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Kata Pengantar

Kamis 14 Januari 2016, warga DKI Jakarta dikejutkan oleh serangan teroris 
di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dari kejadian yang berlangsung selama 
kurang lebih tiga jam tersebut, tujuh nyawa yang terdiri dari lima orang 
pelaku dan dua warga sipil terenggut. Tidak hanya itu saja, serangan itu 
juga menjatuhkan korban luka sebanyak 24 orang.

Dengan kejadian yang ada, sontak seluruh masyarakat merasa was-was akan 
keselamatannya. Isu-isu liar yang tidak dapat dipercaya validitasnya kian 
bertebaran di media sosial. Tidak hanya isu keamanan saja, problematika 
perekonomian ternyata juga ikut terseret akibat kejadian tersebut.

Laporan utama Update Indonesia bulan Januari 2016 kali ini mengangkat 
judul “Teror Bom Jakarta dan Optimisme Perekonomian”. Bidang politik 
membahas “Bom Thamrin dan Radikalisme di Indonesia”. Bidang ekonomi 
membahas “SNI dan Penggunaan Produk Indonesia, Perisai Industri Semen 
Hadapi MEA”. Bidang hukum membahas “Penghinaan terhadap Lembaga 
Peradilan : Menelaah RUU CoC”. Bidang sosial membahas “El Nino yang 
Mengancam Pertanian”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular 
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan 
lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, tangki pemikir, 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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Teror Bom Jakarta dan Optimisme 
Perekonomian 

 

Kamis 14 Januari 2016, warga DKI Jakarta dikejutkan oleh serangan 
teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dari kejadian yang 
berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut, tujuh nyawa 
yang terdiri dari lima orang pelaku dan dua warga sipil terenggut. 
Tidak hanya itu saja, serangan itu juga menjatuhkan korban luka 
sebanyak 24 orang yang berasal dari aparat kepolisian, masyarakat 
sipil, hingga warga negara asing (The Jakarta Post, 15/01/16).

Dengan kejadian yang ada, sontak seluruh masyarakat merasa 
was-was akan keselamatannya. Isu-isu liar yang tidak dapat 
dipercaya validitasnya kian bertebaran di media sosial. Salah satu 
hal yang cukup menyita perhatian kala itu adalah ajakan untuk tidak 
menggunakan #PrayForJakarta dalam setiap unggahan. Isu tersebut 
menjadi cukup viral karena masyarakat khawatir perekonomian 
akan terganggu apabila pengusaha panik dan menarik investasinya 
dari Indonesia.

Terlihat wajar memang jika masyarakat merespon hal ini secara 
berlebihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya teror 
peluang merosotnya kinerja perekonomian akan kembali terbuka. 
Akan tetapi, apakah hal tersebut dapat sepenuhnya dibenarkan? 
Dan apakah yang sebenarnya terdampak dari sisi perekonomian 
paska serangan tidak bertanggung jawab tersebut terjadi?

IHSG dan Kurs Rupiah

Pasar saham dan pasar uang di Indonesia terlihat bergejolak paska 
teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat berlangsung. Kondisi ini 
tercermin dari nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) yang terkoreksi pada saat penutupan bursa. Namun, 
penurunan tersebut ternyata tidak bernilai signifikan dan umumnya 
hanya disebabkan oleh kepanikan investor yang tidak berlangsung 
lama.

Menjelang penutupan pasar pada 14 Januari 2016, IHSG terlihat 
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sedikit melemah. Kejadian teror bom yang berlangsung memaksa 
IHSG harus ditutup ke level 4.513,18 (Bloomberg, 2016). Seperti 
yang telah disinggung sebelumnya bahwa penurunan sebesar 
0.53% ini merupakan dampak dari aksi panic selling yang ditunjukan 
oleh pelaku usaha atas investasi yang mereka gelontorkan. Berikut 
adalah grafik pergerakan IHSG dalam beberapa hari sebelum dan 
sesudah teror bom terjadi.

Grafik Pergerakan IHSG

Sumber: Bloomberg, 2016.

Secara lebih mendalam, IHSG terlihat anjlok cukup besar selang 
teror berlangsung atau tepatnya pada pukul 11.00 WIB di mana 
IHSG terjun sebanyak 1,2% ke level 4.484. Namun, pada saat 
memasuki sesi kedua perdagangan, IHSG mulai membaik akibat 
kepanikan investor yang mulai dapat diredam. Hingga pada saat 
IHSG ditutup, harga perdagangan IHSG berada pada level 4.513 
atau hanya melemah sebesar 0.53%.

