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Kata Pengantar

Indonesia kembali di guncang aksi teror. Kali ini percobaan bom bunuh diri 
terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep di Jalan Dr Mansur Nomor 75 
Medan, pada minggu pagi, tanggal 28 Agustus yang lalu. Teror tersebut 
menyebabkan satu orang pastur mengalami luka ringan di bagian lengan 
kiri. Pelaku penyerangan adalah IAH, pemuda berusia 18 tahun.

Dari telepon genggam pelaku, aparat menemukan bahwa IAH juga kerap 
menonton video yang terkait dengan ajaran ISIS. Demikian pula dari 
komputer yang sering digunakan IAH di warnet milik kakaknya (www.
kompas.com, 29/08/16). Peristiwa ini, menandakan bahwa proses 
radikalisasi di Indonesia telah memasuki taraf yang sangat mencemaskan. 
Penyebaran paham radikal telah menyasar generasi muda melalui media 
sosial.

Laporan utama Update Indonesia bulan Agustus 2016 kali ini mengangkat 
judul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Radikalisasi di Indonesia”. Bidang 
hukum membahas “Urgensi Cuti Kampanye Petahana”. Bidang ekonomi 
membahas “Meneropong Perekonomian di Tahun 2017”. Bidang sosial 
membahas “Catatan terkait Sekolah Sehari Penuh”

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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Pengaruh Media Sosial Terhadap Radikalisasi 
di Indonesia

 
 

Indonesia kembali di guncang aksi teror. Kali ini percobaan bom 
bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep di Jalan Dr 
Mansur Nomor 75 Medan, pada minggu pagi, tanggal 28 Agustus 
yang lalu. Teror tersebut menyebabkan satu orang pastur mengalami 
luka ringan di bagian lengan kiri. Pelaku penyerangan adalah IAH, 
pemuda berusia 18 tahun. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, 
mengatakan hasil pendalaman aparat keamanan menyatakan 
bahwa pelaku tidak termasuk ke dalam jaringan teroris. Tapi pelaku 
terobsesi dari internet. Hal ini diketahui setelah aparat keamanan 
menemukan tulisan “I love Al Baghdadi” di ransel yang digunakan 
IAH untuk membawa bom rakitan. Dari telepon genggam pelaku, 
aparat menemukan bahwa IAH juga kerap menonton video yang 
terkait dengan ajaran ISIS. Demikian pula dari komputer yang sering 
digunakan IAH di warnet milik kakaknya (www.kompas.com, 
29/08/16). 

Peristiwa ini, menandakan bahwa proses radikalisasi di Indonesia 
telah memasuki taraf yang sangat mencemaskan. Penyebaran 
paham radikal telah menyasar generasi muda melalui media sosial. 

Media Sosial dan Radikalisasi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak ke hampir 
semua aspek kehidupan masyarakat. Kini teknologi telah menjangkau 
ke seluruh wilayah tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah 
satu wujudnya adalah teknologi internet.

Saat ini pengguna internet mencapai tingkat yang cukup tinggi, 
hal ini dikarenakan internet menyajikan informasi-informasi yang 
sangat luas, serta memberikan fitur-fitur yang dibutuhkan termasuk 
di dalamnya ruang interaksi terbuka bagi penggunanya. 

Laporan Utama
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Interaksi dan konektivitas dari banyak individu pengguna internet 
sebagai media informasi dan komunikasi ini pada akhirnya 
memunculkan ruang interaksi baru bagi warga negara yaitu dikenal 
dengan media sosial.

Berdasarkan data We Are Social (2016) disebutkan bahwa dengan 
jumlah total populasi sekitar 255 juta penduduk, saat ini sudah ada 
sekitar 88,1 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Dengan jumlah 
pengguna aktif internet sekitar 88,1 juta, berbanding lurus dengan 
jumlah pengguna aktif media sosial saat ini yang berjumlah  sekitar 79 
juta jiwa. Bila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk, 
ada sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang menjadi pengguna 
aktif media sosial. Facebook masih menjadi layanan nomor satu 
yang memiliki pengguna paling aktif di Indonesia. Facebook berhasil 
mengungguli media sosial Google Plus dan Twitter.

Meluasnya pemakaian media sosial di Indonesia, ternyata membawa 
konsekuensi tersendiri. Kasus bom Medan merupakan salah satu 
contoh bagaimana media sosial menjadi ladang organisasi teroris 
sepeti ISIS untuk menyebarkan pengaruhnya. 

