi 
PKB ada 25 alasan mengapa Dana Aspirasi yang secara aturan 
disebut dengan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau 
P2DP ini penting untuk didukung. Dua alasan diantaranya yakni 
dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR dan 
meningkatkan kewibawaan DPR di hadapan publik.

Namun pendapat yang berkembang di berbagai media justru 
sebaliknya. Usulan DPR mengenai Dana Aspirasi ini malah 
memunculkan banyak kritik dan penolakan. Bukan meningkatkan 
kepercayaan publik tapi malah meningkatkan kecurigaan publik. 
Apabila DPR tetap ngotot, lantas apakah Dana Aspirasi ini justru 
makin menambah angka prosentase ketidakpercayaan publik 
terhadapnya?

Laporan Utama
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Diskursus Dana Aspirasi

Gagasan tentang Dana Aspirasi untuk daerah pemilihan anggota 
DPR mengalami pergulatan sejak tahun 2011. DPR periode 2009-
2014 pada waktu itu menggulirkan wacana tentang perlunya Dana 
Aspirasi ini. Bahkan menurut catatan Sekretariat Nasional Forum 
Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA 2010), 
Komisi XI DPR pada tahun 2010 yang merasa berjasa meningkatkan 
estimasi penerimaan pajak, meminta jatah uang jasanya sebesar Rp. 
2 trilyun untuk dijadikan ‘sangu’ bagi daerah pemilihannya. 

Tuntutan ini berlanjut ketika Fraksi Golkar memberikan tanggapan 
atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 
tahun 2011 yang meminta alokasi dana pembangunan untuk daerah 
pemilihan sebesar Rp 15 milyar per tahun per anggota DPR. Namun 
upaya DPR untuk merealisasikan Dana Aspirasi tersebut belum 
berhasil. Hingga pada tahun 2015 usulan Dana Aspirasi tersebut 
kembali diperjuangkan oleh DPR.

Apabila ditinjau dari aspek hukum, secara konstitusional DPR sebagai 
perwakilan rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi legislasi, 
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam rangka menjalankan 
ketiga fungsi tersebut kepada DPR diberikan tugas dan wewenang. 
Misalnya dalam rangka menjalankan fungsi legislatif DPR memiliki 
kewenangan salah satunya dalam membentuk undang-undang. 

Kemudian berkaitan dengan fungsi pengawasan, DPR diberikan 
kewenangan salah satunya untuk melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan Pemerintah. Sementara 
berkaitan dengan fungsi anggaran, DPR diberi kewenangan salah 
satunya untuk memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN 
yang diajukan Presiden. Selain itu tugas dan wewenang lain yang 
sangat erat kaitannya dengan DPR sebagai representation of the 
people ialah menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi 
rakyat.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, 
kepada anggota DPR oleh undang-undang diberikan hak dan 
kewajiban. Salah satu hak DPR yang dijadikan landasan yuridis 
tuntutan Dana Aspirasi ini ialah hak untuk mengusulkan dan 
memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Hak 
tersebut jika ditelusuri secara yuridis erat kaitannya dengan salah satu 
kewajiban DPR yang termaktub dalam UU MD3 yaitu menampung 
dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan 
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 
konstituen di daerah pemilihannya.

Laporan Utama
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Jika dicermati berdasarkan perspektif hukum memang jelas ada 
korelasi positif antara tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPR 
dalam konteks P2DP. Pertanyaan kemudian untuk P2DP apakah 
harus lewat Dana Aspirasi? Apakah Dana Aspirasi ini yang benar-
benar dibutuhkan masyarakat sebagai bukti kerja DPR?

Hingga saat ini gagasan Dana Aspirasi memiliki kelemahan yang 
perlu kita garis bawahi yaitu pada kejelasan konsep realisasinya. DPR 
tampak belum selesai mengerjakan blue print mengenai bagaimana 
implementasi Dana Aspirasi ini. Dalam pandangan penulis hal ini 
krusial. Sebab Dana Aspirasi begitu besar. Kalau disepakati maka 
Negara harus menyediakan anggaran tidak kurang dari Rp. 200 
triliyun untuk memenuhinya. Sedangkan DPR hingga saat ini hanya 
berhenti pada argumentasi urgensi Dana Aspirasi tersebut yang 
sebetulnya masih perlu dikaji.

