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Kata Pengantar

Kedatangan Bulan Suci Ramadhan merupakan sesuatu yang ditunggu oleh 
setiap insan muslim di seluruh dunia. Kehadiran bulan tersebut sejatinya 
akan membawa kegembiraan bagi setiap yang menjalankan, tak terkecuali 
para pemeluk agama Islam di Indonesia.

Akan tetapi, layaknya suatu masalah rutin tahunan, kedatangan bulan 
Ramadhan biasanya juga diiringi dengan kenaikan harga barang-barang 
kebutuhan pokok secara umum. Hal ini berpotensi meresahkan masyarakat 
luas karena ditakutkan daya beli masyarakat tidak cukup untuk sekedar 
memenuhi barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan.

Laporan utama Update Indonesia bulan Juni 2016 kali ini mengangkat judul 
“Balada Inflasi di Bulan Ramadhan”. Bidan sosial membahas “Impor Pangan 
sebagai Kebijakan Afirmasi”. Bidang hukum membahas “Optimalisasi 
Reformasi Kepolisian”. Bidang politik membahas “Kesukarelaan Politik 
dalam 1 Juta Dukungan KTP untuk Ahok”.

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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Balada Inflasi di Bulan Ramadhan
 
 

Kedatangan Bulan Suci Ramadhan merupakan sesuatu yang 
ditunggu oleh setiap insan muslim di seluruh dunia. Kehadiran bulan 
tersebut sejatinya akan membawa kegembiraan bagi setiap yang 
menjalankan, tak terkecuali para pemeluk agama Islam di Indonesia.

Akan tetapi, layaknya suatu masalah rutin tahunan, kedatangan 
bulan Ramadhan biasanya juga diiringi dengan kenaikan harga 
barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Hal ini berpotensi 
meresahkan masyarakat luas karena ditakutkan daya beli masyarakat 
tidak cukup untuk sekedar memenuhi barang-barang kebutuhan 
pokok yang diperlukan.

Meskipun meresahkan, namun siklus membuktikan bahwa jumlah 
pengeluaran masyarakat cenderung meningkat di bulan Ramadhan 
dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Masyarakat Indonesia 
yang mayoritas muslim menjadikan Ramadhan sebagai bulan yang 
istimewa sehingga perlakuan terhadap bulan ini pun juga akan 
berbeda, termasuk dalam hal konsumsi.

Kenaikan dari permintaan masyarakat ini tentu akan menjadi ruang 
bagi distributor untuk meningkatkan keuntungan dengan menaikan 
margin barang dagangannya, terlebih lagi apabila stok barang yang 
dijual tidak mencukupi permintaan yang ada di pasar.

Berdasarkan Ilmu Ekonomi, kehadiran dari fenomena ini disebut 
dengan inflasi atau naiknya harga-harga barang atau jasa secara 
umum dalam suatu periode waktu. Inflasi yang terjadi di perayaan 
hari-hari besar biasanya tidak hanya disebabkan oleh tarikan 
permintaan yang tinggi, namun juga akibat dorongan biaya.

Masalah Pada Rantai Pasok

Ketika tingkat permintaan di pasar melambung tinggi, sudah 
seharusnya jumlah barang yang ditawarkan seimbang dengan 
kuantitas permintaannya. Sayangnya, di dalam negeri permasalahan 
keseimbangan kuantitas kebutuhan pokok di pasar masih menjadi 
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hal yang tak kunjung terselesaikan. Salah satu masalah yang masih 
lestari hingga saat ini adalah persoalan rantai pasok yang masih 
terlihat berbelit-belit.

Harian Bisnis Indonesia (19/06/2016) mencatat bahwa profil 
pasar barang kebutuhan pokok di Indonesia bukanlah pasar yang 
dikendalikan oleh produsen, melainkan oleh distributor, tengkulak, 
dan pedagang perantara. Kesengsaran petani produsen dan 
peternak tentu tidak jauh berbeda dengan kesengsaraan konsumen 
ketika harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi. Tengkulak, 
distributor, dan pedagang perantaran merupakan penikmat utama 
dari kondisi naiknya harga jual dengan memanfaatkan siklus perayaan 
hari-hari besar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat bahwa harga 
bahan pokok yang tinggi adalah ulah para distributor akibat spekulasi 
harga yang mereka buat terlampau tinggi. Inilah yang kemudian 
menjadi pokok permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. 
Tanpa upaya langsung yang konkret, isu kenaikan harga akan terus 
menghantui pasar domestik di perayaan hari-hari besar.

