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Kata Pengantar

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat telah tiga kali 
melakukan eksekusi mati terhadap terpidana kasus kejahatan narkotika 
dan obat-obatan terlarang (narkoba). Keputusan eksekusi mati tersebut 
membuat Pemerintah Indonesia selama ini menjadi sorotan organisasi-
organisasi hak asasi manusia nasional maupun internasional. PBB, Amnesti 
Internasional, Uni Eropa, Komnas HAM, dan berbagai lembaga swadaya 
masyarakat lainnya bereaksi kritis bahkan menuntut Indonesia segera 
menghapus pidana mati.

Namun, Indonesia masih melaksanakan pidana mati. Publik pun 
mempertanyakan mengapa Indonesia menolak menghapus pidana mati 
sementara pidana mati dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia, 
khususnya hak untuk hidup itu.

Laporan utama Update Indonesia bulan Agustus 2016 kali ini mengangkat 
judul “Mengevaluasi Pidana Mati Di Indonesia”. Bidan ekonomi membahas 
“Menata Perekonomian dalam Balada Distorsi Global”. Bidang sosial 
membahas “Kisruh Vaksin Palsu”. Bidang politik membahas “Polemik 
Sistem Pemilu Dalam Pembahasan RUU Pemilu”.

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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Mengevaluasi Pidana Mati Di Indonesia
 
 

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat telah tiga 
kali melakukan eksekusi mati terhadap terpidana kasus kejahatan 
narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Pada gelombang 
pertama, eksekusi mati dilakukan terhadap enam terpidana mati 
kasus narkoba pada 18 Januari 2015.

Selanjutnya gelombang kedua, eksekusi mati dilakukan terhadap 
delapan orang terpidana kasus narkoba pada 29 April 2015. 
Sedangkan yang ketiga, Pemerintah baru-baru ini telah memutuskan 
untuk mengeksekusi mati 14 terpidana mati pada kasus yang sama 
yakni narkoba, termasuk di dalamnya 10 warga negara asing.

Eksekusi tersebut pada akhirnya dilakukan terhadap empat terpidana 
mati yaitu Freddy Budiman dan tiga warga negara asing pada Jumat 
29 Juli 2016 dini hari. Sementara 10 lainnya masih dalam masa 
penangguhan karena alasan tertentu.

Keputusan eksekusi mati tersebut membuat Pemerintah Indonesia 
selama ini menjadi sorotan organisasi-organisasi hak asasi manusia 
nasional maupun internasional. PBB, Amnesti Internasional, Uni 
Eropa, Komnas HAM, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat 
lainnya bereaksi kritis bahkan menuntut Indonesia segera menghapus 
pidana mati.

Namun, di tengah banyaknya tekanan, baik nasional maupun 
internasional, serta banyaknya kecenderungan negara-negara 
bergerak meninggalkan pidana mati, Indonesia masih melaksanakan 
pidana mati. Publik pun mempertanyakan mengapa Indonesia 
menolak menghapus pidana mati sementara pidana mati dipandang 
bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk 
hidup itu.

Pidana Mati di Dunia internasional

Pidana mati selama ini memang selalu mendapat sorotan dari 
berbagai kalangan di seluruh dunia. Sejumlah negara di Uni Eropa, 
Australia, Kanada, dan sebagian besar wilayah di Asia dan Amerika 
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telah meninggalkan pidana mati dan mendesak negara lain agar 
pidana mati dihapus.

Dalam Kongres Anti Hukuman Mati Sedunia ke-6 yang 
diselenggarakan di Gedung Opera Oslo, Norwegia (22/06/16), 
tercatat bahwa Republik Demokratik Kongo dan Republik Afrika 
Tengah memilih menghapus dan tidak menerapkan pidana mati 
(Kompas, 23/06/16).

Ini menambah daftar negara-negara yang saat ini telah memilih 
untuk menghapus pidana mati di negaranya. Komisioner Hak Asasi 
Manusia Uni Eropa, Stavros Lambrinidis, menyatakan bahwa pada 
tahun 1945 hanya delapan negara menghapuskan pidana mati. 
Sementara pada tahun 2015, ada 150 negara menghapuskan pidana 
mati ataupun moratorium (Kompas, 23/06/16).

Namun demikian beberapa negara masih ada yang mempertahankan 
pidana mati. Seperti Tiongkok, Arab Saudi, Iran, Amerika 
Serikat termasuk juga Indonesia. Indonesia hingga hari ini masih 
melaksanakan pidana mati, baik dalam hukum maupun dalam 
praktik.