Pada akhirnya DPR belum mampu menjawab polemik tentang 
(1) bagaimana meletakkan Dana Aspirasi sebesar Rp 20 milyar 
pertahun per anggota DPR dalam sistem APBN dan APBD yang 
selama ini disusun secara terpadu, bertahap dan berlanjut? (2) 
bagaimana agar realisasi program tersebut tidak tumpang tindih 
dengan program yang digulirkan oleh DPRD Provinsi misalnya? (3) 
bagaimana akuntabilitas penggunaan Dana Aspirasi tersebut apabila 
pada akhirnya disepakati?

Perlu diingat kembali bahwa pada periode DPR sebelumnya (2009-
2014) usulan Dana Aspirasi tidak disetujui dalam APBN dikarenakan 
DPR belum mempunyai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
tersebut. Sehingga apabila Dana Aspirasi ingin diajukan kembali 
maka DPR seyogyanya meninjau ulang gagasan ini dan menyiapkan 
jawaban, baik soal konsep, mekanisme penggunaan anggaran, dan 
proses pertanggungjawabannya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Melihat bahwa gagasan DPR tentang Dana Aspirasi ini masih 
mentah dari segi implementasi maka menurut penulis ide ini masih 
memerlukan banyak kajian ulang.

Pertama, perihal konsep. P2DP harus diharmonisasi dengan misi 
Pemerintah untuk pemerataan pembangunan daerah. Sedangkan 
untuk menghindari tumpang tindih antara program eksekutif dan 
legislatif, baik pusat maupun daerah, maka perlu adanya singkronisasi 
dan harmonisasi program-program di awal perancangan dan 
perencanaannya.

Laporan Utama
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Kedua, mekanisme penggunaan anggaran. Dana Aspirasi untuk 
P2DP ini sebaiknya jangan diberikan kepada setiap anggota 
DPR secara perorangan karena rawan perilaku koruptif. Agar 
lebih akuntabel Dana Aspirasi terpusat di satu pintu di suatu 
badan yang dibentuk dalam kelembagaan DPR sehingga alur 
penggunaan, pertanggungjawaban, serta pengawasannya  jelas. 
Ingat setiap anggota DPR memiliki dana reses dan faktanya 
belum digunakan secara optimal. Harus dibentuk mekanisme 
yang akuntabel dari tahap pengajuan, pencairan, penggunaan dan 
pertanggungjawabannya. Setiap dana yang keluar untuk program 
harus dipertanggungjawabkan dan yang terpenting harus transparan 
atau dapat diakses publik.

Ketiga, proses pertanggungjawaban. Penggunaan Dana Aspirasi ini 
harus siap diawasi, baik oleh KPK, BPK, maupun civil society. Oleh 
karenanya perlu dibentuk mekanisme pengajuan dan pengaduan 
yang transparan dan akutabel. Menurut penulis agar Dana Aspirasi 
yang memang tidak dapat disetujui pada tahun ini terhindar dari 
berbagai macam kecurigaan, lebih baik DPR membuktikan dulu 
bahwa dirinya sanggup dan berkomitmen untuk memperjuangkan 
aspirasi daerah secara maksimal misalnya dengan optimalisasi 
penggunaan dana reses terlebih dahulu.

Lebih dari itu pekerjaan rumah DPR sebetulnya masih banyak. 
Perjuangan DPR untuk membangun daerah tidak hanya dapat 
dilakukan dari satu pintu Dana Aspirasi ini saja. Tetapi masih banyak 
pintu lain. Supervisi implementasi UU Desa misalnya, dimana tugas 
DPR tidak berhenti ketika UU Desa tersebut berhasil disahkan, tetapi 
berlanjut pada tahap pengawasan implementasinya. Mengingat DPR 
tidak hanya memiliki fungsi legislasi tetapi juga fungsi pengawasan, 
terlebih berkaitan dengan dana 1 milyar untuk desa. Hal ini toh juga 
bentuk upaya memperjuangkan aspirasi daerah.