Pemerintah sebenarnya juga sudah mencoba merespon hal ini 
dengan melakukan rapat koordinasi untuk mengendalikan harga 
pangan (Kompas, 11/06/2016). Dalam rapat tersebut terlihat bahwa 
tidak hanya Kementerian Pertanian dan Perdagangan saja yang 
terlibat, melainkan pula ada Kementerian Perindustrian, Kemeterian 
BUMN dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Masalah rantai pasok memang benar bukan hanya pada masalah 
perdagangan saja, melainkan masalah kompleks yang beririsan 
dengan tupoksi kementerian lainnya. Meskipun baru memerlukan 
proses yang panjang dan mungkin manfaat yang dapat dipetik tidak 
dalam waktu yang cepat, tetapi penulis meyakini bahwa kegiatan 
ini merupakan langkah konkret dan outputnya mampu menjawab 
permasalahan kenaikan harga barang, terutama di musim-musim 
tertentu.

Dilema Impor Barang

Sebagai salah satu solusi yang dirasa cukup ampuh untuk menurunkan 
harga kebutuhan pokok di pasaran adalah dengan membuka kran 
impor kembali. Kebijakan penurunan harga melalui skema impor 
memang terlihat cukup dilematis karena di saat yang bersamaan 
banyak yang menilai bahwa petani lokal akan dirugikan.

Laporan Utama
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Namun, bagi penulis, jika kita kembali pada konteks yang ada, lagi-
lagi kenaikan harga yang terjadi di pasar barang kebutuhan pokok 
lebih menguntungkan kepada distributor, tengkulak, dan pedagang 
perantara. Petani dan peternak yang notabene adalah masyarakat 
kecil tidak mendapatkan porsi keuntungan dengan situasi ini karena 
para tengkulak membeli hasil tani mereka dengan harga normal 
tanpa ada kenaikan sama sekali.

Dengan adanya kenaikan harga pangan justru akan berdampak pada 
kesejahteraan keluarga mereka. Petani dibuat tidak punya pilihan 
untuk memasarkan produknya langsung ke tangan konsumen. 
Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti 
informasi yang tidak simetris serta teknologi yang tepat guna.

Jadi dengan ini penulis sepakat dengan apa yang dilakukan 
Kementerian Perdagangan untuk mengimpor beberapa barang 
kebutuhan pokok selama musim Ramadhan. Kebijakan ini dirasa 
tepat untuk melengkapi kebijakan penyederhanaan rantai pasok 
yang saat ini sedang dikerjakan dalam jangka pendek.

Impor tidak melulu soal menggadaikan kedaulatan negara. Ada 
aspek-aspek lainnya yang apabila dicermati lebih jauh justru 
menguntukan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita justru dapat 
membantu masyarakat yang berstatus miskin dan mendekati miskin 
untuk tetap dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok.

Apa yang Dapat Dilakukan Masyarakat?

Di Bulan Ramadhan, pendapatan yang diterima oleh masyarakat, 
terutama para pegawai kantoran, tentunya tidak hanya berasal dari 
gaji bulanan yang mereka terima semata. Terdapat satu instrumen 
pemasukan lainnya yang rasanya selalu ditunggu-tunggu oleh para 
karyawan dalam bulan ini, yakni THR atau Tunjangan Hari Raya.

Besaran dari THR itu sendiri biasanya mencapai satu hingga dua 
kali dari besaran jumlah gaji bulanan yang ada. Namun, fakta 
menyebutkan bahwa keberadaan dari uang tambahan tersebut 
jarang untuk disimpan ke dalam bentuk tabungan. Uang ini biasanya 
akan mereka langsung keluarkan untuk transaksi pembayaran 
barang atau jasa selama Bulan Ramadhan.