Bruce Hoffman (2006) dalam “The Use of the Internet By Islamic 
Extremist”, menjelaskan bahwa internet merupakan sarana yang 
efektif bagi kelompok radikal untuk mempromosikan “dialektika 
global” dimana kebangkitan, kesadaran, aktivisme dan radikalisme 
dapat dirangsang di tingkat lokal dan dimobilisasi kepada proses 
yang lebih luas melalui protes dan perbedaan pendapat.

Jika dikaitkan dengan perkembangan jaringan ISIS di Indonesia, 
Maria A. Ressa, dalam “4 hal yang perlu kamu tahu tentang ISIS 
di Indonesia”, menyebutkan bahwa simpatisan ISIS di Indonesia 
sangat aktif di media sosial. Media sosial membantu mereka 
untuk memperluas basis dan menyebarkan paham radikalisme 
dan melakukan perekrutan. ISIS diyakini memiliki keahlian dalam 
menggunakan media sosial untuk propaganda dan radikalisasi. Video 
dan pesan mereka secara konsisten diunggah untuk menarik simpati 
anak-anak muda. 

Masih dalam sumber yang sama, dikatakan bahwa terdapat empat 
tahapan radikalisasi yang dilakukan ISIS, yaitu pertama, agitasi, 
antara lain memainkan hal yang sangat personal, seperti kemiskinan, 
trauma, ketidakadilan tanpa harapan, dan ketakutan. Kedua, 
identifikasi diri, kelompok atau grup yang menekankan bahwa 
pentingnya kita merasa memiliki ikatan, atau gratifikasi. Ketiga, 
indoktrinasi, meliputi peningkatan kapasitas, jaminan pribadi. Dan  

Laporan Utama
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yang keempat, ekstrimis keji, meliputi aksi, pengorbanan, dan 
menyerahkan diri secara utuh demi kepuasan diri (www.rappler.
com, 23/11/2015). 

Berdasarkan laporan yang berjudul “Online Activism And Social 
Media Usage Among Indonesian Extremists” dikatakan bahwa 
saat ini terjadi penurunan aktifitas penggunaan Facebook, Google 
Plus dan Twitter oleh jaringan ISIS di Indonesia. Mereka kemudian 
beralih menggunakan aplikasi telepon seluler seperti WhatsApp, 
Telegram dan Zello, yang kesemuanya dianggap jauh lebih aman. 
Terutama untuk komunikasi antara Timur Tengah dan Indonesia 
serta di antara pendukung ISIS di Indonesia itu sendiri (Institute For 
Policy Analysis Of Conflict, Report No. 24, 30/10/2015). 

Sasaran Radikalisasi iSiS adalah Pemuda

Pengaruh radikalisasi melalui media sosial berdampak pada 
meningkatnya pemuda menjadi simpatisan maupun pelaku teror. 
Hasil survei yang dilakukan Maarif Institute terhadap 98 pelajar 
SMA yang mengikuti Jambore pada Desember 2015 menunjukkan 
bahwa benih radikalisme di kalangan pemuda Indonesia dalam 
tahap yang mengkhawatirkan. Hal ini contohnya tercermin pada 
beberapa jawaban pertanyaan yang diajukan kepada para pelajar, 
seperti “Bersediakah Anda melakukan penyerangan terhadap 
orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam?”. Hasilnya, 
40,82 responden menjawab “bersedia”, dan 8,16 persen responden 
menjawab “sangat bersedia”. Adapun, responden yang menjawab 
“tidak bersedia” 12,24 persen dan “kurang bersedia” sebanyak 25,51 
persen (www.kompas.com, 2/3/2016). 

Soal sistem tata negara Islam di Indonesia, responden juga ditanya 
mengenai apakah mereka setuju dengan sebagian umat Islam yang 
ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Hasilnya, 19,39 persen 
menyatakan “setuju”, dan 3,06 persen menyatakan “sangat setuju”. 
Adapun, 34,69 persen menjawab “tidak setuju” dan 37, 76 persen 
menjawab “kurang setuju”. Selanjutnya terkait ISIS, para pelajar ini 
ditanya, “Apakah Anda sangat bersedia, kurang bersedia atau tidak 
bersedia bila diajak untuk ikut berperang ke Irak dan Suriah oleh 
ISIS?”. Sebanyak 3,06 persen menjawab “bersedia”; dan 83,86 
persen menjawab “tidak bersedia”. Kemudian para responden 
juga ditanya pendapatnya soal bom bunih diri. Sebesar 6,12 persen 
menyatakan setuju bahwa pengeboman yang dilakukan Amrozi cs 
merupakan perintah agama. Sementara, 79,59 persen menjawab 
tidak setuju(www.kompas.com, 2/3/2016). 