Secara yuridis, di Indonesia masih berlaku Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda sejak 1 Januari 1918. Dalam 
Pasal 10 KUHP masih mencantumkan pidana mati dalam pidana 
pokoknya. Walaupun pada akhirnya di Belanda sendiri pidana mati 
sudah dihapuskan sejak tahun 1870.

Hingga hari ini KUHP dan hukum positif di Indonesia masih 
menganut pidana mati setidaknya terhadap 3 (tiga) jenis kejahatan 
yakni narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Bahkan ada 
ancaman pidana mati juga untuk korupsi meskipun belum pernah 
ada yang dihukum mati dalam kasus ini.

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, selama sudah 
mendapat putusan yang tetap oleh pengadilan dan pengajuan 
grasi telah ditolak, maka eksekusi mati dapat dijalankan. Namun 
persoalannya apakah pidana mati merupakan satu-satunya solusi 
paling efektif terhadap tingkat kriminalitas dan masalah-masalah 
sosial yang sulit dan serius untuk diselesaikan?

Perdebatan Soal Pidana Mati

Perdebatan tentang perlu atau tidaknya pidana mati dihapuskan 
hingga saat ini masih belum selesai. Bahkan mungkin perdebatan 
tersebut akan terus berlangsung setiap kali ada pelaksanaan pidana 
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mati. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukaan untuk 
mendukung dan menentang pidana mati.

Pihak yang menentang pidana mati pada umumnya memandang, 
pertama, pidana mati bertentangan dengan prinsip hak asasi 
manusia. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) misalnya 
memperjuangkan penghapusan pidana mati secara total dari hukum 
pidana di Indonesia. ICJR memandang bahwa hak hidup adalah hak 
yang tak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, 
serta berlaku untuk siapapun (non derogable right) (icjr.or.id, 
16/01/15).

Kedua, pidana mati juga dipandang tidak memberikan efek jera 
seperti yang diharapkan. Di Indonesia, sudah puluhan orang 
menjalani pidana mati selama beberapa tahun terakhir, khususnya 
untuk kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. 
Namun belum ada data yang meyakinkan bahwa pidana mati 
mampu menurunkan tingkat kejahatan secara efektif dibandingkan 
bentuk atau jenis pidana lain seperti pidana penjara seumur hidup 
misalnya.

Ketiga, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada kondisi penegakan 
hukum yang lemah termasuk di dalamnya masalah peradilan 
yang jujur dan adil. Sehingga sebagian pihak khawatir pidana mati 
dijatuhkan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Misalnya 
seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Pada Tahun 2014, sebuah 
penelitian yang diterbitkan dalam The Proceedings of the National 
Academy of Science memperkirakan kurang lebih 4 persen kasus 
hukuman mati di Amerika Serikat (AS) melibatkan orang-orang 
yang tidak bersalah.

Sedangkan pihak yang mendukung pidana mati, menilai bahwa pidana 
mati perlu dipertahankan dengan tujuan melindungi rakyat dari 
kejahatan berat. Kejahatan berat yang dimaksud adalah kejahatan 
tertentu yang jenis dan kualitasnya tidak mungkin lagi dipidana 
dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial 
pada pelakunya. Salah satunya kejahatan narkotika.

Menurut pihak yang mendukung pidana mati kejahatan narkotika 
merupakan kejahatan yang luar biasa serius (extra ordinary). 
Sehingga membutuhkan pidana yang paling maksimal untuk 
mencegah kejahatan tersebut dilakukan yaitu dengan pidana 
mati. Pada umumnya alasan mendukung pidana mati antara lain 
adalah untuk perlindungan korban, menjamin kepastian hukum, 
penanggulangan kejahatan, dan lain sebagainya.

Laporan Utama
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Penulis sendiri sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Topo 
Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, bahwa 
masyarakat yang masih mendukung pidana mati, khususnya 
terhadap kejahatan narkotika, memiliki alasan yang cukup logis. 
Terlebih jika kita mendengar berita seorang bandar narkoba 
mengimpor jutaan pil ekstasi atau berkilo-kilo narkotika ke Indonesia 
yang akan meracuni anak bangsa dan pada tahap selanjutnya akan 
merusak masa depan, membunuh ratusan bahkan ribuan generasi 
muda (Media Indonesia, 1/08/16).

Tidak hanya itu bahkan terpidana kasus kejahatan narkotika 
masih saja dapat mengendalikan peredaran narkoba dari dalam 
penjara seperti yang dilakukan oleh Freddy Budiman. Maka tentu 
logis menurut Penulis jika pidana mati menjadi satu solusi untuk 
mencegah berlangsungnya kejahatan secara berkelanjutan dalam 
rangka melindungi masyarakat.