Selain gaji bulanan dan THR, nampaknya masih banyak sekali 
jumlah uang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Seperti misalnya 
menggadaikan barang yang dimiliki kepada otoritas tertentu seperti 
pegadaian atau mungkin melakukan pinjaman baik yang berasal dari 

Laporan Utama



Update Indonesia — Volume X, No. 7 – Juni 2016 5

institusi formal seperti perbankan atau lembaga informal layaknya 
rentenir. Namun lagi-lagi harus disayangkan bahwa di bulan ini nilai 
kredit yang tinggi biasanya untuk keperluan-keperluan yang bersifat 
konsumtif.

Pundi-pundi uang yang berada di tangan masyarakat nampaknya 
terlihat jelas bahwa uang tersebut adalah uang yang siap untuk 
dibelanjakan selama Bulan Ramadhan, baik untuk membeli barang-
barang kebutuhan sahur dan berbuka puasa, mudik ke kampung 
halaman sesaat menjelang Hari Raya Idul Fitri, memberikan 
“angpao” kepada kerabat terdekat, dan lain sebagainya. Hal-hal ini 
tentunya mereka lakukan untuk merasakan nuansa semarak dari 
kehadiran bulan suci Ramadhan.

Menimbang bahwa Bulan Ramadhan ini telah diklasifikasikan 
sebagai bulan yang istimewa bagi umat muslim, pengeluaran 
pun rasa-rasanya juga akan diperlakukan secara istimewa bagi 
mereka. Masyarakat secara umum rela mengorbankan pendapatan 
tambahannya untuk memberikan peningkatan kepuasan, baik 
kepada diri sendiri, keluarga, dan/atau lingkungan sekitar.

Menurut hemat penulis, berdasarakan pendekatan ekonomi, hal 
yang terjadi di atas merupakan utility maximization atau dorongan 
untuk memaksimalkan utilitas. Inilah yang nampaknya merupakan 
motif ekonomi bagi para konsumen selama berlangsungnya Bulan 
Ramadhan.

Melihat masalah kenaikan harga yang terjadi ini, sebaiknya 
masyarakat sebagai konsumen juga perlu untuk membantu 
pemerintah menekan kenaikan harga-harga barang secara umum. 
Masyarakat harusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan 
untuk berkonsumsi selama Bulan Ramadhan. Karena esensi Bulan 
Ramadhan adalah untuk meningkatkan ketakwaan, bukan untuk 
melakukan konsumsi yang berlebihan.

-Muhammad Reza Hermanto-

Berdasarkan Ilmu 
Ekonomi, kehadiran 
dari fenomena ini 
disebut dengan inflasi 
atau naiknya harga-
harga barang atau jasa 
secara umum dalam 
suatu periode waktu. 
Inflasi yang terjadi di 
perayaan hari-hari 
besar biasanya tidak 
hanya disebabkan oleh 
tarikan permintaan 
yang tinggi, namun 
juga akibat dorongan 
biaya.
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Presiden Jokowi menginstruksikan ke beberapa kementerian terkait 
agar harga-harga pangan tidak melonjak seperti bulan Puasa di tahun-
tahun sebelumnya. Misalnya, untuk harga daging sapi, Presiden 
meminta agar harganya di angka Rp. 80.000. Banyak kalangan 
menilai instruksi Presiden tersebut tidak masuk akal. Pasalnya 
dengan tren harga daging sapi sebelum bulan Puasa yang masih 
berkisar antara Rp. 100.000 hingga Rp 120.000, instruksi Presiden 
tersebut dirasa tidak masuk akal. Namun, benarkah demikian?

Tren Harga Pangan Sebelum Ramadhan

Suara pesimis bahwa harga tak mungkin bisa diturunkan pada bulan 
Ramadhan, terlihat dilandasi oleh tren harga beberapa bulan sebelum 
Ramadhan. Jika kita lihat beberapa bulan sebelum Ramadhan 
datang, ada beberapa kondisi yang kemudian menyebabkan harga 
pangan menjadi tinggi. 