- Zihan Syahayani -

Konstitusi adalah 
sebuah kesepakatan. 
Termasuk didalamnya 
kesepakatan Wakil 
Rakyat untuk mewakili 
kepentingan rakyat. 
Dengan demikian 
semua pemimpin negara 
bersepakat bahwa 
kebijakan dibuat atas 
nama kesejahteraan 
rakyat bukan atas nama 
kesejehateraan Wakil 
Rakyat.

Laporan Utama



Update Indonesia — Volume IX, No. 07– Juni 2015 6

Di tengah maraknya perdebatan mengenai solusi menurunkan 
harga barang-barang kebutuhan pokok di awal Ramadhan melalui 
skema impor, ternyata untuk ke lima kalinya secara berturut-turut 
sepanjang tahun 2015 neraca perdagangan Indonesia mengalami 
surplus. Data Kementerian Perdagangan menunjukan bahwa selama 
Januari hingga Mei, Balance of Trade secara kumulatif menikmati 
profit sebesar 3,752 Miliar dollar AS.

Posisi perdagangan komoditas non migas terlihat masih untung 
dengan lebih besarnya ekspor (56,190 Miliar USD) ketimbang impor 
(50,448 Miliar USD). Defisit di sektor migas juga terlihat semakin 
berkurang dari periode sebelumnya dengan angka 10,519 Miliar 
dollar AS atau hanya mengalami defisit sebesar 1,989 Miliar dollar 
AS (Kemendag.go.id, 22/06/2015).

Tabel Neraca Perdagangan Indonesia

Periode Januari – Mei 2015 (Juta dollar AS)

Sumber : Kementerian Perdagangan RI, 2015

Dilihat dari kondisi yang ada, pemerintah layak untuk berpuas diri 
atas capaian keuntungan perdagangan internasional ini. Catatan 
tren surplus ini tentunya akan berdampak positif bagi kinerja 

Problematika Industri Dalam Negeri

ekonomi
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transaksi berjalan Indonesia di kuartal kedua tahun 2015.

Lebih jauh lagi, surplus dalam ekspor-impor tentunya akan 
meningkatkan pendapatan nasional. Secara kasat mata, kondisi 
neraca perdagangan yang ada memang membawa angin segar bagi 
pemerintah. Terlebih saat ini pemerintah sedang menggenjot laju 
pertumbuhan ekonomi untuk menutupi perlambatan pertumbuhan 
yang terjadi di kuartal pertama 2015.

Apabila kita melihat lebih dalam mengenai pola yang dibangun oleh 
neraca perdagangan saat ini, nampaknya surplus yang terjadi bukan 
disebabkan oleh terjadinya lonjakan nilai ekspor yang signifikan. 
Keadaan yang ada justru lebih kepada penurunan nilai impor.

Depresiasi Rupiah

Penurunan nilai impor memang bagus untuk kasus-kasus tertentu, 
seperti impor atas komoditas pangan utama maupun impor produk 
jadi. Namun, kondisi yang terjadi adalah penurunan impor pada 
barang input atau barang-barang yang digunakan untuk keperluan 
produksi. Menurunnya nilai impor atas bahan baku/penolong 
disinyalir sebagai tanda melemahnya industri dalam negeri.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketergantungan industri 
domestik akan bahan baku/penolong impor sangatlah tinggi. Badan 
Pusat Statistik dalam laporannya mencatat bahwa 76 persen dari 
total barang impor yang membanjir pasar dalam negeri merupakan 
bahan baku, bahan penolong, dan bahan modal. Ketiga barang 
tersebut tentunya sangat dibutuhkan oleh produsen dalam negeri 
untuk diolah ke bentuk lainnya yang sudah memiliki nilai tambah.

Jatuhnya nilai impor atas barang-barang tersebut diyakini sebagai 
akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada 
beberapa bulan terakhir. Hingga pada tulisan ini dimuat, kurs tengah 
USD – IDR sudah menembus level Rp.13.356 (bi.go.id, 29/06/2015).