Laporan Utama
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Rekomendasi

Melihat persoalan diatas, sangat jelas bahwa Pertama, aspek 
deradikalisasi perlu menjadi prioritas dalam revisi Undang-Undang 
(UU) Anti Terorisme. Deradikalisasi seharusnya menitikberatkan 
pada aspek pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai 
penghargaan terhadap keragaman budaya, etnis, suku dan agama. 
Sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan, merupakan 
sikap yang sangat penting untuk tersampaikan dan terinternalisasi 
kepada  generasi muda kita saat ini.

Kedua, pengawasan secara ketat ajaran radikal yang dilakukan 
di media sosial. Pengawasan ini memerlukan sinergitas dari 
Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi 
dan Infomatika, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI, Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Lembaga Sandi 
Negara. Setelah batalnya membentuk Badan Cyber Nasional, 
pemerintah perlu berpikir ulang untuk persoalan pengawasan ini. 
Pembentukkan gugus tugas yang mengkordinasikan K/L terkait 
dapat menjadi jalan tengah jika dibandingkan hanya memberikan 
tugas tersebut ke satu lembaga. Diharapkan dengan pembentukkan 
gugus tugas ini dapat meminimalisir pengaruh radikalisasi melalui 
media sosial. 

Ketiga, meningkatkan peran keluarga dalam melindungi pemuda 
dari pengaruh pemikiran radikal. Pendidikan di dalam keluarga 
membentuk karakter dan kepribadian anak. Dengan pendidikan 
keluarga yang baik diharapkan dapat menjadi penangkal dari 
pengaruh pemikiran radikal  tersebut. 

Kemudian keempat, peran masyarakat. Organisasi masyarakat 
seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta tokoh 
masyarakat berperan untuk mencegah meluasnya jaringan gerakan 
radikal dengan mengawasi di lingkungan sekitarnya. 

-Arfianto Purbolaksono-

Laporan UtamaLaporan Utama
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Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan 
berlangsung pada tahun 2017 muncul satu isu hangat yakni polemik 
cuti kampanye bagi calon petahana.

Pada awal Agustus 2016, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
(DKI Jakarta), Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal dengan 
nama Ahok mempersoalkan ketentuan terkait keharusan cuti di luar 
tanggungan negara, selanjutnya disebut cuti kampanye, bagi calon 
petahana selama masa kampanye dalam pilkada.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-
Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota (UU Pilkada). Pasal tersebut mengatur bahwa Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 
Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, 
selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti 
di luar tanggungan negara.

Sebagai calon petahana yang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 
2017 nanti tentu ketentuan cuti kampanye tersebut berkaitan 
erat dengan kepentingannya. Terhadap ketentuan tersebut Ahok 
kemudian mengajukan uji materiil (judicial review) Pasal 70 ayat 
(3) UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuan utamanya 
adalah meminta tafsir MK apakah cuti diluar tanggungan negara 
dalam UU Pilkada tersebut bersifat wajib ataukah opsional.

Pada sidang pendahuluan permohonan uji materiil UU Pilkada 
(22/08/16) tersebut, Mejelis menilai masih ada beberapa hal di dalam 
pokok-pokok permohonan yang masih belum lengkap sehingga 
harus diperbaiki. Di antaranya mengubah obyek permohonan dan 
memperkuat kedudukan hukum (legal standing) pemohon misalnya 
sebagai warga negara atau sebagai pejabat publik atau lainnya, 
termasuk di dalamnya pemaparan soal kerugian konstitusional atas 
berlakunya suatu undang-undang. 

Urgensi Cuti Kampanye Petahana

Hukum
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Setelah Ahok memperbaiki pokok-pokok permohonannya sesuai 
dengan penilaian majelis, MK kemudian menggelar sidang perbaikan 
uji materiil UU Pilkada dalam perkara teregistrasi Nomor 60/PUU-
XIV/2016 pada Rabu 31 Agustus 2016 (www.mahkamahkonstitusi.
go.id, 31/08/16).