Sebenarnya, penurunan yang terjadi pada IHSG ini sejalan dengan 
anjloknya mayoritas bursa saham utama di kawasan Asia Pasifik 
sebagai respon atas menurunnya performa perekonomian dunia. 
Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) Asia Pasifik 
yang mencerminkan saham di kawasan ini justru terlihat menurun 
lebih dalam dibandingkan dengan apa yang terjadi pada IHSG, 
yakni sebesar 1.21%. Hal serupa juga terlihat pada indeks Nikkei di 
bursa Jepang, indeks Hang Sen di bursa Hong Kong, dan indeks 
Straits Times di bursa Singapura (Kata Data, 14/01/16). Kepala 
Ekonom PT. Bahana Investment Management, Budi Hikmat, juga 
turut menambahkan bahwa efek kebijakan Bank Indonesia untuk 
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menurunkan BI Rate sebagai suku bunga acuan terhadap IHSG 
ternyata berpengaruh lebih besar dipandingkan dengan sentimen 
atas teror yang berlangsung. 

Hampir serupa dengan pelemahan yang terjadi pada IHSG, nilai 
tukar Rupiah juga terlihat bergejolak pada saat teror bom terjadi. 
Mengutip data yang dirilis oleh Bloomberg, nilai tukar Rupiah 
berada di posisi 13.952 per Dollar AS tepat pada Kamis, 14/01/16 
pukul 11.45 WIB. Hal ini berarti bahwa Rupiah melemah sebesar 
0.8% dibandingkan dengan level penutupan sehari sebelumnya 
(13/01/16).

Menteri Keuangan menilai bahwa pengaruh teror ini hanya bersifat 
sementara. Beliau meyakini bahwa pelaku pasar akan kembali 
mempertimbangkan fundamental perekonomian Indonesia yang 
kuat dan stabil sebagai acuan utama bagi mereka dalam berinvestasi.

Penulis beranggapan bahwa respon cepat yang ditunjukan oleh 
aparat keamanan kemarin merupakan kunci penting dalam 
menjamin pasar modal dan pasar keuangan dalam negeri tetap stabil. 
Dengan terjaminnya tingkat keamanan yang tinggi, para investor 
akan memiliki pandangan positif dalam berinvestasi di Indonesia. 
Terlebih, Badan Koordinasi Penanaman Modal menambahkan 
bahwa persepsi positif mengenai keamanan berinvestasi merupakan 
salah satu poin penting dalam meningkatkan daya saing investasi.

Dampak Pada Sektor Riil

Selain pada pasar modal dan keuangan, teror bom yang terjadi 
juga dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian di sektor 
riil. Subsektor pariwisata, misalnya, tentu memiliki dampak yang 
tidak sedikit mengingat bahwa subsektor sangat rentan sekali akan 
isu keamanan. Isu ini kemudian juga menjadi concern mengingat 
bahwa salah satu korban sipil yang tewas akibat teror yang terjadi di 
Sarinah tersebut merupakan warga negara asing.

Berkaca pada teror bom yang telah terjadi di Indonesia sebelumnya 
didapatkan fakta bahwa paska Bom Bali 2002, Bom JW Marriot 
2004, Bom Kedutaan Besar Australia 2004, dan Bom Bali II 2005, 
pertumbuhan industri pariwisata menurun dramatis. Pada peristiwa 
Bom Bali II misalnya, pertumbuhan kinerja perhotelan dan pariwisata 
menurun sebanyak 2% menjadi 6%.

Akan tetapi, apabila melihat performa perekonomian secara setahun 
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penuh, pertumbuhan ekonomi justru terlihat mampu bertahan. 
Setelah ledakan Bom Bali Oktober 2002 misalnya, PDB triwulan 
IV-2002 memang turun drastis menjadi 2,61% dibanding triwulan 
sebelumnya. Namun di awal 2003, PDB sudah dapat tumbuh 
kembali 2,04%, termasuk sektor pariwisata tumbuh 0,47%. 

Setelah ledakan bom Marriot Agustus 2003 dan ledakan bom di 
kedutaan Australia September 2004, terjadi hal serupa. PDB turun 
pada triwulan III-2003 dan Triwulan III-2004 turun menjadi 3,97% 
dan 5,10%. Namun PDB kembali tumbuh pada triwulan IV-2003 
dan Triwulan IV-2004 menjadi 4,95% dan 6,65%. Secara umum, 
bahkan pertumbuhan ekonomi kita berangsur membaik dari tahun 
2003 hingga 2005, dari 4,9%. 5,1%, dan 5,6% (Herdiawan, 2015).

Dalam kasus teror bom yang terjadi di Sarinah kemarin memang 
belum terlihat data yang mampu menjelaskan pengaruhnya 
terhadap sektor riil. Namun dari penjelasan sebelumnya dapat kita 
tarik kesimpulan bahwa ternyata fundamental ekonomi bernilai 
jauh lebih penting dari pada sentimen belaka. Dengan ini, menilai 
kondisi fundamental ekonomi yang masih cukup kuat pada saat ini, 
optimisme terhadap perekonomian dalam negeri paska teror bom 
Sarinah adalah langkah yang cukup tepat dalam menyongsong 
perekonomian di tahun 2016.