Salah satu contohnya adalah fenomena El Nino yang mengancam 
ketahanan pangan nasional. Fenomena ini secara garis besar 
menyebabkan gagal panen dan juga telat masa tanam padi. 
Khususnya terkait proses tanam padi yang menjadi mundur, dampak 
langsung tentu kepada penghasilan petani, dan krisis ketersediaan 
beras. 

Kelangkaan beras juga akan mengakibatkan inflasi tinggi. Harga 
beras tinggi karena stok terbatas namun permintaan 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. 

Penulis mencatat, bahwa setidaknya sejak Januari tahun ini, 
indikasi akan tingginya harga pangan karena beberapa faktor di 
atas sudah terlihat. Namun, jika kemudian sampai sekarang belum 

 Impor Pangan sebagai Kebijakan Afirmasi
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bisa dikendalikan, terlihat bahwa tidak ada kebijakan preventif dari 
pemerintah. Mencegah kelangkaan dan harga tinggi komoditas 
pangan pokok.

Kebijakan Pangan jangka Pendek dan Panjang 

Salah satu kebijakan yang menurut Penulis sebenarnya bisa diambil 
pemerintah sejak jauh hari adalah kebijakan impor bahan pangan. 
Kebijakan ini memang selalu menjadi perdebatan. Di satu sisi, 
kebijakan ini dinilai mencederai para petani lokal. Namun kondisinya 
adalah jumlah yang bisa disediakan oleh petani di dalam negeri juga 
tak mencukupi kebutuhan nasional dan dengan harga yang tinggi. 

Di sisi lain, dengan dibukanya keran impor komoditas pangan, 
kelangkaan bahan pangan beserta harga yang tinggi bisa teratasi 
dan juga bisa menahan laju bertambahnya penduduk miskin.

Terkait hal ini, mengacu pada data BPS yang mencatat bahwa  jika 
biasanya sekitar 60-65 persen pendapatan adalah untuk konsumsi 
pangan, maka saat ini meningkat ke angka 70-75 persen dari 
pendapatan. Jika kondisi pangan langka dan harga mahal terus 
berlangsung, maka kemungkinan bergesernya kelompok rentan 
miskin ke kelompok miskin semakin tinggi.

Namun memang catatannya adalah kegiatan impor dibatasi hanya 
hingga ketika Indonesia telah bisa mewujudkan swasembada pangan, 
dan pemerintah menargetkan itu pada 2-3 tahun mendatang. 
Artinya, kebijakan impor pangan hanyalah kebijakan sementara 
untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 
pada periode waktu tertentu dan secara paralel kementerian terkait 
juga membuat terobosan agar target swasembada pangan Indonesia 
tercapai. 

Salah satu hal yang musti dikerjakan pemerintah secara paralel 
dengan kebijakan impor adalah mencari strategi mengatasi alih fungsi 
lahan pertanian. Luas lahan pertanian di sejumlah provinsi sentra 
produksi padi terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh 
maraknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri dan juga 
permukiman.  

Terkait hal ini perlu ada koordinasi antara pusat dan daerah dalam 
mengantisipasinya. Secara khusus, koordinasi diperlukan dalam 
penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
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Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana di 
dalam UU tersebut termaktub bahwa masing-masing pemda harus 
memasukkan luasan area pertanian dalam rencana tata ruang dan 
wilayahnya sebagai lahan berkelanjutan.

- Lola Amelia -

sosial

Kebijakan impor 
pangan hanyalah 
kebijakan sementara 
untuk memastikan 
terpenuhinya 
kebutuhan pangan 
masyarakat pada 
periode waktu 
tertentu dan secara 
paralel kementerian 
terkait juga membuat 
terobosan agar target 
swasembada pangan 
Indonesia tercapai.
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Optimalisasi Reformasi Kepolisian

Hukum

Pada 16 Juni 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan menunjuk 
Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian sebagai calon 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang akan menggantikan 
Kapolri Badrodin Haiti yang mendekati masa pensiun (Kompas.
com, 16/06/16).

Sementara pada Senin 27 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat 
mengesahkan pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai 
Kapolri dalam sidang paripurna. Setelah disahkan dalam sidang 
paripurna DPR, selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden 
untuk dilantik menjadi Kapolri (Kompas.com, 27/06/2016).