Sebenarnya tidak hanya kejahatan narkoba, dalam kasus lain 
misalnya berita tentang pemerkosaan oleh belasan orang hingga 
pembunuhan sadis terhadap korban, pembantaian satu keluarga, 
dan banyak kejahatan sadis lainnya. Sehingga logis apabila sebagian 
pihak menilai pidana mati itu perlu. 

Dari sini Penulis memahami bahwa hak asasi manusia tidak bisa 
hanya dilihat dari sisi pelaku tapi juga harus dilihat dari sisi korban. Hal 
yang perlu diperjuangkan bukan hanya keadilan untuk pelaku tetapi 
juga keadilan untuk korban. Namun disisi lain, kita tentunya tidak 
bisa mengabaikan faktor keterbatasan dan lemahnya penegakan 
hukum yang masih mungkin menyebabkan terjadinya kekeliruan 
dalam peradilan.

Mengevaluasi Pidana Mati

Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi 
hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika (UU Narkotika) yang dimohonkan antara lain 
oleh ekspatriat asal negeri kanguru yang tersangkut kasus Bali Nine, 
yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, dan Scott Anthony 
Rush.

Namun MK dalam putusan perkara tersebut akhirnya 
mempertahankan pidana mati karena kejahatan narkotika termasuk 
kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) 
sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif, dan 
maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara 
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lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati.

Menurut Mahkamah pidana mati dalam UU Narkotika tidak 
bertentangan dengan hak hidup yang dijamin Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 
Sebab jaminan atas hak asasi manusia tidak berlaku secara mutlak 
karena harus dilaksanakan dengan menghormati dan menghargai 
hak asasi orang lain demi berlakunya ketertiban umum dan keadilan 
sosial (hukumonline.com, 31/10/07).

Apabila dikaitkan dengan hukum internasional, Indonesia saat ini 
terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika 
yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional yakni UU No. 22/1997 
atau UU Narkotika. Sehingga Indonesia tidak melanggar hukum 
internasional tetapi justru berkewajiban menjaga dari ancaman 
jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional.

Selain itu, Indonesia juga terikat dengan Konvensi Internasional Hak 
Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan pidana 
mati. Namun Pasal 6 ayat (2) ICCPR membolehkan pemberlakuan 
hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk “kejahatan 
yang paling serius.”

Mengenai tafsir “kejahatan paling serius” ini memang masih 
diperdebatkan. Pakar hukum internasional mendefinisikan 
“kejahatan paling serius” sebagai kejahatan di mana ada maksud 
sengaja untuk menyebabkan kematian secara langsung dari 
tindakan kejahatan itu. Sementara kejahatan narkotika motivasi 
utamanya adalah mendapat keuntungan finansial dengan mudah. 
Sedangkan pengguna juga mempunyai peran dan pilihan untuk 
tak mengkonsumsi narkoba. Sehingga kejahatan narkotika bukan 
termasuk “kejahatan paling serius” (Kompas, 30/07/16).

Namun, Indonesia sendiri menafsirkan bahwa narkotika dipandang 
sebagai salah satu kejahatan paling serius. Sehingga Indonesia masih 
mengakui pidana mati dalam hukum positifnya salah satunya di 
dalam UU Narkotika.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perdebatan soal perlu tidaknya 
pidana mati akan berlangsung terus, baik di dunia akademik, 
parlemen, pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat 
luas. Sebagai jalan tengah menurut Penulis, Indonesia bisa tetap 
mengakui adanya pidana mati dalam hukum positifnya tetapi tidak 
menjatuhkan pidana mati tersebut atau dengan kata lain melakukan 
moratorium pidana mati. 

Laporan Utama
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Bersamaan dengan dilakukannya moratorium, Pemerintah bisa 
melakukan evaluasi terhadap efektifitas sebuah pidana terhadap 
tingkat kejahatan. Di samping meningkatkan kualitas penegak 
hukum, dan kemampuan masyarakat melawan kejahatan.

Menurut Penulis pidana mati kalau bisa benar-benar menjadi pilihan 
terakhir dan syarat pemberiannya harus diperketat. Misalnya 
melalui pendekatan alternatives to death penalty yang digunakan 
oleh penyusun RUU KUHP. Alternatives to death penalty adalah 
pendekatan di mana terpidana hukuman mati tidak langsung 
menjalani hukuman mati, tetapi ada masa tertentu sebelum dia 
dihukum. Apabila terpidana terbukti menunjukkan suatu perbaikan 
dan memenuhi sejumlah syarat, pidana dapat berubah menjadi 
pidana seumur hidup.