Pelemahan rupiah yang terjadi sebagian besar memang merupakan 
kontribusi faktor-faktor eksternal. Salah satu yang berkontribusi 
besar terhadap pelemahan ini adalah berakhirnya kebijakan 
quantitative easing serta ekspektasi kenaikan fed fund rate yang 
terjadi di Amerika Serikat.

Perlambatan ekonomi yang terjadi di kawasan Eropa dan Asia juga 
mendorong terjadinya penurunan harga komoditas. Dana-dana 

ekonomi
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segar yang seharusnya berputar di pasar komoditas akhirnya beralih 
bentuk ke dollar AS sebagai mata uang yang bersifat safe haven 
currency.

Pelemahan rupiah berdasarkan mekanisme pasar ini tentunya 
akan memberatkan roda usaha industri dalam negeri yang sangat 
bergantung dengan impor barang input. Biaya-biaya besar untuk 
menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, seperti mahalnya biaya 
energi dan meningkatnya upah minimum buruh dari tahun ke tahun, 
akan semakin diperparah dengan jatuhnya nilai tukar rupiah ini.

Kegagalan Momentum Peningkatan Ekspor

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah berkata bahwa pelemahan rupiah 
ini harusnya dapat dimanfaatkan untuk menggenjot produk ekspor 
Indonesia. Hal serupa juga didengungkan oleh beberapa pejabat 
publik lainnya.

Logika yang dibangun memang jelas, ketika nilai uang dalam negeri 
lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang pertukaran (Dollar 
AS), maka daya saing produk, dalam hal ini persaingan harga, akan 
semakin kompetitif di mata konsumen. Strategi untuk menurunkan 
nilai mata uang untuk tujuan perdagangan ini pun sudah banyak 
dilakukan oleh negara-negara di dunia.

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah, apakah hal yang 
demikian ini mampu bekerja secara efektif di Indonesia? Rasanya, 
berdasarkan atas apa yang telah terjadi di lapangan, strategi ini sulit 
untuk diterapkan di dalam negeri.

Produk-produk input made in Indonesia masih sulit untuk diterima 
sebagai input oleh sebagaian besar produsen lokal. Industri yang 
ada belum mampu menyerap bahan baku asli Indonesia mengingat 
bahwa spek yang ditawarkan belum sesuai dengan kebutuhan 
industri. Selain itu harga yang dtawarkan juga belum terlalu 
kompetitif.

Alhasil industri dalam negeri masih sangat membutuhkan produk 
input yang berasal dari luar negeri. Strategi penurunan nilai tukar 
rupiah ini tentunya akan sangat memberatkan para produsen apabila 
diterapkan di Indonesia. Terlebih lagi orientasi produk domestik lebih 
ditujukan ke pasar domestik.

ekonomi
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Pekerjaan Rumah

Memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam 
membenahi industri dalam negeri. Masalah-masalah yang telah 
disebutkan di atas acap kali menghantui perkembangan industri 
nasional. Namun hal ini bukan berarti bahwa Indonesia hanya 
dapat berpangku tangan meratapi permasalahan yang ada. Perlu 
adanya sinergi bersama demi terciptanya kemajuan produk-produk 
Indonesia di mata dunia. 

Urgensi pertama adalah melakukan akselerasi dalam mempromosikan 
industri produk input di dalam negeri. Pemberian insentif dari 
pemerintah dinilai akan memacu kuantitas dan kualitas investor di 
bidang bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan modal.

Meningkatkan daya saing produk lokal juga merupakan hal penting. 
Para pengusaha dalam negeri perlu untuk kembali memperhatikan 
posisi tawar produknya tidak hanya di dalam pasar. Orientasi produk 
untuk ekspor juga sebaiknya mulai diperhatikan.

Kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain juga 
harus selalu dijaga oleh otoritas moneter secara serius. Menimbang 
bahwa industri nasional masih sangat bergantung dengan impor 
produk input, maka kestabilan rupiah merupakan sesuatu yang 
harus selalu diperhatikan dengan baik.