-Muhammad Reza Hermanto-

Laporan Utama
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Kamis 14 Januari 2016, seluruh masyarakat Indonesia terhenyak 
dengan peristiwa meledaknya bom dan baku tembak yang terjadi di 
kawasan MH Thamrin Jakarta.  Peristiwa teror di siang hari yang 
dilakukan oleh empat orang pelaku tersebut menelan 34 korban 
jiwa. Delapan orang dinyatakan meninggal dunia dan 26 orang 
mengalami luka-luka (www.cnnindonesia.com, 17/1). 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Anton Charliyan menyatakan 
bahwa Bom Thamrin didalangi oleh jaringan kelompok radikal  
Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) yang ada di Indonesia. Hal 
ini juga sejalan dengan rilis media pendukung ISIS, Aamaq, melalui 
saluran Telegram-nya yang menyatakan “Pejuang ISIS menjalankan 
serangan bersenjata pagi ini menyasar warga asing dan pasukan 
keamanan yang melindungi mereka di ibu kota Indonesia,” (www.
kompas.com, 14/1).

Menguatnya Radikalisme di Indonesia

Sidratahta Mukhtar, Peneliti Ahli Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) menyatakan terdapat  2,7 juta orang Indonesia 
terlibat dalam serangkaian serangan teror. Bahkan jumlah itu belum 
termasuk pengikut dan simpatisan jaringan teroris. Sedangkan 
orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan ISIS, jumlahnya 
mencapai 0,004 persen atau sekitar 1.000 orang (www.tempo.co, 
19/1). 

Pengamat terorisme Nasir Abas menyatakan, dukungan untuk 
jaringan ISIS di Indonesia diorganisir oleh sejumlah kelompok Islam 
radikal lokal. Motor utamanya Jemaah Anshorut Tauhid yang 
dipimpin Abu Bakar Baasyir, terpidana kasus terorisme. Selain 
itu kelompok Mujahidin Indonesia Barat dan Mujahidin Indonesia 
Timur pimpinan Santoso juga telah berbaiat pada ISIS. Selanjutnya, 
kelompok Bima yang disebut Nasir sebagai gabungan anggota MIT 
dan MIB juga mendukung ISIS (www.tempo.co, 23 Maret 2015). 
Berdasarkan data tersebut hal ini jelas menunjukkan bahwa saat ini 
Indonesia dalam kondisi darurat radikalisme. 

Bom Thamrin dan Radikalisme di Indonesia

Politik
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Pengertian Radikalisme

Leon P. Baradat dalam Political Ideologies: Their Origins and Impact  
(1994) menyatakan bahwa pengertian radikalisme mengacu pada 
seseorang atau kelompok yang secara ekstrim tidak puas dengan 
kondisi masyarakat yang ada, sehingga tidak sabar untuk menanti 
perubahan yang fundamental.

Terdapat beberapa faktor yang melahirkan gerakan radikal tumbuh 
dan berkembang, seperti faktor pemahaman keagamaan yang 
sempit, faktor ketidakadilan secara politik dan ekonomi.  

Ciri-ciri gerakan radikal sendiri yaitu, pertama mempunyai keyakinan 
fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai 
dan sistem yang sedang berlangsung. Kedua, seringkali menggunakan 
aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar 
terhadap kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan 
mereka. 

Ketiga, secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal 
mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri 
penampilan diri dan ritual yang khas. Keempat, kelompok radikal 
seringkali bergerak  secara bergerilya, walaupun banyak juga 
yang bergerak secara terang-terangan (Gerakan Salafi Radikal di 
Indonesia, 2004).

Deradikalisme di Indonesia?

Selanjutnya berdasarkan permasalahan di atas, saat ini yang menjadi 
pertanyaan bagaimana program deradikalisasi yang telah berjalan 
selama ini di Indonesia?

Penulis melihat pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia belum 
berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan pertama, lemahnya 
program deradikalisasi yang dilakukan Pemerintah dan BNPT. 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui jika program 
deradikalisasi masih terdapat kekurangan. Sehingga diperlukan  
pembenahan dalam program deradikalisasi gerakan terorisme. 
Karena tantangan yang dihadapi kian bertambah sehingga teroris 
belum jera untuk melakukan aksi radikal di Indonesia (www.kompas.
com, 17/1).

Kedua, belum ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah 
dalam menghadapi perkembangan radikalisme. Pencegahan dan 
penanggulangan radikalisme lebih banyak dilakukan oleh pemerintah 
pusat. 

Politik
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Padahal seperti yang kita ketahui banyak para WNI yang masuk 
dalam kelompok ISIS berasal dari daerah-daerah. Banyak pemerintah 
daerah yang belum memprioritaskan agenda deradikalisme di dalam 
program-program pembangunan daerahnya. Program-program 
pembangunan yang menjawab kemiskinan dan keadilan setidaknya 
akan meminimalisir berkembangnya pengaruh pemahaman radikal. 

Kepala daerah harus menyadari bahwa pembiaran persoalan 
radikalisme akan berujung pada terganggunya ketentraman dan 
ketertiban di daerah tersebut. Ketika ketentraman dan ketertiban 
daerah terganggu maka pelayan publik dan pembangunan daerah 
akan terhambat, sehingga masyarakat akan menjadi korban. 