Dalam situasi seperti ini, Penulis mendukung pendapat Topo 
Santoso, bahwa sebaiknya pihak yang mendukung hukuman mati 
tidak berpandangan bahwa mereka yang menolak pidana mati 
ialah pihak yang mendukung pelaku dan tidak mendukung korban 
serta upaya menanggulangi kejahatan. Penulis juga meyakini bahwa 
baik yang pro maupun kontra semuanya menolak kejahatan tetapi 
berbeda pendekatan.

Selain itu mengingat kondisi penegakan hukum dan peradilan di 
negara kita yang masih belum bisa dikatakan sempurna tentu pidana 
mati harus dijatuhkan dengan sangat hati-hati. Karena apabila terjadi 
kekeliruan, terpidana mati yang terlanjur dieksekusi mati, nyawanya 
tidak dapat dikembalikan.

-Zihan Syahayani-

Hak asasi manusia 
tidak bisa hanya dilihat 
dari sisi pelaku tapi 
juga dari sisi korban. 
Bukan hanya keadilan 
bagi pelaku tetapi juga 
bagi korban.

Laporan Utama
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Satu semester telah beranjak dari tahun 2016. Perjalanan bangsa 
sejauh ini tentu memiliki dinamika tersendiri, tanpa terkecuali 
kegiatan perekonomian yang wajib menjadi catatan khusus. Selama 
enam bulan terakhir kondisi domestik memang masih dirundung 
oleh distorsi global yang agaknya kian anomali. Padahal kinerja 
ekonomi tahun ini menjadi tumpuan dan harapan atas performa 
tahun sebelumnya yang hasilnya jauh panggang daripada api.

Tahun ini sejatinya adalah tahun pemulihan perekonomian 
setelah di tahun 2015 tekanan faktor eksternal kian merajalela. 
Namun, seiring dengan melemahnya perekonomian global dan 
jatuhnya harga barang komoditas pada perdagangan internasional, 
perekonomian dalam negeri nampaknya harus sedikit lebih bersabar 
untuk mencapai kejayaannya seperti yang terjadi pada beberapa 
tahun silam.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa di triwulan 
pertama tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mampu melesat sebesar 
4,9%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama 
di tahun sebelumnya yang nilainya hanya sebesar 4,71%. Rumusan 
APBN-P menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 
di tahun ini adalah sebesar 5,2% atau ini berarti perekonomian 
memerlukan stimulus tambahan yang kerjanya harus lebih signifikan.

Untuk mencapai mimpi ini sebenarnya pemerintah juga telah 
memberlakukan kebijakan yang tidak sedikit jumlahnya. Pelaksanaan 
kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk meningkatkan 
rasio pajak dan penerimaan negara, pemberlakuan selusin paket 
kebijakan dengan tumpuan pada mekanisme deregulasi atas 
aturan investasi, hingga penetapan anggaran negara yang banyak 
berfokus kepada pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk 
memperlancar arus barang dan jasa agar biaya logistik dapat 
berkurang. Namun rasanya manfaat dari kebijakan-kebijakan 

Menata Perekonomian dalam Balada Distorsi Global
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tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat luas secara 
signifikan dalam waktu dekat ini.

Tekanan Kondisi Global

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa kondisi 
perekonomian di dalam negeri memang bukanlah perkara domestik 
semata. Lebih dari itu, kontribusi faktor eksternal tentu akan 
membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap negara-negara 
yang menganut perekonomian terbuka, termasuk Indonesia. 

Hal ini berimplikasi apabila perekonomian dunia sedang dalam 
kondisi baik dan stabil, maka perekonomian dalam negeri pun 
juga akan ikut terangkat. Pun sebaliknya jika kondisi global sedang 
tidak dalam kondisi terbaik maka situasi di dalam negeri juga akan 
terdampak. Untuk itu pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam 
pengambilan kebijakan perlu mewaspadai dan mengantisipasi setiap 
isu atau langkah yang diambil oleh negara lain dengan cerdik untuk 
meminimalisir resiko yang akan berimbas ke Indonesia.

Rilis laporan yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional 
(IMF) memperkirakan bahwa hingga akhir tahun 2016 perekonomian 
global hanya akan mampu tumbuh dalam tingkat moderat, yakni 
di angka 3,1%. Pertumbuhan ini sedikit banyak disebabkan oleh 
membaiknya perekonomian Amerika Serikat, dan pertumbuhan 
yang cukup stabil di emerging markets, termasuk India, Amerika 
Latin, dan ASEAN (Core Indonesia, 2016). 