-Muhammad Reza hermanto– 

Hal ini bukan berarti 
bahwa Indonesia hanya 
dapat berpangku tangan 
meratapi permasalahan 
yang ada. Perlu adanya 
sinergi bersama demi 
terciptanya kemajuan 
produk-produk 
Indonesia di mata 
dunia.

ekonomi
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Menyimak Komunikasi Politik 
Pemerintahan Jokowi-JK

Politik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla (JK) kembali berbeda menyikapi berbagai wacana yang 
berkembang di ranah publik. Kali ini perbedaan muncul menyikapi 
wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Jokowi dengan 
tegas menolak rencana revisi UU KPK melalui program legislasi 
nasional (prolegnas) (liputan6.com, 19/6). 

Sedangkan JK menyatakan bahwa revisi dapat saja dilakukan, 
karena revisi atas UU itu bukan selalu bertujuan memperlemah 
KPK dengan membatasi kewenangan lembaga anti korupsi 
tersebut. JK juga menambahkan bahwa kewenangan yang 
dimiliki para pimpinan KPK tidak boleh bersifat mutlak dan 
paling penting adalah upaya pengawasan terhadap KPK sehingga 
kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan (republika.co, 20/6).

Perbedaan Pendapat jokowi-jK di Pelbagai Isu

Sejak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 
Oktober 2014, Jokowi dan JK beberapa kali berbeda pendapat. 
Presiden dan Wakil-nya ini kerap memiliki pandangan yang 
bertolak belakang dalam melihat suatu persoalan. Perbedaan 
pandangan Jokowi dengan JK meliputi beberapa hal berikut: 

Pertama, wacana perampingan kabinet. Menyikapi wacana 
perampingan kabinet yang dilontarkan oleh Tim Transisi 
Jokowi-JK pada saat perumusan kabinet kerja, Jokowi 
mengatakan perampingan kabinet bertujuan agar tidak terjadi 
tumpang-tindih kewenangan antar-kementerian. Perampingan 
yang dimaksud tidak selalu mengurangi jumlah menteri, akan 
tetapi bisa mengurangi jumlah eselon di sejumlah kementerian. 
Namun, JK berpandangan sebaliknya. Perampingan kabinet 
justru akan menguras banyak energi. JK menganggap jumlah 34 



Update Indonesia — Volume IX, No. 07– Juni 2015 11

menteri untuk mengurus 250 juta rakyat Indonesia sudah cukup 
ramping. 

Kedua, lelang menteri. Pada persoalan ini Jokowi hendak 
menggunakan sistem yang sama ketika menjabat Gubernur DKI 
Jakarta, yaitu lelang jabatan. Namun sebaliknya, JK mengatakan 
bahwa lelang jabatan tak bisa dipakai untuk mengisi posisi 
menteri. JK beralasan, jabatan menteri sangat penting sehingga 
sebaiknya dipilih langsung oleh presiden. 

Ketiga, pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai 
Kepala Polri. Jokowi menyatakan akan membatalkan pencalonan 
Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Pernyataan itu disampaikan 
oleh Ketua Tim Sembilan, Ahmad Syafii Maarif. Namun, 
sebaliknya JK justru mengatakan jadi atau tidaknya Budi 
Gunawan dilantik bergantung pada putusan praperadilan. JK 
juga mengatakan akan melantik Budi Gunawan jika menduduki 
jabatan sebagai presiden.

Keempat, pembentukan Kantor Staf Kepresidenan. Jokowi 
membentuk Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Luhut 
Binsar Panjaitan. JK menyatakan tak tahu adanya pelantikan 
Luhut untuk duduk di posisi tersebut. 

Kelima, pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 
(PSSI). Jokowi menyatakan tetap mendukung langkah Menteri 
pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi yang tengah 
melakukan pembenahan di dunia persepakbolaan nasional. 
Jokowi juga mengatakan tidak mempermasalahkan jika tim 
nasional Indonesia terpaksa absen dari kompetisi sepak bola 
internasional untuk sementara waktu karena sangsi dari 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 
Sedangkan sebaliknya JK justru tidak menginginkan sepak bola 
Indonesia dihukum FIFA serta mendesak Kemenpora mencabut 
Surat Keputusan Pembekuan PSSI.