Ketiga, lemahnya pendidikan multikultural di masyarakat. Saat 
ini tidak ada daerah-daerah di Indonesia yang homogen. Hampir 
seluruh daerah di Indonesia  berubah menjadi heterogen. Akan 
tetapi perubahan cepat ini tidak diikuti oleh perubahan cara pandang 
masyarakat. Hal inilah yang menjadi lahan subur bagi penyebaran 
paham radikal. Dimana radikalisme bersumber pada sempitnya 
wawasan dan diikuti oleh pendekatan pemikiran yang tekstualis.  
Pandangan yang tekstualis tersebut, kemudian terideologisasi 
melalui referensi otoritas keagamaan yang hegemonistik. Saat ini 
perkembangan pemahaman radikal telah masuk ke ruang-ruang 
pendidikan, sehingga mengancam generasi muda Indonesia. Padahal 
bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang didirikan dari  
berbagai macam suku, agama, ras, dan etnik. 

Oleh karena itu diperlukan pendidikan multikultural di sekolah 
dan perguruan tinggi yang mengajarkan penghargaan terhadap 
keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan 
penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk 
disosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi muda. 

- Arfianto Purbolaksono-

Program deradikalisasi 
di Indonesia belum 
berjalan secara 
optimal di Indonesia. 
Peristiwa Bom Thamrin 
menunjukkan bahwa 
saat ini Indonesia 
dalam kondisi darurat 
radikalisme. 

Politik
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SNI dan Penggunaan Produk Indonesia, 
Perisai Industri Semen Hadapi MEA

ekonomi

Tahun 2015 menjadi tahun yang cukup berat bagi industri semen 
nasional. Penjualan semen di pasar domestik Januari-Desember 
2015 sebesar 60,4 juta ton atau meningkat tidak signifikan, hanya 
1,01 persen  dari penjualan semen tahun lalu yang sebesar 59,9 
juta ton. Hal ini dikarenakan situasi ekonomi nasional mengalami 
perlambatan dan lesunya sektor properti di Indonesia yang 
mengakibatkan penjualan semen di dalam negeri menjadi sangat 
bergantung pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Namun, proyek infrastuktur pemerintah juga mengalami kendala. 
Salah satu yang menjadi hambatan terbesar sepanjang 2015 
adalah masalah birokrasi. Perubahan nomenklatur Kementerian/
Lembaga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian 
Perumahan Rakyat dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat,  perubahan 
struktur organisasi di bawahnya, serta perubahan administratur 
mengakibatkan pencairan anggaran untuk proyek infrastruktur 
menjadi terlambat.

Prospek 2016

Masa-masa suram industri semen di tahun 2015, kelihatannya 
tidak akan terjadi di tahun 2016. Tahun ini, proyek infrastruktur 
pemerintah yang bersifat multiyears sudah mulai berjalan, 
seperti proyek tol Trans Sumatera, pembangunan bendungan, 
Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan infrastruktur di kawasan 
Indonesia Timur. 

Menurut Dedi Permadi, Direktur Perencanaan Penyediaan 
Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat pada Rapat Evaluasi Industri Semen Nasional, 8 Januari 
2016, total anggaran Kementerian PUPR 2016 adalah sebesar 
104 Trilyun (Ditjen Bina Marga 45 Trilyun, Ditjen Sumber 
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Daya Air 30 Trilyun, Ditjen Cipta Karya 17 Trilyun, dan Ditjen 
Penyediaan Perumahan 7 Trilyun).

Komposisi Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2016

 

7 T

17 T

30 T

45 T

Penyediaan Perumahan

Cipta Karya

Sumber Daya Air

Bina Marga

Jumlah Anggaran (Rp.)

Sumber : 

Kementerian PUPR, disampaikan pada Rapat Evaluasi Industri Semen 
Nasional, 8 Januari 2016.

Khusus untuk program pembangunan satu juta rumah, 
diperkirakan akan membutuhkan 72 juta sak semen. Semen 
tersebut akan digunakan pemerintah pusat untuk membangun 
31.760 unit rumah baru, melakukan perbaikan pada 94.000 
unit rumah tidak layak huni dan pembangunan 42.000 unit 
PSU, sedangkan Pemda/pengembang swasta dan masyarakat 
didorong untuk membangun 968.240 unit rumah.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tingginya permintaan 
semen di tahun 2016, Widodo, Ketua Asosiasi Semen Indonesia 
(ASI), produsen semen Indonesia sudah bersiap diri.  Setidaknya 
ada 6 pabrik semen baru yang akan beroperasi pada tahun 2016. 
Dengan adanya penambahan pabrik semen tersebut, diharapkan 
kapasitas produksi tahun 2016 dapat mencapai 85-90 juta ton 
per tahun.