Dalam sidang perbaikan uji materiil UU Pilkada, Ahok telah 
memperbaiki beberapa materi permohonan meliputi, pertama, 
memperjelas pasal yang diujikan yakni Pasal 70 ayat (3) huruf a. 
Sebelumnya obyek permohonan Ahok adalah Pasal 70 ayat (3). 
Sementara Pasal 70 ayat (3) terdiri dari huruf a yang mengatur 
tentang keharusan cuti di luar tanggungan negara dan huruf b yang 
mengatur larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan 
jabatannya.

Kedua, Ahok menajamkan legal standing pemohon yakni sebagai 
warga negara yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur DKI. 
Ketiga, Ahok menambahkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) sebagai batu uji konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) 
huruf a UU Pilkada (www.mahkamahkonstitusi.go.id, 31/08/16).

Ketentuan mengenai cuti kampanye bagi petahana atau pejabat 
yang menjabat, bagi Ahok mengekang haknya sebagai warga negara. 
Ahok pada dasarnya tidak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai 
Gubernur DKI Jakarta terutama dalam hal pembahasan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 
2017.

Selain itu, ia juga menegaskan tidak akan bisa maksimal dalam 
menjaga RAPBD serta mengawasi birokrasi jika ia cuti selama 
masa kampanye. Apalagi cuti kampanye tersebut kurang lebih 
akan menyita waktu Ahok selama 4 (empat) bulan jika hanya satu 
putaran (26 Oktober 2016-11 Februari 2016). Hal tersebut menjadi 
alasan Ahok, sebagaimana telah banyak dilansir diberbagai media, 
untuk tidak ikut melakukan kampanye dalam Pilkada Serentak 2017.

Oleh sebabnya Ahok mengajukan permohonan uji materiil Pasal 70 
ayat (3) huruf a UU Pilkada dengan tujuan untuk meminta tafsir MK 
apakah cuti kampanye ini bersifat wajib ataukah opsional bagi calon 
petahana. Terutama jika dihadapkan pada kondisi dimana calon 
petahana tersebut memilih untuk tidak kampanye.

Hukum



Update Indonesia — Volume X, No. 9– September 2016 8

Pro Kontra Cuti Kampanye Petahana

Mayoritas memandang bahwa cuti kampanye bagi calon petahana 
adalah wajib. Alasannya supaya calon petahana tersebut tidak 
menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Namun persoalannya 
bagaimana dengan calon petahana yang memilih untuk tidak 
melakukan kampanye, apakah kemudian cuti kampanye tetap harus 
dilakukan bagi calon petahana atau tidak?

Sebagian pihak merasa seharusnya cuti kampanye ini sifatnya 
adalah opsional karena dalam pengertian dasarnya cuti merupakan 
hak bukan kewajiban. Selain itu, jika dikaitkan dengan kekhawatiran 
penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang tidak cuti selama 
masa kampanye, masalah ini semestinya bukan dibebankan kepada 
kepala daerah melainkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mengingat tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu 
berdasarkan amanat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilu, salah satunya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu 
dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk 
terwujudnya pemilu yang demokratis. Pengawasan tersebut 
diwujudkan dalam  beberapa hal misalnya mengawasi persiapan 
penyelenggaraan dan tahapan penyelenggaraan pemilu. Termasuk 
di dalam tahapan penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan 
kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pilkada.

Sementara menurut sebagian pihak yang lain seperti Mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi, Mahfuf MD, cuti kampanye bagi calon 
petahana selama masa kampanye Pilkada tetap wajib dilakukan. 
Mahfud mengkategorisasikan cuti menjadi tiga kelompok, yaitu 
hak, kewajiban, dan larangan. Cuti masuk kategori hak yaitu bagi 
karyawan yang setiap tahun mendapat jatah 12 hari cuti. Hak itu 
dapat ditagih apabila perusahaan tidak memberikannya.

Sementara untuk cuti yang dilarang, misalnya, jika ada bencana di 
suatu daerah, maka kepala daerah tidak boleh mengajukan cuti. Cuti 
baru bisa diajukan setelah persoalan yang terjadi selesai. Sedangkan 
untuk cuti yang masuk kewajiban, Mahfud MD mencontohkan, cuti 
di luar tanggungan negara (nasional.kompas.com, 22/08/16).