Dampak Komunikasi Politik Pemerintahan jokowi-jK

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan 
pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan 
dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. 
Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara 
“yang memerintah” dan “yang diperintah” (Michael Rush & 
Phillip Althoff, 1997). 

Politik



Update Indonesia — Volume IX, No. 07– Juni 2015 12

Komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki 
implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Penulis 
melihat bahwa kerap terjadinya perbedaan pendapat antara 
Jokowi dengan JK di media massa, menandakan lemahnya 
komunikasi politik pemerintah saat ini. Perbedaan pendapat 
ini memunculkan kebingungan di internal pemerintah, hingga 
membuat kegaduhan politik nasional. Akibatnya menurunkan 
kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini. 

Melihat komunikasi politik Jokowi-JK, pakar komunikasi politik 
Universitas Padjajaran, Evie Ariadne menilai komunikasi 
politik yang diusung Jokowi saat ini tanpa pola. Jokowi masih 
mengandalkan komunikasi politik populis dan relationship 
communication. Padahal sebagai pemimpin negara, Jokowi 
harus mampu mengelola impresinya (detik.com, 3/6). Kemudian 
pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) Siti Zuhro mengatakan, secara institusional seharusnya 
pandangan presiden dan wakil presiden sama, supaya tidak 
membuat bingung masyarakat (sindonews.com, 21/6). 

Menurunnya kepercayaan publik yang diakibatkan lemahnya 
komunikasi politik Jokowi-JK terlihat dalam survei yang 
dilakukan oleh Poltracking Indonesia tentang Evaluasi Publik 
Terhadap Kinerja Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK. 
Ditemukan bahwa ketidakpuasan publik terhadap kinerja 
pemerintahan Jokowi-JK yaitu sebesar 48,5 persen. Salah satu 
faktor yang turut mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat 
adalah komunikasi politik pemerintah yang tidak dikelola baik 
(poltracking.com, 23-31/ 3).

Kesimpulan 

Sesungguhnya dalam komunikasi politik, diperlukan sebuah 
sinergi antara sistem manajemen public relations dengan peran 
para aktor politik. Mengutip Dan Nimmo (1982, 14) bahwa 
politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang 
utama, terutama dalam pembentukan opini publik. 

Opini publik yang dibentuk oleh pejabat publik haruslah bertujuan 
untuk kepentingan publik. Maka pada konteks ini presiden dan 
wakil presiden sebagai pejabat publik haruslah menyampaikan 
pesan-pesan politiknya demi kepentingan publik, bukan untuk 
membuat kebingungan publik. 

Politik

Perbedaan pendapat 
antara Jokowi dengan 
JK di media massa, 
menandakan lemahnya 
komunikasi politik 
pemerintah saat ini
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Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus segera 
memperbaiki komunikasi politiknya,  guna meyakinkan khalayak 
bahwa pemerintahannya dapat dipercaya untuk memikul 
kepercayaan publik.

.

-Arfianto Purbolaksono -

Politik
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sosial

 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2002 telah 
menetapkan 12 Juni sebagai Hari Dunia Menentang Pekerja 
Anak. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri 
mencanangkan bulan Juni 2015 sebagai Bulan Kampanye 
Menentang Pekerja Anak. Pencanangan bulan kampanye itu 
merupakan bagian dari implementasi peta jalan menuju Indonesia 
bebas pekerja anak pada 2022. 

Dalam rangka hal tersebut, pada tulisan ini penulis akan menyorot 
realitas pekerja anak di Indonesia saat ini dan pelbagai kebijakan 
pemerintah untuk merespon permasalahan ini. 