Namun, secara umum pertumbuhan global masih didesak oleh 
aktivitas anomali yang terjadi di belahan bumi lainnya, seperti 
keluarnya Inggris dari zona eropa (BREXIT), kebijakan rebalancing 
Tiongkok yang tak kunjung usai, hingga melorotnya volume ekspor 
di banyak negara penghasil komoditas primer akibat lesunya aktivitas 
industri.

Banyak pihak yang menuding bahwa kejadian BREXIT akan 
memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Namun, 
penulis beranggapan bahwa fenomena ini tidak akan memberikan 
dampak yang cukup dramatis dengan mempertimbangkan bahwa 
volume perdagangan Indonesia dengan Inggris yang tidak terlalu 
besar. Hal yang menjadi perhatian dalam jangka pendek mungkin 
akan terlihat di pasar uang. 

ekonomi
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Dengan keluarnya Inggris dari Zona Eropa, maka nilai Pounds dan 
Euro akan menukik bersamaan, hingga Dollar AS menguat dan 
pada akhirnya Rupiah kembali melemah. Namun pasar keuangan 
tentu akan merefleksi kepada fundamental ekonomi Indonesia 
kembali. Rasanya memang akan berpengaruh, tetapi penulis 
kembali tekankan bahwa pengaruhnya mungkin tidak akan sebesar 
melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Kembali kepada isu melemahnya perekonomian global – selain 
permasalahan BREXIT semata – banyak negara yang kemudian 
mengantisipasi stagnansi perekonomian di dalam negerinya akibat 
melemahnya perekonomian global dengan memangkas suku bunga 
acuannya. Negara-negara yang telah menggunakan kebijakan 
tersebut antara lain Jepang, Swedia, Denmark, dan Swiss dengan 
tingkat masing-masing suku bunga sebesar, -0.1, -0.5,  -0.65, dan 
-0.75. 

Selain kebijakan ini tentu masih banyak kebijakan lainnya yang 
ditempuh oleh negara-negara lain, seperti dengan meningkatkan 
kepercayaan terhadap pembuat kebijakan dalam menangani resiko 
ekonomi dan finansial, serta melakukan reformasi struktural pada 
beberapa hal yang cukup esensial.

Perekonomian Domestik dan Langkah yang Ditempuh

Perdagangan Indonesia dengan mitra dagang yang sejatinya 
kontributif terhadap produk domestik bruto terlihat tidak mampu 
mendongkrak laju pertumbuhan secara maksimal. Melalui 
pendekatan pengeluaran terlihat pertumbuhan yang ada hanya 
mampu digerakan oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, 
serta investasi.

Jika dilihat lebih mendalam, dampak melemahnya permintaan 
global terhadap komoditas ekspor memberikan dampak yang besar 
terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Sebutlah gas alam, minyak 
mentah, batubara, produk olahan karet, produk logam dasar, minyak 
sawit, dan produk kayu olahan yang notabene ujung tombak ekspor 
bumi pertiwi keseluruhannya mengalami kontraksi yang nilainya 
cukup bervariasi seperti yang digambarkan pada figur di bawah ini 
(Bank Indonesia, 2016).

ekonomi
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Sumber : Bank Indonesia, 2015, diolah

Dengan melemahnya aktivitas perdagangan internasional dan 
pertumbuhan global, maka dalam jangka pendek pertumbuhan 
ekonomi Indonesia akan banyak sekali bergantung kepada 
pengeluaran pemerintah yang saat ini banyak terfokus kepada 
pembangunan infrastruktur. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) 
menambahkan bahwa dalam jangka menengah, pertumbuhan yang 
ada akan bergantung pada reformasi struktural yang dikerjakan 
oleh pemerintah, seperti permasalahan logistik, iklim investasi, dan 
sektor perdagangan.

Agar pembiayaan pembangunan tetap tersedia, per 1 Juli 2016 
Presiden telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bagi penulis UU ini 
mampu menjadi katalis dan sangat tepat momentumnya untuk 
meningkatkan pendapatan pemerintah melalui skema pajak. 
Terlebih jika mempertimbangkan rasio pajak yang terus melemah 
sejak tahun 2012, dan pendapatan dari pajak yang hanya mencapai 
11% dari PDB di tahun 2015 (Core Indonesia, 2016).

Studi yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
menuturkan bahwa tax amnesty diperlukan untuk pemasukan 
keuangan pemerintah dalam jangka pendek, serta juga turut 

ekonomi



Update Indonesia — Volume X, No. 8– Juli,Agustus 2016 12

mendukung peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. 
Dalam jangka pendek tax amnesty berpotensi mengembalikan 
dana WNI yang terparkir di luar negeri yang nilainya diperkirakan 
mencapai 250 miliar dollar AS. Jumlah ini tentu akan sangat 
bermanfaat untuk memenuhi pengeluaran pemerintah dan sumber 
pertumbuhan ekonomi, seperti konsumi swasta, ekspor, dan 
investasi.