Jimly Asshiddiqie yang juga merupakan Mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi berpandangan sama dengan Mahfud MD bahwa cuti 
kampanye merupakan suatu kewajiban. Sebab menurut Jimly 
keharusan cuti yang sudah diatur di dalam undang-undang, dalam 

Hukum
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hal ini UU No.10/2016, sifatnya tidak lagi menjadi hak melainkan 
suatu kewajiban (nasional.kompas.com, 08/08/16).

Pada peraturan lama bahkan calon petahana harus mundur enam 
bulan sebelum pencalonan. Hingga pada akhirnya MK mengabulkan 
gugatan Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, pada tahun 2008 
dengan mengganti kewajiban mundur menjadi cuti.

Urgensi Cuti Kampanye

Sebenarnya argumentasi Ahok menggugat Pasal 70 ayat (3) huruf 
a UU Pilkada dengan alasan bahwa ia tidak akan bisa mengawal 
RAPBD serta tidak bisa maksimal mengawasi kinerja birokrasi 
menurut Penulis merupakan suatu alasan yang dapat diterima. 
Penulis sendiri memahami kekhawatiran Ahok terhadap jalannya 
pemerintahan meskipun selama cuti jabatan tersebut nantinya 
digantikan oleh wakil kepala daerah ataupun pelaksana tugas. 
Namun tidak ada jaminan kinerja pemerintahan akan tetap berjalan 
dengan stabil.

Akan tetapi di sisi lain ketentuan cuti kampanye dalam UU Pilkada 
ini juga merupakan aturan yang penting bahkan Penulis sendiri setuju 
jika dikatakan wajib. Sebab ada banyak potensi negatif apabila calon 
petahana tidak melakukan cuti kampanye. Perlu diingat bahwa 
bicara soal cuti kampanye bagi calon petahana tidak hanya sekedar 
bicara tentang Ahok melainkan juga calon petahana lainnya serta 
jalannya sistem pemilu kita ke depan.

Beberapa potensi negatif yang mungkin terjadi diantaranya, 
pertama, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse 
of power). Kita tentunya menyadari bahwa bagaimanapun kepala 
daerah memiliki pengaruh besar serta akses terhadap kebijakan dan 
anggaran. Sehingga kekhawatiran bahwa hal itu dapat memberikan 
keuntungan pribadi untuk memenangkan pilkada sangat mungkin 
terjadi.

Kedua, berpotensi terhadap terjadinya penyalahgunaan fasilitas 
yang terkait jabatannya. Ketiga, calon petahana dapat saja 
memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah yang sedang 
menjabat untuk mempengaruhi pemilih terutama pemilih yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam pemerintahannya. 
Potensi ini bisa terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum
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Meskipun beberapa pihak, dalam kasus Ahok, menjamin bahwa 
tidak ada motif penyalahgunaan kekuasaan oleh Ahok apabila tidak 
mengambil cuti kampanye. Namun persoalan ini menurut Penulis 
tidak hanya menyangkut Ahok, melainkan menyangkut sistem 
pemilu kita ke depan. Kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power) tidak hanya ditujukan kepada Ahok sebagai calon 
petahana melainkan semua calon petahana lainnya.

Menurut Penulis semua potensi negatif tersebut perlu kita hindari 
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Tentunya semua calon, 
baik petahana maupun di luar petahana, memiliki hak untuk 
mendapatkan jaminan terselenggaranya kompetisi dalam pesta 
demokrasi secara fair atau adil. Penulis juga berharap hal itu dapat 
menjadi pertimbangan hakim MK dalam memutus permohonan 
Ahok terkait cuti kampanye.

Selain itu, kita juga perlu memahami persoalan kampanye secara utuh. 
Kampanye pada dasarnya merupakan satu pilar pemilu demokratis. 
Melalui kampanye, misalnya dalam Pilkada, sebelum menentukan 
pilihan pemilih berhak mengetahui visi, misi, dan program dari calon 
yang akan dipilih. Sehingga kampanye dapat dikatakan sebagai 
sarana pembelajaran politik yang efektif untuk masyarakat dan 
juga sebagai unsur penting dalam proses penyelenggaraan suksesi 
kepemimpinan.

Dengan demikian tidak berlebihan menurut Penulis jika kita 
memahami bahwa kampanye tidak hanya menyangkut kepentingan 
calon, melainkan juga merupakan hak bagi pemilih. Hal ini sejalan 
dengan pandangan Said Salahudin, Direktur Sinergi Masyarakat 
untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), bahwa kampanye merupakan 
salah satu parameter untuk mengatakan Pilkada diselenggarakan 
secara berkualitas.