Kondisi Objektif Pekerja Anak di Indonesia

Menurut (ILO) saat ini ada sekitar 1,7 juta pekerja anak di 
Indonesia dan 400.000 orang di antaranya adalah pekerja anak 
dengan  pekerjaan yang buruk dan membahayakan. Bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sudah termaktub di 
dalam Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuh Untuk 
Anak dan Rekomendasi ILO No. 190 tentang Pelarangan dan 
Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak. 

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Menyoal Pekerja Anak di Indonesia

Kelompok Jenis Pekerjaan
Segala bentuk perbudakan 
atau praktek sehins perbuda-
kan

-Perdagangan anak-anak.
-Kerja ijon dan perhambaan.
-Kerja paksa atau wajib kerja, 
pengerahan anak secara paksa 
atau wajib untuk dimanfaatkan 
dalam konflik bersenjata.
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Sumber: Konvensi ILO 182 dan Rekomendasi ILO 190

Dari tabel di atas terlihat bahwa banyak bentuk pekerjaan 
yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Namun 
kenyataannya tidak demikian. Misalnya kasus penyekapan 
hingga perbudakan kurang lebih 30an buruh di sebuah pabrik 
panci di Tangerang pada 2013 lalu. Dari kasus tersebut terdapat 

sosial

Kelompok Jenis Pekerjaan
Pemanfaatan, penyediaan atau 
penawaran anak untuk:

Pekerjaan yang sifatnya atau 
dari lingkungan tempat peker-
jaan itu dilakukan dapat 
membahayakan kesehatan, 
keselamatan atau moral 
anak-anak, seperti:

-Pelacuran
-Produksi pornografi atau untuk 

-Pekerjaan yang mengekspos anak 

-Pekerjaan di bawah tanah, bawah 

-Pekerjaan dengan mesin, peralatan 

-Pekerjaan di lingkungan yang 

-Pekerjaan dalam kondisi sulit 
seperti pekerjaan dengan jam 
kerja yang panjang atau pada 
malam hari atau pekerjaan dimana 
anak tanpa alasan dikurung di 
tempat kerja oleh pengusaha. 

tidak sehat, misalnya dapat 
mengekspos anak terhadap zat 
berbahaya, bahan atau proses, 
suhu, terhadap tingkat kebisingan 
atau getaran yang merusak kese-
hatan mereka.

dan perangkat yang berbahaya, 
atau yang mencakup pekerjaan 
dengan pengerjaan tangan atau 
angkutan beban yang berat.

permukaan laut, di tempat tinggi 
yang berbahaya atau dalam ruang 
tertutup.

terhadap penyalahgunaan fisik, 
psikologis atau seksual.

-Kegiatan terlarang, khususnya 
untuk produksi dan perdagangan 
obat-obatan terlarang. 

pertunjukan porno.
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lima pekerja anak. 

Contoh lainnya bagaimana pekerja anak harus bekerja untuk 
durasi kerja yang panjang yang bisa membahayakan kesehatan 
mereka. Data Survei Pekerja Anak 2009 yang dilakukan ILO dan 
BPS menunjukkan bahwa untuk usia pekerja anak 5-12 tahun, 
total jam kerja umumnya selama 0-15 jam (sebesar 67 persen). 
Untuk usia pekerja anak 13-14 tahun, sama yaitu total jam kerja 
mereka pada umumnya selama 0-15 jam (sebesar 48 persen). 
Sementara untuk pekerja anak berusia 15-17 tahun, umumnya 
bekerja selama 16-30 jam (sebesar 30,2 persen). 

Durasi kerja yang panjang selain membahayan kesehatan juga 
berpotensi tidak terpenuhinya hak anak untuk bermain atau 
rekreasi dan akan berdampak ke kondisi psikologis si anak. 

Kebijakan  dan Program untuk Penghapusan Pekerja Anak

Setelah melihat kondisi objektif pekerja anak di Indonesia di atas, 
perlu kita lihat berikutnya kebijakan terkait ini. Apakah sudah 
cukup dan terimplementasi dengan baik atau kah tidak sehingga 
angka pekerja anak di Indonesia masih fantastis.