Sebagian besar publik berharap Kapolri terpilih mampu 
meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom 
masyarakat dan memperbaiki kualitas penegakan hukum 
terutama terhadap kejahatan narkoba, korupsi dan terorisme.

Selain itu pembenahan yang diharapkan publik segera diambil 
oleh Kapolri baru secara umum meliputi membersihkan institusi 
Polri dari tindak korupsi, menciptakan kembali rasa aman 
di masyarakat, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan 
meningkatkan kesejahteraan aparat kepolisian.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Tito Karnavian sebagai calon 
Kapolri baru mengatakan hal utama yang akan dilakukannya 
adalah menjalankan reformasi internal. Reformasi internal yang 
dimaksud adalah dengan memperbaiki mentalitas pelayanan 
masyarakat yang lebih baik, dan menekan semaksimal mungkin 
budaya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 
anggota.

Namun selama ini ada berbagai kendala yang dihadapi sehingga 
menjadi penghalang bagi Polri untuk mewujudkan harapan agar 
Polri sepenuhnya menjadi polisi sipil, menjunjung tinggi hak 
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asasi manusia (HAM). Juga  sepenuhnya di bawah otoritas 
pemerintahan sipil demokratis, mandiri, serta menjalankan 
peran dan fungsinya secara profesional.

Kendala yang dihadapi beberapa diantaranya adalah reformasi 
selama ini tidak dibarengi oleh perubahan kultural yang ada di 
tubuh Polri, rendahnya kapasitan kelembagaan dan kapasitas 
organisasi. Sehingga menyebabkan agenda reformasi kepolisian 
tidak berjalan optimal (www.menpan.go.id, 03/12/14).

Sehingga harapannya agenda reformasi kepolisian yang menjadi 
pilihan utama Kapolri baru harus menggunakan strategi yang lebih 
baik dari reformasi sebelumnya. Komjen Tito Karnavian dituntut 
untuk melakukan upaya optimalisasi reformasi kepolisian agar 
cita-cita menuju kepolisian yang lebih baik menjadi pengayom 
dan dipercaya masyarakat dapat terwujud.

Mengukur Kinerja Polri

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring 
dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi 
manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, 
dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru 
dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung 
jawab Polri yang semakin meningkat dan lebih berorientasi 
kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak diterbitkannya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang 
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Polri), Polri telah resmi menjadi 
lembaga negara yang mandiri atau independen.

Namun hingga hari ini, sebagai lembaga mandiri di usianya yang 
ke-70 tahun, Polri masih dinilai belum beranjak menjadi alat 
negara yang sepenuhnya profesional. Kinerja Polri sebagai salah 
satu lembaga penegak hukum menurun, salah satunya di bidang 
penanganan kasus korupsi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch 
(ICW) aparat penegak hukum, salah satunya Polri, hanya 
mampu menaikkan 50,6 persen dari total 2.447 kasus korupsi 
pada tahan penyidikan ke penuntutan. ICW juga menyatakan, 
aparat penegak hukum belum berhasil menyidik semua temuan 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan 

Hukum
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Pembangunan yang memiliki unsur pidana korupsi senilai Rp. 
56,8 triliun (Kompas.com, 14/09/15).

Menurut Koordinator Divisi Investigasi Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Febri Hendri, Kepolisian memiliki kinerja relatif buruk 
dibandingan dengan aparat penegak hukum lain. Kepolisian 
menyidik 536 kasus korupsi sepanjang 2010-2014. Dari total 
tersebut, hanya 232 kasus atau sekitar 46 persen dari total kasus 
yang berubah status dari penyidikan ke penuntutan. Sisanya 304 
kasus atau 54 persen statusnya stagnan di tingkat penyidikan 
(Kompas.com, 14/09/15).