Tantangan MEA

Mulai tahun 2016, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi 
Asean, industri di Indonesia akan menghadapi tantangan, tidak 

ekonomi
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terkecuali industri semen nasional. Produk semen dari negara 
Asean dikhawatirkan akan membanjiri pasar semen dalam 
negeri. Sebagai gambaran, pada 2015 (sebelum MEA efektif), 
impor produk semen (barang jadi) sepanjang tahun 2015 dari 
negara Asean adalah sebanyak 997 ribu ton, dengan rincian 
Vietnam 767 ribu ton, Thailand 154 ribu ton, dan Malaysia 75 
ribu ton (Sucofindo dan Surveyor Indonesia, 2016).

Untuk menghadapi tantangan MEA ini, industri semen nasional 
tidak perlu khawatir mengingat pemerintah sudah menerapkan 
SNI wajib untuk produk semen. Setidaknya ada 5 produk semen 
yang diberlakukan SNI Wajib,  yaitu semen portland (SNI 15-
2049-2004), semen portland campur (SNI 15-3500-2004), 
semen masonry (SNI 15-3758-2004), semen portland komposit 
(SNI 15-7064-2004), dan semen portland putih (SNI 15-0129-
2004). Namun, pemberlakuan produk wajib SNI perlu disertai 
dengan pengawasan di pasar secara berkala oleh pemerintah 
serta penegakan hukum yang jelas.

Selain itu, sejak tahun 2014, pemerintah sudah bersiap diri, 
Kementerian Perindustrian sudah menerbitkan Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 Tentang 
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam rangka menghadapi 
MEA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan 
(BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah agar memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan 
administrasi lelang agar semen dalam negeri dapat menjadi 
preferensi utama dalam proyek infrastuktur pemerintah. 

Diharapkan, dengan adanya penerapan SNI wajib untuk produk 
semen dan penyerapan produk semen dalam negeri dalam proyek 
infrastuktur pemerintah, pelaku industri semen nasional menjadi 
lebih percaya diri dalam menghadapi MEA sambil meningkatkan 
efisiensi dan kapasitas produksinya untuk merajai pasar dalam 
negeri dan pasar Asean.

-Susiani Myrna Paramita-

Alumni International Development and Economic Program
Crawford School of Public Policy – The Australian National University
Bekerja sebagai PNS di Kementerian Perdagangan
Artikel merupakan pandangan pribadi penulis.

Untuk menghadapi 
tantangan MEA ini, 
industri semen nasional 
tidak perlu khawatir 
mengingat pemerintah 
sudah menerapkan SNI 
wajib untuk produk 
semen. Dengan adanya 
penerapan SNI wajib 
untuk produk semen 
dan penyerapan 
produk semen 
dalam negeri dalam 
proyek infrastuktur 
pemerintah, pelaku 
industri semen 
nasional menjadi lebih 
percaya diri dalam 
menghadapi MEA 
sambil meningkatkan 
efisiensi dan kapasitas 
produksinya untuk 
merajai pasar dalam 
negeri dan pasar Asean.

ekonomi
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Membicarakan masalah penghinaan terhadap lembaga peradilan 
atau contempt of court akan banyak mendapat sorotan baik di 
kalangan para hakim (pengadilan) maupun dikalangan praktisi 
hukum.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) mencatat 
sepanjang September 2005 hingga Februari 2011 terjadi 
setidaknya 30 kali penghinaan terhadap pengadilan. Sebagian 
besar penghinaan itu berupa aksi kekerasaan baik di dalam 
maupun di luar sidang (Majalah Komisi Yudisial, Maret-April 
2013).

Pada tahun 2013 misalnya, persidangan kasus sengketa hasil 
pemilihan umum Gubernur Provinsi Maluku di Mahkamah 
Konstitusi (MK) pada tanggal 14 November 2013 diwarnai 
kerusuhan, perusakan fasilitas di dalam ruang sidang, dan 
kata-kata kotor kepada hakim oleh pengunjung yang tidak puas 
dengan hasil putusan MK (P3DI, November 2013).

Sementara pada April 2015 marak terjadi upaya penggalangan 
opini dan penekanan terhadap Hakim Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Semarang. Hal itu terjadi pada sidang perkara 
gugatan warga terhadap Gubernur Jawa Tengah, terkait ijin 
analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pembangunan 
pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah 
(www.semenindonesia.com, 14 April 2015).

Berangkat dari kondisi semakin maraknya penghinaan dan 
pelecehan terhadap institusi peradilan, telah lama peraturan 
tentang contempt of court atau Rancangan Undang-Undang 
tentang Contempt of Court (RUU CoC) dipandang penting 
oleh para hakim untuk segera dirumuskan.

