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KATA PENGANTAR

Geliat persaingan jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 
2017 semakin memanas. Di masa kontestasi politik seperti Pilkada ini, 
kampanye yang bertujuan menurunkan citra lawan memang sering terjadi. 
Salah satunya dilakukan dengan kampanye hitam. Menyikapi maraknya 
saling serang jelang Pilkada DKI 2017, menurut penulis hal ini bukan hanya 
merugikan pasangan calon, tapi juga sesungguhnya  merugikan masyarakat.

Kampanye yang mendidik seharusnya menekankan pada diskusi gagasan 
dari ketiga pasang calon di arena publik. Perdebatan gagasan di ranah publik 
bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. 
Sudah seharusnya kampanye dijadikan ruang pendidikan politik masyarakat 
guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

Laporan utama Update Indonesia bulan Agustus 2016 kali ini mengangkat 
judul “Jelang Pilkada DKI 2017: Kampanye dan Kesadaran Politik”. Bidang 
hukum membahas “Menanti Paket Kebijakan Hukum Jokowi”. Bidang 
ekonomi membahas “Memproduksi Inovasi di Tanah Air”. Bidang sosial 
membahas “Kebahagiaan, Kebijakan, dan Hubungan Keduanya”

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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Jelang Pilkada DKI 2017: Kampanye dan 
Kesadaran Politik 

 
 

Geliat persaingan jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 
Jakarta 2017 semakin memanas. Persaingan Pilkada DKI akan diikuti 
oleh tiga pasang calon yaitu Pasangan Basuki Tjahaja Purnama 
(Alias Ahok) – Djarot Saiful Hidayat, Pasangan Anies Baswedan 
– Sandiaga Uno, dan yang terakhir Pasangan Agus Harimurti 
Yudhoyono - Sylviana Murni. 

Nuansa panas persaingan jelang Pilkada terlihat dengan kasus 
yang paling akhir mengemuka yaitu potongan video Ahok yang 
mengutip Surat Al Maidah Ayat 51. Kejadian ini terjadi pada saat 
Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 
September 2016. 

Potongan video ini kemudian menjadi viral di media sosial, 
sehingga mendapat respon publik yang besar, khususnya umat 
Islam di Indonesia. Sejumlah pihak (seperti Angkatan Muda 
Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Front Pembela Islam, 
Aliansi 40) menganggap ucapan Ahok dalam potongan video 
tersebut telah menistakan ajaran agama Islam. 

Kontestasi Politik dan Kampanye Hitam

Merespon kontroversi video yang menyudutkan Ahok ini, Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Andreas Hugo Pareira 
mengatakan, pengeditan video yang kemudian menayangkan 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyitir 
ayat Al Quran bisa masuk ke dalam pasal kampanye hitam (www, 
kompas.com, 7/10).

Seperti yang kita ketahui di dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Laporan Utama
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang. Di pasal 69 ayat c disebutkan bahwa dalam 
kampanye dilarang menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai 
Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. 

Di masa kontestasi politik seperti Pilkada ini, kampanye yang 
bertujuan menurunkan citra lawan memang sering terjadi. Salah 
satunya dilakukan dengan kampanye hitam. Kampanye hitam 
sendiri adalah informasi yang didasarkan bukan pada data dan fakta 
serta sudah menjurus pada fitnah dan berita bohong (Lingkaran 
Survei Indonesia, 2008).

Kampanye hitam dalam arena Pemilu, dilakukan dalam tiga 
cara yaitu pertama, dengan pola public relations, yaitu dengan 
serangkaian teknik dan metode public relations melalui daya dukung 
industri media massa baik cetak maupun elektronik. Kedua, kontak 
personal, yaitu melalui sejumlah kontak personal. Hal ini misalnya 
dapat dilakukan dengan berbagai pertemuan langsung dengan 
pemilih. Ketiga, iklan (advertisements), yaitu dengan menggunakan 
sejumlah iklan politik di media massa cetak dan elektronik maupun 
iklan media ruang (Gunter Schweiger dan Michaela Adami, 1999).

Menyikapi maraknya saling serang jelang Pilkada DKI 2017, menurut 
penulis hal ini bukan hanya merugikan pasangan calon, tapi juga 
sesungguhnya  merugikan masyarakat. 