Indonesia sudah memiliki pelbagai instrumen legal untuk 
penghapusan pekerja anak secara khusus, maupun kebijakan 
terkait perlindungan anak secara umum. Misalnya Indonesia 
sudah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai 
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuh Untuk Anak dengan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2000. 

Bahkan pada tahun 2002 terbit Keputusan Presiden Nomor 
59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Indonesia juga 
sudah memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Anak 
sejak 2002 (UU 23/2002) dan direvisi pada tahun 2014 (UU 
35/2014).

Terlihat kemudian bahwa betapa implementasi pelbagai 
kebijakan terkait pekerja anak belum optimal. Masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus dilakukan, terutama di ranah 
kebijakan.  Dalam kaitannya dengan hal ini, maka kebijakan 
terbaru Menaker tentang peta jalan menuju Indonesia bebas 
pekerja anak pada 2022, perlu dikawal dan dikritisi. 

sosial
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Terkait hal tersebut, menurut penulis ada beberapa catatan. 
Pertama, hendaknya Kemenaker mengevaluasi terlebih dahulu 
kegagalan implementasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Salah satu 
faktor yang mengemuka adalah tidak berjalannya koordinasi 
antar pelbagai pihak terkait. Masalah koordinasi selalu menjadi 
momok dalam setiap implementasi kebijakan, apalagi untuk 
isu pekerja anak ini melibatkan banyak Kementerian/Lembaga 
mulai dari Kemenaker, Kementerian Pendidikan, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Sosial dan lain sebagainya.

Kedua, benar sudah banyak program yang diluncurkan untuk 
‘menarik’ anak keluar dari pekerjaan, tapi kenapa angka pekerja 
anak masih fantastis? Program-program tersebut misalnya 
Program Keluarga Harapan (PKH) diklaim sudah mampu 
menyelamatkan 33.110 pekerja anak di seluruh Indonesia per 
tahun 2013 (RRI, 9/6/2015). Program ini memberi insentif 
yang memungkinkan keluarga miskin tetap bisa melanjutkan 
pendidikan anak-anak mereka. Namun, dalam konteks pekerja 
anak, program ini tidak langsung menjadikan pekerja anak sebagai 
target langsung untuk ditarik dan mendapatkan pendidikan. 

Di sisi lain ada program yang menjadkan pekerja anak sebagai 
target langsung yaitu Program Pengurangan Pekerja Anak 
guna mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang 
diinisiasi Kemenaker sejak 2008. Namun program ini masih 
menemui pelbagai tantangan (Hakim,2015) seperti sedikit 
jumlah sekolah negeri yang menampung peserta PPA PKH, 
tidak adanya bantuan dana bagi mantan pekerja anak untuk 
mendukung mereka kembali ke sekolah (seperti uang transportasi 
dan perlengkapan sekolah), respon pemerintah daerah terhadap 
tindak lanjut pendidikan peserta PPA PKH masih sangat terbatas 
dan lain sebagainya. 

Dari beberapa ilustrasi program di atas terlihat bahwa program 
yang tepat sasaran ke pekerja anak memang penting. Namun, 
aspek koordinasi antara pelbagai pihak tetap adalah yang signifikan 
untuk mengoptimalkan capaian program ini. Hal ini karena 
persoalan pekerja anak bukan semata pekerjaan Kemenaker tapi 
juga Kementerian lainnya antara lain Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 
Agama, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung dan Kepolisian 
RI. 

Pelbagai program dan 
kebijakan telah ada 
untuk penghapusan 
pekerja anak di 
Indonesia. Namun, 
aspek koordinasi antara 
pelbagai pihak tetap 
adalah yang signifikan 
untuk bisa mencapai 
tujuan. 

sosial
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Namun seperti dengan rencana aksi atau peta jalan pada 
program lainnya yang tidak berjalan lancar karena ego sektoral 
masing-masing K/L, maka perlu dibuat mekanisme koordinasi 
yang efektif agar tujuan peta jalan bisa tercapai. 

-Lola Amelia-

 

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



Update Indonesia — Volume IX, No. 07– Juni 2015 20

Program riset  

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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