Hukum

Penghinaan terhadap Lembaga Peradilan: 
Menelaah RUU CoC

 



Update Indonesia — Volume X, No. 2 – Januari 2016 13

Pro Kontra RUU Contempt of Court

RUU CoC sebetulnya telah dibahas sejak lama dalam Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung (MA) tahun 2001. 
Bahkan berlanjut dalam Rakernas MA 2012 di Manado, Sulawesi 
Utara. Hampir semua komisi pada waktu itu menghendaki 
rekomendasi aturan tentang penghinaan pengadilan. Namun 
sayangnya dalam Prolegnas 2013, RUU CoC tidak termasuk 
ke dalam 70 RUU prioritas yang akan dibahas dalam Prolegnas 
(Majalah Komisi Yudisial, Maret-April 2013).

Pada tahun 2016 ini, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berusaha 
mengusulkan lagi RUU CoC menjadi salah satu prioritas dalam 
pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) 2016. RUU 
CoC yang diusulkan oleh IKAHI tersebut memiliki semangat 
dan tujuan melindungi peradilan dari beragam intervensi.

Namun usulan IKAHI tersebut ternyata tidak serta merta 
diterima secara positif oleh semua masyarakat. Sebagian pihak 
menolak adanya RUU CoC tersebut karena dipandang akan 
membatasi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi 
manusia dan membuat peradilan menjadi anti kritik.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik 
pengaturan RUU CoC seakan menafikan bahwa kepercayaan 
publik terhadap peradilan saat ini sangat rendah. Menurut 
ICJR seluruh proses peradilan merupakan satu-satunya wadah 
paling utama dalam mencari keadilan. Membentuk undang-
undang yang menyasar masyarakat seperti RUU CoC akan 
mengakibatkan jarak antara masyarakat dan peradilan semakin 
jauh (icjr.or.id, 3 Desember 2015).

Di samping itu RUU CoC juga dinilai tumpang tindih dengan 
peraturan perundang-undangan yang sudah ada seperti Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Anggota Komisi III Arsul Sani menyebutkan, dalam rancangan 
kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) ada sekitar 27 
pasal dalam Bab VI tentang tindak pidana terhadap proses 
peradilan. Sehingga menurutnya RUU CoC yang masuk usulan 
prolegnas 2016 ini dinilai tidak perlu.

Hukum
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Akan tetapi terlepas dari masalah tumpang tindih kita perlu 
melihat urgensi dari pengaturan contempt of court ini secara 
substansi. Terutama melihat di satu sisi penghinaan dan pelecehan 
terhadap institusi peradilan patut dicegah dan ditangani. Namun 
di sisi lain masyarakat khawatir hal ini akan membatasi fungsi 
kontrol masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga peradilan.

Urgensi RUU Contempt of Court

Upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim 
sebenarnya ada di hampir semua negara. Di negara-negara yang 
memiliki Komisi Yudisial, upaya serupa dilakukan dalam berbagai 
format dan cara. Satu yang paling umum adalah melalui aturan 
tentang pelecehan terhadap peradilan (contempt of court). Di 
Australia misalnya, contempt of court diatur dalam beberapa 
peraturan Federal Court dan pengadilan negara bagian, seperti 
Judiciary Act 1903 dan Federal Court of Australia Act 1976 
(Majalah Komisi Yudisial, Maret-April 2013).

Pada umumnya dipahami contempt of court terdiri dari civil 
contempt dan criminal contempt. Konsep yang pertama adalah 
bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah 
pengadilan. Dengan kata lain bentuknya adalah perlawanan 
terhadap penegakan hukum. Sedangkan yang kedua adalah 
bentuk-bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau 
menghalangi peradilan yang seharusnya (Jurnal Dinamika 
Hukum, Vol.9 No. 2, Mei 2009).

Apabila dikelompokkan secara khusus maka bentuk-bentuk 
perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap 
pengadilan meliputi: (1) berperilaku tercela dan tidak pantas di 
Pengadilan; (2) tidak mentaati perintah-perintah pengadilan; 
(3) menyerang integritas dan impartialitas pengadilan; (4) 
menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan; (5) perbuatan-
perbuatan penghinaan terhadap peradilan dilakukan dengan 
cara pemberitahuan/publikasi (Naskah Akademis Penelitian 
Contempt Of Court 2002, http://www.ma-ri.go.id).

Penulis menilai pengaturan tentang tindak pidana terhadap proses 
peradilan ini di satu sisi urgen atau sangat penting. Mengingat 
sebagai negara hukum kita harus menghormati dan melindungi 
proses penegakan hukum. Penghinaan atau pelecehan terhadap 
lembaga peradilan harus ditangani untuk menjaga wibawa 
institusi peradilan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 
independensi dan kemandirian hakim.

HukumHukum
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Adnan Buyung Nasution pun menilai, perilaku intimidatif dan 
teror mental di dalam maupun di luar persidangan merupakan 
tindakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung kepada 
obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi 
penegakan hukum. (www.semenindonesia.com, 14 April 2015 ).

Namun catatan penulis, secara normatif tindakan apa saja yang 
tergolong ke dalam bagian dari contempt of court ini harus 
dirumuskan secara hati-hati. Jangan sampai ruang lingkup 
pengaturannya bertentangan dengan prinsip pengadilan bersifat 
terbuka untuk umum dan prinsip kebebasan mengeluarkan 
pendapat.