Melihat pentingnya pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak 
ini pemerintah nampak sangat serius dalam melakukannya. Tidak 
hanya Presiden yang turun langsung ke lapangan guna meyakinkan 
para pemilik dana untuk menarik kembali uangnya dan ditaruh di 
Indonesia, tetapi juga kembalinya Sri Mulyani menjadi Menteri 
Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Kehadiran 
menteri yang baru tentu bukan tanpa alasan. Publik secara luas 
yakin bahwa kinerja yang sudah beliau bukanlah hal yang biasa. 
Pasar pun ikut merespon dengan mengatnya IHSG sebesar 1% dan 
menamakannya sebagai SMI Effect.

Selain hal itu, untuk meningkatkan kembali gairah perekonomian, 
penulis melihat bahwa selusin paket kebijakan ekonomi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah belum berjalan secara efektif. Kajian 
yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and 
Finance (INDEF), lembaga kajian ekonomi dan keuangan, mencatat 
setidaknya ada tiga kekurangan dari paket kebijakan ini. Pertama,  
paket yang dikeluarkan terlalu banyak dan memunculkan keraguan 
terhadap implementasinya. Kedua, paket kebijakan tidak fokus pada 
sektor tertentu, bahkan satu paket kebijakan saja bisa menyasar dua 
atau tiga sektor yang berbeda. Ketiga, fokus dari paket ini adalah 
deregulasi. Meskipun penulis nilai sangat baik pada akhirnya, namun 
investasi yang diperlukan juga akan sangat lama.

Oleh karenanya, penting bagi para pemangku kepentingan untuk 
melihat kembali selusin paket yang sudah dikeluarkan. Perihal 
diseminasi dan harmonisasi regulasi nampak menjadi hal yang 
sangat krusial untuk mendapatkan perhatian lebih agar kebijakan 
yang digulirkan tidak hanya dipahami oleh segelintir orang, namun 
menyentuh kepada seluruh pihak berkepentingan yang tentunya 
juga sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- Muhammad Reza hermanto -

Selama enam bulan 
terakhir kondisi 
domestik memang 
masih dirundung oleh 
distorsi global yang 
agaknya kian anomali. 
Padahal kinerja 
ekonomi tahun ini 
menjadi tumpuan dan 
harapan atas performa 
tahun sebelumnya 
yang hasilnya jauh 
panggang daripada 
api.

ekonomi
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Kisruh Vaksin Palsu

sosial

Imunisasi diyakini sebagai sebuah proses yang wajib dilakoni oleh 
balita. Hal ini karena para orang tua mempercayai dan melihat 
bukti bahwa memang imunisasi yang rutin dan lengkap sesuai 
arahan tenaga kesehatan terkait sangat berguna. 

Dampaknya bukan hanya untuk menumbuhkan, menjaga 
dan memperkuat imunitas anak-anak di masa balita tapi juga 
untuk bekal di masa mendatang ketika umur mereka semakin 
bertambah. Artinya selain agar mencegah terkena berbagai 
penyakit, imunisasi juga penting untuk memastikan anak bisa 
tumbuh optimal. 

Manfaat imunisasi bukan hanya dipercaya dan terbukti di negara 
kita tetapi juga sudah secara global. Sudah ada kurang lebih 194 
negara di dunia menyatakan bahwa imunisasi terbukti aman dan 
bermanfaat mencegah wabah penyakit, cacat hingga kematian 
akibat penyakit berbahaya. 

Ketika Vaksin Palsu Muncul 

Namun, temuan adanya vaksin palsu beredar di Indonesia 
belakangan ini mengusik ‘kepercayaan’ kita semua. Bukan hanya 
orang tua yang telah menunaikan kewajiban mereka memberikan 
vaksin lengkap untuk anak-anak mereka, tapi masyarakat luas, 
pun pemerintah. Tindakan pemalsian ini sudah dilakukan sejak 
tahun 2003 dan telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia. 

Banyak pihak, mulai dari praktisi kesehatan hingga pemerintah 
menyatakan bahwa vaksin palsu tersebut tidak berbahaya. Hal 
ini karena kandungan vaksin palsu tersebut hanya berupa cairan 
infus dan beberapa komponen lain yang secara medis tidak akan 
membahayakan balita yang diberi vaksin tersebut.
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Persoalannya menurut penulis bukan sebatas itu. Sederet 
manfaat yang harusnya bisa dinikmati oleh anak-anak tidak bisa 
mereka dapatkan. Tentu ini membahayakan kesehatan dan juga 
berpotensi menghambat tumbuh kembang mereka nantinya.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan kita terhadap kinerja 
pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM). Mereka sebagai lembaga negara yang diamanatkan 
untuk mengawasi persoalan terkait obat dan makanan, 
seharusnya sudah bisa memastikan keamanan setiap produk 
obat dan makanan yang beredar di Indonesia termasuk vaksin.