Secara yuridis kampanye merupakan bagian dari tahapan 
penyelenggaraan Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 
(3) huruf g Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada yang tidak diubah 
di dalam UU No.10/2016. Artinya kampanye, bagi siapapun 
calonnya baik petahana atau bukan, adalah tahapan penting untuk 
diselenggarakan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas 
dalam kacamata demokrasi dan hukum. Sehingga menurut Penulis 
sebaiknya calon petahana tetap melaksanakan kampanye.

- Zihan Syahayani -

Kampanye 
dalam proses 
penyelenggaraan 
Pemilu yang 
demokratis tidak 
hanya menyangkut 
kepentingan calon 
melainkan juga 
menyangkut hak bagi 
pemilih.

Hukum
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Meneropong Perekonomian di Tahun 2017

ekonomi

Pada tanggal 16 Agustus 2017, atau tepatnya sehari sebelum 
dilangsungkannya upacara peringatan kemerdekaan Republik 
Indonesia yang Ke-71, Presiden Joko Widodo menyampaikan 
keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta 
Nota Keuangan untuk tahun 2017 dalam sidang paripurna DPR  
RI. 

Berdasarkan isi yang disampaikan, pemerintah terlihat masih 
optimis dengan perkembangan ekonomi Indonesia kedepan. 
Indonesia dipercaya masih mampu meningkatkan kinerja 
perekonomian meskipun dinamika global masih samar terlihat. 
Pemerintah percaya bahwa perbaikan-perbaikan yang dilakukan 
oleh banyak negara pasti akan menunjukan hasilnya dalam waktu 
dekat, meski belum semuanya dapat dikatakan stabil.

Menurut Penulis, dengan berbagai macam pertimbangan atas 
kondisi kekinian, asumsi makro ekonomi yang terkandung 
di dalam APBN 2017 terlihat bijaksana dan realistis. Angka 
pertumbuhan ekonomi dipatok tidak terlalu tinggi dan utamanya 
target penerimaan pajak yang tidak terlalu berlebihan.

Asumsi Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangcangan APBN untuk tahun 2017, pemerintah 
menargetkan perekonomian akan tumbuh moderat di angka 5.3 
persen. Menimbang faktor dinamika global yang masih anomali 
dan melemahnya laju ekspor komoditas Indonesia ke pasar 
internasional, proyeksi ini terlihat masuk akal. 

Akan tetapi, target pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu 
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tinggi ini juga tidak menyebabkan pemerintah bekerja seperti 
tanpa beban. 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. Oleh sebab 
itu, fungsi pengawasan pada pengerjaan pembangunan menjadi 
sangat krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di 
tengah performa ekonomi dunia yang tidak terlalu baik.

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.

Dalam membahas target pertumbuhan ekonomi, penting juga 
untuk memperhatikan dua belas paket kebijakan ekonomi 
yang sudah digulirkan oleh pemerintah sejak akhir tahun 2015. 
Dalam pidato Presiden Joko Widodo di sidang paripurna, beliau 
berpendapat bahwa output dari paket tersebut akan mulai 
dirasakan di tahun 2017 dan akan mampu memberikan stimulus 
kepada perekonomian.

Sayangnya, bagi penulis masih terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan terkait paket kebijakan ini agar hasilnya signifikan 
dalam mendorong pertumbuhanekonomi.

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 waktu 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 penting untuk mendapatkan perhatian lebih agar 
kebijakan yang digulirkan tidak hanya dipahami oleh segelintir 
orang, namun menyentuh kepada seluruh pihak berkepentingan.

ekonomi
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Target Penerimaan Pajak

Setelah ketakuan yang terjadi di masyarakat atas potensi 
terjadinya shortfall atau target penerimaan negara yang jauh 
dari kenyataan akibat penetapan target yang terlalu tinggi atau 
tidak realistis yang  terjadi selama dua tahun terakhir, pada tahun 
2017 pemerintah mencoba realistis terhadap target penerimaan 
negara melalui skema perpajakan.

Dikutip dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo 
pada sidang paripurna, penerimaan negara akan memberikan 
kepastian lebih terhadap ruang gerak perekonomian. Di sisi 
penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai 
terobosan kebijakan antara lain dengan mulai dilakukannya 
kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi 
perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan 
pembayar pajak di masa mendatang. Pemerintah juga akan 
melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan. 
Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya 
beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing 
industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan 
ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu 
yang memiliki eksternalitas negatif.