Sebagai contohnya kasus Pengadilan Negeri Palembang (PN 
Palembang) dalam perkara kebakaran hutan yang baru-baru ini 
banyak disorot di media sosial. Putusan Hakim PN Palembang 
dinilai kontroversial dengan menolak gugatan perdata yang 
diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 
Rp.7,9 triliun terhadap perusahaan (Kompas.com, 8 Januari 
2016).

Masyarakat melakukan protes terhadap putusan Hakim PN 
Palembang karena hakim sebagai penegak keadilan dalam kasus 
tersebut dinilai hanya melihat kerugian dari satu sisi yakni dari 
sisi korporasi. Sementara, kerugian yang diderita masyarakat 
dan negara tidak dimasukkan di dalam pertimbangan putusan. 
Akibatnya masyarakat pun melontarkan kritik dan sindiran 
terhadap putusan hakim PN Palembang tersebut melalui 
berbagai media sosial.

Salah satu yang paling banyak disorot adalah kalimat sindirian 
tentang ungkapan hakim “Bakar hutan itu tidak merusak 
lingkungan hidup karena masih bisa ditanami lagi”.

Lantas apakah kalimat atau pernyataan kritik dan sindiran 
terhadap hakim PN Palembang tersebut dapat kita kategorikan 
sebagai tindakan tidak menghormati putusan hakim atau 
tergolong tindakan menyerang integritas dan imparsialitas 
pengadilan?

Tentu tidak demikian. Prinsip pengadilan adalah terbuka untuk 
umum. Esensinya agar tidak ada pembatas antara pengadilan dan 
masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melihat proses peradilan, 
dan mencegah adanya proses yang tidak adil. Sehingga harus 
dipahami dan dipisahkan antara perbuatan yang mengandung 

Hukum
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unsur penghinaan dan pelecehan terhadap persidangan dengan 
perbuatan yang sifatnya kritik terhadap putusan yang dirasa 
masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan.

RUU Contempt of Court dan Kebebasan Berpendapat

Penulis memahami bahwa saat ini kepercayaan publik terhadap 
peradilan menjadi sorotan tajam, terlebih setelah kasus terakhir 
yang paling besar yakni kasus Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan 
Suap Hakim PTUN Medan. Namun bukan berarti hal tersebut 
menjadi alasan kita untuk tidak menjaga dan melindungi wibawa 
lembaga peradilan.

Sebelumnya kita perlu menyadari bahawa meskipun kebebasan 
berpendapat mendapat jaminan di dalam Konstitusi, namun 
implementasinya secara hukum tidak dapat ditafsirkan secara 
tidak terbatas. Kebebasan mengeluarkan pendapat dapat 
berdampak positif apabila kebebasan itu dipergunakan dalam 
bingkai hukum.

Hal ini mengandung arti bahwa kebebasan mengeluarkan 
pendapat yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat digunakan 
secara semena-mena yang justru akan kontra produktif dengan 
tujuan diberikannya kebebasan itu. Penerapan kebebasan 
berpendapat yang tidak pada tempatnya akan berakibat pada 
terlanggarnya hak asasi manusia, terhina, dan rusaknya nama 
baik serta kehormatan orang lain.

Kita boleh melakukan kritik atau tidak terima terhadap putusan 
hakim atau pengadilan. Akan tetapi tidak berarti kritik atau 
sikap tidak terima dengan putusan tersebut lantas kita wujudkan 
dalam bentuk kerusuhan, hinaan, atau bahkan pengrusakan 
fasilitas persidangan.

Ada proses banding dan kasasi sebagai wadah bagi pencari 
keadilan yang masih belum puas dengan putusan hakim di 
pengadilan tingkat pertama. Sedangkan untuk masyarakat 
yang memiliki keluhan terhadap hakim atau pengadilan dapat 
melaporkannya kepada Komisi Yudisial.

-Zihan Syahayani-

 

Menjaga wibawa dan 
kehormatan lembaga 
pengadilan tidak cukup 
hanya dengan mengadili 
mereka yang melakukan 
contempt of court. 
Tetapi juga kembalikan 
kepercayaan publik 
dengan mewujudkan 
lembaga pengadilan 
sebagai tempat 
mencari keadilan yang 
sesungguhnya.

Hukum
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Fenomena El Nino diyakini sebagai penyebab kemarau 
berkepanjangan sehingga aktivitas penanaman padi misalnya,  
juga ikut mundur beberapa bulan. Seperti yang diketahui bahwa 
El Nino adalah fenomena fenomena menghangatnya suhu muka 
laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur di sekitar garis 
khatulistiwa. Bagi Indonesia fenomena ini memicu kekeringan 
panjang sehingga awal musim hujan terlambat. 

Fenomena El Nino ini bukanlah fenomena pertama kali yang 
dialami Indonesia. Sejak tahun 1980an sudah terasa. Namun, 
antisipasi pemerintah tidak juga terlihat. Salah satu sektor yang 
sangat terpengaruh akan fenomena ini adalah sektor pertanian.