Menurut Penulis, salah satu faktor utama yang menyebabkan 
kinerja kepolisian menurun adalah kondisi internal Polri yang 
belum sepenuhnya bersih dan profesional. Selain itu di tubuh 
Polri masih diwarnai berbagai bentuk penyimpangan dan 
perilaku koruptif lainnya yang terjadi mulai dari tingkat yang 
paling rendah. Misalnya dalam pengurusan SIM, STNK, dan 
lain-lain. Hingga ketingkat paling tinggi yakni penanganan kasus 
kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan 
Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) menunjukkan bahwa perilaku 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tubuh Polri terjadi 
hampir di semua lini atau satuan organisasi kepolisian (Bambang 
Widodo Umar, 2009).

Kondisi demikian menjadi alasan penting perlunya reformasi 
dalam tubuh Polri. Reformasi Polri merupakan bagian dari 
reformasi sektor keamanan (RSK). Reformasi Polri dapat 
didefinisikan sebagai tranformasi organisasi kepolisian agar 
lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, 
tanggap dalam merespon ancaman, serta responsif dalam 
memahami kebutuhan masyarakat.

Upaya perbaikan Polri pasca reposisi melalui Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(UU No. 2/2002) dilakukan dengan cara melakukan reformasi 
internal. Misalnya menyusun strategi, upaya revitalisasi, dan 
mewujudkan kepolisian yang demokratis.

Reformasi internal Polri selama ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yakni 
reformasi struktural, reformasi instrumental, dan reformasi 
kultural. Pertama, reformasi struktural terkait berbagai upaya 
reformasi struktur Polri termasuk penetapan tidak terbatas pada 

Hukum
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tata cara atau mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan anggota 
Polri.

Kedua, reformasi instrumental terkait dengan berbagai perangkat 
peraturan kapolri yang dibuat untuk menunjang kinerja polri 
sesuai dengan UU No. 2/2002. Ketiga, reformasi kultural terkait 
dengan budaya para anggota polri dalam menjalankan tugasnya.

Selama ini Polri memang sudah melaksanakan ketiga bentuk 
reformasi internal tersebut, namun yang tersulit adalah 
perubahan kultur polri yang militeristik menjadi polisi yang 
civilized dan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Strategi Optimalisasi Reformasi Kepolisian

Menurut Penulis langkah yang harus diambil Pemerintah dalam 
mereformasi kepolisian tidak cukup hanya dengan melakukan 
reformasi internal Polri saja. Melainkan perlu dibarengi dengan 
reformasi sistem pengawasan kepolisian agar perbaikan Polri 
menjadi optimal. 

Mengingat kinerja kepolisian baik dari segi pelayanan publik 
maupun peranan polisi dalam menjaga stabilitas negara haruslah 
dibarengi dengan pengawasan oleh berbagai pihak. Sebab 
besarnya wewenang kepolisian yang berpotensi menimbulkan 
konflik dengan masyarakat sipil.

Pada umumnya pengawasan di dalam lembaga-lembaga 
keamanan, termasuk Polri, dijalankan secara berlapis (multi-
layered oversight) terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. 
Pengawasan internal Polri selama ini dilakukan oleh instansi 
yang ada di dalam tubuh Polri itu sendiri. Selama ini pengawasan 
internal Polri dilakukan oleh Divpropam, Irwasum dan Irwasda, 
Ankum, Kepala Satuan, dan Call Center.

Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi diluar 
kepolisian. Pengawasan eksternal terdiri dari pengawasan 
yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yakni Komisi Kepolisian 
Nasional (Kompolnas), lembaga legislatif yakni DPR, dan 
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-
lembaga sampiran negara, media massa, maupun organisasi-
organisasi masyarakat sipil seperti Komisi Ombudsman Nasional, 
KPK, BPK, Media Massa, LSM Anti Korupsi, LSM Pendorong 
HAM, dll.

Hukum
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Dengan demikian agenda utama Tito untuk  melakukan reformasi 
internal Polri harus dibarengi dengan perbaikan terhadap 
instansi pengawasan internal dan instansi pengawas eksternal 
tersebut. Pengawasan internal dan eksternal tidak boleh terpisah 
melainkan harus berada pada suatu sistem pengawasan yang 
integratif.

Misalnya dengan mereformulasi kedudukan dan kewenangan 
dari Komisi Kepolisian (Kompolnas). Menurut Penulis Kompolnas 
selama ini masih belum memiliki kewenangan yang cukup dalam 
melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Padahal 
Kompolnas pada dasarnya merupakan salah satu bagian penting 
dari perkembangan mendasar yang dialami kepolisian. 