Angka penerimaan yang ditetapkan pemerintah melalui 
perpajakan di tahun yang akan datang adalah sebesar Rp 1.495,9 
triliun. Penetapan angka ini dinilai sangat realistis dengan 
mempertimbangkan segala dinamika ekonomi yang sedang 
berkembang. Asumsi ini kemudian juga banyak diapresiasi oleh 
berbagai kalangan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
misalnya, menyatakan bahwa penetapan angka ini akan sangat 
menguntungkan sektor riil, terlebih di tengah ketidakpastian 
kondisi global.

Kebijakan pengampunan pajak tentu akan menjadi momentum 
besar untuk meningkatkan penerimaan negara ini. Namun, 
perkembangan yang terjadi selama sebulan terakhir nampaknya 
mulai memperlihatkan bahwa tax amnesty belum sepenuhnya 
mampu dijalankan dengan baik.

Salah persepsi (misleading) yang terjadi di kalangan masyarakat 
adalah salah satu contohnya. Muncul pemahaman yang salah 
bahwa masyarakat menilai tidak hanya kalangan elit saja yang 

ekonomi
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dijaring oleh pemerintah dalam kebijakan ini, namun masyarakat 
kelas bawah pun dipaksa untuk mengikuti kebijakan pajak ini 
tanpa terkecuali.

Untuk itu lagi-lagi pemerintah atau siapapun pihak yang 
berkepentingan wajib kembali melakukan diseminasi kebijakan 
yang efektif dan tepat sasaran agar tidak muncul kebingungan di 
masyarakat, yang parahnya justru ikut menimbulkan kepanikan 
dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
Sehingga potensi pajak yang seharusnya ikut muncul dari 
kalangan menengah, dan mungkin kelas bawah, tidak dapat 
dijaring dengan efektif.

-Muhammad Reza Hermanto-

Dengan berbagai 
macam pertimbangan 
atas kondisi 
kekinian, APBN 
2017 dirumuskan 
yang menurut penulis 
asumsi makro ekonomi 
yang terkandung di 
dalamnya terlihat 
bijaksana dan realistis. 
Angka pertumbuhan 
ekonomi dipatok 
tidak terlalu tinggi 
dan utamanya target 
penerimaan pajak 
yang tidak terlalu 
berlebihan.

ekonomi
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Catatan terkait Sekolah Sehari Penuh

sosial

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir 
Effendy mewacanakan sekolah sehari penuh (full day school) 
untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Wacana ini mendapat banyak tanggapan 
dari berbagai kalangan. Bukan hanya orang tua siswa, praktisi 
pendidikan hingga politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
memberikan pendapat mereka. Pada dasarnya, mereka terbagi 
ke dalam dua kubu yaitu yang pro dan yang kontra. 

Pro-Kontra Sekolah Sehari Penuh

Sehari penuh yang dimaksudkan oleh Mendikbud adalah berada 
di sekolah dari jam delapan pagi sampai dengan jam lima sore. 
Kubu yang kontra umumnya berpendapat bahwa berada 
di sekolah dari jam delapan pagi hingga jam lima sore akan 
menimbulkan kejenuhan bagi para siswa, yang diyakini akan 
membuat tidak efektifnya proses belajar. Sekolah sehari penuh 
juga diyakini akan menghilangkan peran serta orang tua dalam 
pendidikan anak. 

Kekhawatiran lainnya adalah, hak anak untuk bermain akan 
berkurang. Bermain memang adalah aktivitas yang bukan hanya 
menyenangkan namun di sisi lain adalah juga sebagai salah satu 
hak yang dipunyai anak agar mereka bisa tumbuh kembang 
optimal.

Alasan lainnya kubu kontra adalah bahwa penerapan sekolah 
sehari penuh ini belum mendesak. Malahan ada beberapa 
persoalan lain terkait pendidikan dasar yang mesti diprioritaskan. 
Misalnya tentang sistem sertifikasi guru, bahan ajar (misalnya di 
dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sering di luar konteks 
pendidikan dan persoalan lainnya. 
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Di lain pihak, pihak yang pro mendukung rencana ini adalah 
juga berdasarkan pengalaman mereka bersinggungan dengan 
sistem sekolah sehari penuh ini. Seperti yang kita ketahui bahwa 
sebenarnya, praktik sekolah sehari penuh bukanlah hal baru di 
Indonesia. Ada beberapa sekolah yang umumnya dikelola swasta 
menerapkan sistem ini. Pertanyaannya, apa metode yang akan 
diterapkan nantinya di sekolah sehari penuh versi pemerintah 
akan sama dengan yang diterapkan swasta? 