Bagi Indonesia, peran sektor pertanian tak bisa dipungkiri masih 
besar. Peran sektor pertanian bagi Indonesia adalah sebagai 
penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan 
nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, seta 
penghasil devisa negara (Insyafiah,et.al,2014)

Gagal Panen dan Telat Tanam

Di satu sisi, kekeringan menyebabkan tanaman petani rusak 
dan pada akhirnya hasil panen sedikit atau malahan tidak 
bisa panen sama sekali. Per Agustus 2015 saja, Kementerian 
Pertanian mencatat ada sekitar 25.000 hektar lahan pertanian 
yang mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan. Lebih 
jauh, Jawa Tengah dan Jawa Barat adalah wilayah-wilayah yang 
mengalami puso terluas.

Di sisi lain, proses tanam padi menjadi mundur. Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) awal musim 
hujan 2015/2016 mulai November 2015 di 139 zona musim atau 
40,6 persen, dan mulai Desember 2015 sebanyak 103 zona 
musim (30,1). Dibandingkan rata-rata 30 tahun (1981-2010), 

sosial

El Nino yang Mengancam Pertanian
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awal musim hujan 2015/2016 sebagian besar (74,9 persen) 
mundur.

Kegagalan panen dan mundurnya masa tanam ini menunjukkan 
(kembali) pemerintah gagal mengantisipasi fenomena rutin 
tahunan ini. Dalam skala bencana makin buruk dan kebijakan 
antisipatifnya pun belum terlihat. 

Di sisi lain, dampak kegagalan panen dan mundurnya masa tanam, 
sangatlah luas. Dampak langsung tentu kepada penghasilan 
petani, dan krisis ketersediaan beras juga mengancam. 
Kelangkaan beras juga akan mengakibatkan inflasi tinggi. Harga 
beras tinggi karena stok terbatas namun permintaan masih 
tinggi. 

Badan Pusat Statistik mencatat selama 2015, beras menyumbang 
inflasi 0,31 persen. Inflasi di desa juga lebih tinggi ketimbang 
inflasi di kota. Inflasi di desa sekitar 4,28 persen dan di kota 
sekitar 3,35 persen. 

Simpulan dan Rekomendasi

Pada titik ini kemudian kerawanan bertambahnya kelompok 
miskin meningkat. Hal ini adalah karena harga beras yang masih 
tinggi menyebabkan porsi pengeluaran kelompok rentan miskin 
dan miskin meningkat. 

Jika biasanya sekitar 60-65 persen pendapatan adalah untuk 
konsumsi pangan, maka saat ini meningkat ke angka 70-75 
persen dari pendapatan. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka 
kemungkinan bergesernya kelompok rentan miskin ke kelompok 
miskin semakin tinggi. 

Pemerintah tak bisa tinggal diam harus membantu petani yang 
masih tergantung pada curah hujan ini. Namun hal pertama 
yang menurut penulis harus dilakukan pemerintah adalah 
melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan ini. Peta yang 
komprehensif dengan kondisi lokalitas yang terlihat jelas akan 
memudahkan segala intervensi pemerintah untuk mengatasi 
dampak kekeringan ini.

sosial
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Kemudian, langkah kongkret dan bersifat langsung yang bisa 
dilakukan pemerintah adalah menyediakan (dalam bentuk 
bantuan atau pinjam bergilir) alat-alat pengolahan tanah dan 
tanaman seperti pompa air, traktor tangan dan mesin tanam 
misalnya. Catatannya adalah disesuaikan dengan kondisi lokal 
yang beragam. 

Selain itu pemerintah perlu memastikan ketersediaan benih dan 
pupuk dengan jumlah dan kualitas yang bagus di masyarakat. 
Untuk hal ini memonitor jalur distribusi pasokan bahan-bahan 
ini sangatlah penting. Hal ini karena seperti yang kita ketahui, 
salah satu faktor tak terdistribusinya benih dan pupuk ke petani 
adalah karena ada oknum yang menimbun dan menjualnya 
dengan harga tak masuk akal. Penting pengawasan pemerintah 
di bagian ini.

Hal lain yang perlu dipastikan pemerintah adalah bahwa petani 
mendapat perlindungan dari pelbagai permasalahan yang mereka 
hadapi. Hal ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “ Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi 
usaha tani yang  dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi 
pertanian”. 

Meski mekanisme asuransi pertanian ini belum terimplementasi, 
penting untuk terus melakukan pengawasan agar kebijakan yang 
melindungi petani ini terimplementasi dengan semestinya.

-Lola Amelia-

Kegagalan panen dan 
mundurnya masa 
tanam ini menunjukkan 
(kembali) pemerintah 
gagal mengantisipasi 
fenomena rutin 
tahunan ini. Dalam 
skala bencana makin 
buruk dan kebijakan 
antisipatifnya pun 
belum terlihat.
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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

www.theindonesianinstitute.com
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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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