Kompolnas selama ini berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden untuk membantu mengenai kebijakan Polri 
serta pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Bahkan pada 
tingkat tertentu Kompolnas dibentuk untuk mengawasi kinerja 
Polri. Tindakan pengawasan ini dilakukan dengan menerima 
saran dan keluhan dari masyarakat untuk disampaikan kepada 
Presiden (Dahlil Marjon, 2011).

Namun pada tataran pelaksanaannya, kinerja kompolnas dalam 
menerima keluhan-keluhan masyarakat masih dipertanyakan. 
Begitu pula dengan efektifitas fungsi tersebut, mengingat 
terbatasnya wewenang Kompolnas untuk menindaklanjuti 
keluhan-keluhan masyarakat.

Kompolnas juga memilki kelemahan pada segi tidak banyaknya 
ketentuan yang mengatur tentang sifat hubungannya dengan 
Polri. Pada tataran teknis akibat kekaburan peraturan, Peraturan 
Presiden yang mengatur tentang Kompolnas, menentukan 
kepemimpinan dan keanggotaan Kompolnas yang mengesankan 
lekatnya lembaga ini dengan Presiden.

Sehingga Penulis memandang Kompolnas sama sekali tidak 
mencerminkan fungsi sebagai pengawasan Polri. Namun fungsi 
utamanya berubah menjadi penasehat Presiden dalam kebijakan 
kepolisian dan perekrutan Kapolri.

Oleh karena itu Pemerintah perlu mempertimbangkan gagasan 
Penulis untuk mereformasi kedudukan Kompolnas sebagai salah 
satu pengawas eksternal Polri agar dapat bekerja optimal dan 
profesional. Misalnya dengan merubah kedudukannya dari yang 

Hukum
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semula memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga yang 
di awasi, Polri, yakni di bawah Presiden (lembaga eksekutif) 
menjadi di bawah DPR (lembaga legislatif).

-Zihan Syahayani-

Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
dibentuk bukan hanya 
sebagai alat untuk 
mewujudkan keamanan 
dan ketertiban 
nasional saja. Tetapi 
dia dibentuk juga 
untuk melindungi, 
mengayomi, dan 
melayani masyarakat.

Hukum
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Kelompok relawan “Teman Ahok”  berhasil mengumpulkan satu 
juta dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Gubernur 
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok) yang akan 
berpasangan dengan Heru Budi Hartono. 

Dukungan KTP ini merupakan syarat bagi pasangan Ahok –Heru 
yang akan  maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 
melalui jalur independen. 

Hal ini diatur pada Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
Dimana untuk di DKI Jakarta, pasangan calon independen harus 
bisa mengumpulkan dukungan minimal 7,5% dari jumlah Daftar 
Pemilih Tetap (DPT). 

Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, Ahok harus bisa 
mengumpulkan minimal 532.213 lembar dukungan. Dukungan 
itu merupakan syarat utama seorang calon independen untuk 
bisa maju di Pilkada DKI Jakarta (liputan6.com, 10/3/2016). 
Dengan mengumpulkan 1 juta KTP, artinya pasangan Ahok-
Heru telah melebihi syarat yang ditetapkan oleh UU Pilkada. 

Keberhasilan Taman Ahok mengumpulkan satu juta KTP tersebut 
merupakan wujud bahwa kesukarelaan politik merupakan salah 
satu aspek penting dalam demokrasi Indonesia saat ini. 

Partisipasi Politik 

Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the 
Social Science menyatakan bahwa partisipasi politik adalah 
kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna 
mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan 
secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan 
kebijakan umum (Miriam Budiarjo, 1998). 

Politik

Kesukarelaan Politik dalam 1 Juta 
Dukungan KTP untuk Ahok
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Sejalan dengan pengertian diatas, Ramlan Surbakti (1992) 
mengatakan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara 
biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pimpinan 
pemerintahan. 