Terkait hal ini Penulis sepakat dengan Seto Mulyadi dari Lembaga 
Perlindungan Anak (LPA) yang menyatakan bahwa beredarnya 
vaksin palsu adalah sebagai bentuk kelalaian banyak pihak. Bukan 
hanya pemerintah tetapi juga rumah sakit dan tempat layanan 
kesehatan lainnya yang lalai mengawasi dokter dan perawatnya 
sehingga vaksin palsu bisa masuk. 

Lebih jauh, menurut penulis, kelalaian pihak pusat layanan 
kesehatan masyarakat terkait memastikan semua obat dan 
vaksin yang digunakan di tempat mereka sudah aman dan juga 
sampah rumah sakit mereka sudah ditangani dengan ketentuan 
yang seharusnya. Hal ini karena terkuak fakta bahwa botol 
bekas vaksin asli yang harusnya dimusnahkan sesuai prosedur 
seharusnya, malahan dikumpulkan dan dipergunakan sebagai 
wadah vaksin palsu. Sehingga secara kasat mata tak akan bisa 
membedakan vaksin palsu dengan yang asli.

Simpulan dan Rekomendasi

Kita semua tentu geram melihat hal ini. Kita bisa memahami 
amarah dan kekesalan para orang tua yang berbondong-bondong 
datang ke pusat layanan kesehatan yang dinyatakan Kemenkes 
sudah terbukti menggunakan vaksin palsu. Namun, penting 
untuk menyikapi persoalan ini dengan bijak.

Tindakan yang diambil aparat penegak hukum dan juga 
pemerintah perlu kita apresiasi. Misalnya Kepolisian sudah 
menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu terdiri dari enam 
produsen, sembilan distributor, dua pengumpul botol, satu 
pencetak label vaksin, dua bidan, dan tiga dokter.

Tindakan ini harusnya terus dilembangkan. Perlu menyelidiki 

sosial
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secara komprehensif bukan hanya praktek peredaran vaksin 
palsu tersebut, tetapi juga akar persoalan berikut aktor-aktor 
(intelektual) lain yang terlibat dalam kasus ini. 

Di sisi lain, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan yang 
telah mengumumkan beberapa rumah sakit dan tempat layanan 
kesehatan lainnya yang diyakini menggunakan vaksin palsu 
tersebut dan haruslah terus melakukan investigasi kasus ini dan 
juga mengumumkan temuan mereka. 

Masyarakat luas, termasuk orang tua juga harus lebih proaktif 
dan bijak menyikapi kasus ini. Mencari informasi terkait 
sebanyak mungkin, memberikan laporan ke pihak terkait jika 
mengetahui perihal peredaran vaksin palsu ini dan yang tak 
kalah pentingnya adalah tidak main hakim sendiri. Tindakan ini 
tak akan menyelesaikan masalah, tapi malahan menimbulkan 
masalah baru bagi diri sendiri.

-Lola Amelia-

sosial

Beredarnya vaksin 
palsu adalah sebagai 
bentuk kelalaian 
banyak pihak, mulai 
dari pemerintah 
(Kementerian 
Kesehatan dan BPOM) 
hingga rumah sakit 
dan tempat layanan 
kesehatan lainnya.
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Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menggantikan 
Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, 
dan DPRD, mulai dibahas oleh pemerintah. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan 
saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih dalam 
tahap pembahasan di pemerintah. Namun, pihaknya akan 
tetap mendengar masukan dari partai politik (Parpol) (www.
kemendagri.go.id, 21/7)

Pengertian Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur 
serta memungkinkan warga negara memilih wakil rakyat. 
Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah 
atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. 

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa ada dua fungsi utama 
sistem pemilu, yaitu pertama, prosedur dan mekanisme konversi 
suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara 
lembaga legislatif dan/atau eksekutif baik pada tingkat nasional 
maupun lokal. Proses konversi votes menjadi seats inilah yang 
biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Kedua, 
instrumen demokratisasi, yaitu konsekuensi setiap unsur 
sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik 
demokrasi, seperti sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, 
efektivitas pemerintahan, integrasi nasional, perilaku memilih, 
perilaku politisi, dan sebagainya (Indra Pahlevi, 2015).