Salah satu praktik baik terkait sistem sekolah sehari penuh ini 
adalah menggunakan sistem pendidikan terpadu dimana para 
siswa tidak diajar satu per satu mata pelajaran. Artinya, satu 
tema pembelajaran, misal transportasi, akan dilihat dari berbagai 
aspek pengetahuan; pengetahuan alam, sosial, matematika, 
Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. 

Selain itu, metode ajar yang dipakai tidak melulu di dalam kelas, 
namun juga di luar kelas lewat permainan dan atau simulasi-
simulasi. Lebih jauh, tidak melulu satu arah dari guru ke 
siswa, tapi siswa berdiskusi berkelompok, bermain drama dan 
kegiatan lainnya yang selain menambah pengetahuan siswa juga 
menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Belajar dalam suasana 
menyenangkan adalah poin penting di sini. 

Catatan terkait Sekolah Sehari Penuh

Namun, jika betul konsep seperti ini yang kemudian diadopsi 
pemerintah dan diterapkan ke sekolah-sekolah dasar dan 
menengah yang dikelola pemerintah, ada beberapa catatan 
Penulis. Dari sisi proses pengalihan sistem sebelumnya ke sistem 
baru. Selama ini sistem yang berlangsung, anak-anak sekolah 
setengah hari kemudian proses belajar dilanjutkan di rumah. 
Biasanya, untuk memastikan adanya kelanjutan proses belajar 
dari sekolah ke rumah, ada metode Pekerjaan Rumah (PR) yang 
harus dikerjakan siswa. 

Para guru, meskipun untuk kelas-kelas awal Sekolah Dasar 
dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran, namun 
umumnya mereka dituntut untuk menguasai satu mata 
pelajaran tertentu saja. Artinya, ada proses sosialisasi intensif 
dan komprehensif yang harus dilakukan jika mau mengubah 
sistem ini. Hal lain, artinya juga bahwa ada pengetahuan dan 
keterampilan para guru yang perlu ditambah, perlu disesuaikan 
dengan sistem yang baru.
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Hal lain yang harus juga dilihat adalah bahwa, saat ini kebijakan 
otonomi daerah berlaku di Indonesia, dan sektor pendidikan 
adalah salah satu sektor yang dilimpahkan kewenangannya 
ke pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah memiliki 
kewenangan menetapkan waktu kegiatan belajar mengajar 
ini. Terkait hal ini, yang juga penting dilihat adalah perbedaan-
perbedaan karakteristik setiap wilayah di Indonesia. Karakteristik 
budaya, situasi sosial maupun letak geografis  harus diperhatikan. 

Penulis melihat bahwa pemerintah memang belum menyajikan 
ke masyarakat secara jelas konsep sekolah sehari penuh mereka. 
Meskipun demikian, berpendapat dan memberikan masukan 
terhadap hal ini, menurut penulis wajib kita lakukan. Hal ini 
karena pendidikan, terutama pendidikan dasar diyakini sebagai 
kunci terbebasnya manusia dari ketertindasan dan bekal untuk 
bisa hidup berarti dan meningkatkan taraf hidup.

Penulis sependapat dengan banyak pihak bahwa wacana 
rencana kebijakan sekolah sehari penuh ini harus dikaji dengan 
komprehensif terlebih dahulu. Memperhatikan beberapa hal 
yang sudah penulis utarakan di atas. Selain itu juga harus diingat 
bahwa ada konsekwensi biaya yang tidak sedikit. Mulai dari 
perbaikan sarana prasarana penunjang di sekolah, peningkatan 
keterampilan dan pengetahuan guru, hingga sosialisasi sistem 
baru ini perlu biaya. 

Akhirnya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, 
terutama terkait pendidikan, harus memastikan hak-hak anak 
dilindungi, bukannya dirampas. 

-Lola Amelia -

Sektor pendidikan 
adalah salah satu 
sektor penting karena 
menyangkut penyiapan 
sumber daya manusia 
Indonesia menghadapi 
pelbagai tantangan 
di ranah nasional 
maupun global. 
Sehingga, kebijakan 
terkait pendidikan 
haruslah didahului 
dengan riset dan 
simulasi yang berbasis 
bukti.
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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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