Selanjutnya Samuel P Huntington dan Joan Nelson (1994) 
membedakan partisipasi politik kedalam dua karakter, yaitu a) 
partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi 
politik yang sukarela; b) partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, 
dan disponsori oleh Pemerintah adalah bentuk partisipasi yang 
dimobilisasikan.

Bentuk-bentuk partisipasi politik, menurut Gabriel A Almond 
dalam Krisno Hadi (2006: 19) dibedakan menjadi kegiatan politik 
konvensional dan non konvensional. Bentuk konvensional adalah 
bentuk partisipasi yang normal dalam demokrasi modern. 

Bentuknya meliputi pemberian suara, diskusi politik, kegiatan 
kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok 
kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik 
dan administratif. 

Bentuk non konvensional adalah beberapa bentuk yang mungkin 
legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan 
dan revolusioner. Bentuknya meliputi pengajuan petisi, 
berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik 
terhadap harta benda, dan tindak kekerasan politik terhadap 
manusia.

Berdasarkan pengertian tersebut, partisipasi politik merupakan 
kegiatan politik yang bersifat personal dari setiap warga negara 
secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan 
umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

Kesukarelaan Politik

Pengertian kesukarelaan politik itu sendiri jika kita merujuk dalam 
Civic Volunteerism Model dijelaskan bahwa seseorang warga 
akan berpartisipasi dalam politik jika memiliki motivasi,  kapasitas 
dan jaringan. Di dalam model ini terdapat tiga komponen dalam 
voluntarisme, yaitu resources, engagement, dan recruitment 
networks (Daniel Rubenson, 2000). 

Politik
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Lebih jauh lagi, model menyebutkan bahwa indikator dari 
kesukarelaan politik adalah desire to vote (keinginan untuk 
memilih), the ability to vote (kemampuan mengambil keputusan 
dalam memilih), being asked to vote (menyuruh atau meminta 
orang lain untuk memilih) (KPU, 2015).

Dalam konteks pengumpulan dukungan KTP bagi pasangan 
calon Ahok-Heru hal ini termasuk bentuk kesukarelaan politik 
yang dilakukan oleh warga negara, guna ikut berperan serta 
dalam proses Pilkada 2017. Tujuannya ialah untuk mendukung 
pasangan Ahok-Heru yang akan  maju dalam Pilkada 2017 
melalui jalur independen.

Selain mengumpulkan KTP, selanjutnya yang juga sangat penting 
dilakukan adalah dengan mengawal verifikasi administrasi dan 
faktual yang dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta. 

Hal ini menjadi tantangan bagi kelompok-kelompok relawan 
pendukung Ahok-Heru, seperti Teman Ahok, Basuki Tjahja 
Purnama Mania (Batman), DAG (Demi Anak Generasi) Ahok 
adalah Kita, serta D Ahokers untuk mengawal proses ini. 

Terlepas tantangan tersebut diatas, kembali penulis ingin 
mengatakan bahwa sangat penting untuk dicatat bahwa 
tingginya kesukarelaan politik dari masyarakat menjadi poin 
utama dalam proses Pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Meningkatnya 
kesukarelaan politik masyarakat menjadikan demokrasi kita yang 
lebih berkualitas. 

-Arfianto Purbolaksono-

 

Politik

Kesukarelaan politik 
merupakan salah satu 
aspek penting dalam 
demokrasi Indonesia 
saat ini.
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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



Update Indonesia — Volume X, No. 7 – Juni 2016 19

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



Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program 
Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat   
Rizal Sukma 

Jeffrie Geovanie 
Jaleswari Pramodawardhani 

Hamid Basyaib 
Ninasapti Triaswati 

M. Ichsan Loulembah 
Debra Yatim 

Irman G. Lanti  
Indra J. Piliang 

Abd. Rohim Ghazali 
Saiful Mujani  

Jeannette Sudjunadi 
Rizal Mallarangeng 
Sugeng Suparwoto 

Effendi Ghazali 
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi  

Awan Wibowo Laksono Poesoro, 

Muhammad Reza Hermanto

Peneliti Bidang Hukum  

 Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik 

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial  

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung  

Hadi Joko S.

Administrasi 

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout 

Siong Cen 

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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