Terkait pilihan sistem pemilu proporsional yang hendak 
digunakan dalam proses pencarian di Indonesia serta ada tiga isu 
atau dimensi lain yang dinilai sebagai isu paling strategis, yaitu: 
(1) pembagian kursi/formula pemilihan (electoral formula); (2) 
besaran daerah pemilihan (district magnitude) dan pembentukan 
daerah pemilihan (districting); dan (3) ambang batas (threshold). 

Politik

Polemik Sistem Pemilu Dalam 
Pembahasan RUU Pemilu
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Ketiga isu utama tersebut akan mengarah pada penamaan sistem 
proporsional yang dipilih, apakah sistem proporsional tertutup 
atau sistem proporsional terbuka. Oleh karena itu, isu tentang 
penamaan sistem pemilu (proporsional) dalam undang-undang 
tentang Pemilu menjadi satu perdebatan tersendiri (Indra 
Pahlevi, 2015). 

Polemik Dalam RUU Pemilu

Salah satu poin perdebatan dalam Rancangan Undang-undang 
(RUU) Pemilu 2019 adalah tentang sistem pemilihan dalam 
pemilu legislatif. Seperti yang kita ketahui dalam UU No. 
8 Tahun 2012  pasal Pasal  5  ayat 1 disebutkan Pemilu untuk 
memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 

Namun kini muncul wacana untuk mengganti sistem proporsional 
terbuka untuk kembali pada sistem proporsional tertutup. Salah 
satunya disuarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P). Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo, mengatakan 
PDIP meminta sistem proporsional tertutup yang digunakan. 
Tapi bukan sekedar kucing dalam karung, transparansi calon ke 
publik bisa sejak setahun sebelumnya. Jadi, meski di bilik memilih 
PDIP, tapi dia tahu calonnya siapa (detik.com, 20/7).

Berbeda dengan suara PDIP, Partai Nasional Demokrat 
(Nasdem) melalui Ketua Umum-nya Surya Paloh menginginkan 
agar pemilihan anggota legislatif 2019 nanti tetap menggunakan 
sistem proporsional terbuka. Alasannya, sistem ini masih 
dianggap paling ideal dibanding proporsional tertutup (detik.
com, 20/7).

Senada dengan Nasdem, Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan, PAN mendorong 
Pemilihan Umum 2019 tetap menggunakan sistem proporsional 
terbuka. Karena menurutnya di dalam demokrasi rakyat harus 
mengetahui dengan jelas figur yang akan mewakili mereka di 
Dewan Perwakilan Rakyat (detik.com, 21/7/2016).

Rekomendasi

Memperhatikan polemik di atas, serta mempertimbangkan 
luasnya wilayah serta prinsip keterwakilan, penulis berpendapat 
bahwa sistem proporsional terbuka masih merupakan sistem 
yang ideal untuk digunakan pada Pemilu 2019. 

Politik
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Akan tetapi pelaksanaan sistem ini masih memerlukan beberapa 
perbaikan. Pertama, yang paling mendasar adalah partai politik 
harus secara disiplin menjalankan rekruitmen politik dengan 
baik. 

Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebenarnya 
telah memberikan panduan bagi parpol mengenai rekrutmen 
dan kaderisasi politik. Ketentuan tersebut menekankan proses 
rekrutmen serta kaderisasi politik harus demokratis dan sesuai 
dengan AD/ART parpol, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar parpol menghindari 
rekruitmen instan yang memunculkan calon legislatif “karbitan” 
yang hanya disiapkan jelang Pemilu. 

Kedua, diperlukan pengaturan seleksi calon legislatif di internal 
parpol yang berbasis pada tiap dapil. Tahap ini dilakukan jauh 
sebelum masa pendaftaran calon legislatif. Kemudian, setelah 
seleksi calon, parpol diharapkan menghasilkan 3-4 kandidat di 
tiap dapil. Hal ini dilakukan agar membangun persaingan yang 
sehat di internal parpol yang berbasis pada masing-masing dapil. 

Ketiga, memperkuat penyelenggara pemilu dalam pencegahan, 
pengawasan  dan penindakan praktik politik uang. Selain 
penyelenggara pemilu, peran pencegahan dan pengawasan 
terhadap praktik politik uang diharapkan juga didukung oleh 
kelompok masyarakat sipil. Hal ini sangat penting untuk 
menekan praktik politik uang pada pemilu 2019 nanti. Sehingga 
menjadikan demokrasi kita menjadi lebih berkualitas.

-Arfianto Purbolaksono-

 

Politik

Sistem proporsional 
terbuka masih 
merupakan sistem yang 
ideal untuk digunakan 
pada Pemilu 2019.
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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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