Apalagi jika kita melihat perkembangan pemberitaan Pilkada DKI 
di sejumlah media massa. Pemberitaan Pilkada DKI bukan hanya 
menjadi sorotan warga DKI saja, tapi juga bersifat nasional. 

Kampanye dan Kesadaran Politik 

Seperti yang telah kita ketahui bersama, kampanye merupakan 
kegiatan penting yang dilakukan dalam ajang konstetasi politik.  
Mengutip Pfau dan Parrot (dalam Gun Gun Heryanto, 2013) tujuan 
kampanye adalah mempengaruhi khalayak untuk memilih pasangan 
calon. 

Memilih pasangan calon merupakan bentuk dari partisipasi politik 
masyarakat. Partisipasi politik masyarakat itu sendiri merupakan 
wujud dari kesadaran politik masyarakat. 

Dimana menurut Surbakti (2007), kesadaran politik adalah kesadaran 
akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran 

Laporan Utama
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politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh 
perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan 
(Budiardjo, 1985).

Lebih jauh, Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007) menyebutkan 
salah satu variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
tingkat partisipasi politik seseorang, adalah kesadaran politik.  

Oleh karena itu menurut penulis, pertama, sangat penting untuk 
disadari oleh ketiga tim pasangan calon ini untuk menciptakan 
kampanye yang mendidik. Kampanye yang mendidik seharusnya 
menekankan pada diskusi gagasan dari ketiga pasang calon di arena 
publik.

Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan 
kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Sudah seharusnya 
kampanye dijadikan ruang pendidikan politik masyarakat guna 
membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis. 

Kedua, Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang 
bekerjasama dengan Polri harus bersikap tegas  untuk dapat 
menjatuhkan sangsi kepada tim sukses maupun tim relawan 
pendukung  yang melakukan kampanye hitam. Bawaslu juga 
diharapkan mempublikasikan tim sukses/ relawan pendukung 
manakah yang paling sering melakukan aksi kampanye hitam, agar 
publik dapat menilai dan menjadi pembelajaran publik.

- Arfianto Purbolaksono -

Laporan Utama

Perdebatan gagasan di 
ranah publik bertujuan 
untuk menghasilkan 
kesadaran masyarakat 
dalam berdemokrasi. 
Sudah seharusnya 
kampanye dijadikan 
ruang pendidikan 
politik masyarakat 
guna membentuk 
tatanan masyarakat 
yang lebih demokratis.



Update Indonesia — Volume X, No. 10 – Oktober 2016 5

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia sudah seharusnya 
menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga 
rakyat. Sebab saat ini negara kita sedang dihadapkan pada kondisi 
darurat penegakan hukum.

Dikatakan darurat karena hampir seluruh instrumen yang berkaitan 
dengan penegakan hukum saat ini berada pada kondisi yang 
mengkhawatirkan. Sebut saja hakim, jaksa, panitera, polisi, sebagai 
lembaga penegak hukum justru terlibat dalam kasus suap, korupsi, 
dagang perkara, dan lain sebagainya.

Kondisi demikian apabila tidak segera ditangani jelas akan 
mengancam identitas negara Indonesia sebagai negara hukum 
sebagaimana telah tegas diamanatkan dalam konstitusi.

Amanat sebagai negara hukum pada dasarnya berarti bahwa 
yang seharusnya menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara adalah hukum bukan politik, ataupun ekonomi. 
Namun yang terjadi hari ini adalah hukum pada saat tertentu dapat 
ditunggangi atau menjadi alat bagi kepentingan politik dan ekonomi 
tertentu.

Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus-kasus dagang 
perkara yang disebut dengan makelar kasus dan mafia peradilan. 
Dalam pembuat perundang-undangan negara hukum kita juga 
terancam oleh isu mafia hukum. Mafia hukum ini oleh M. Sofyan 
Lubis, seorang pengacara senior dan pendiri firma hukum LHS & 
Partners, diartikan sebagai suatu kondisi dimana pembuat hukum 
atau undang-undang dalam membuat undang-undang lebih sarat 
nuansa politis praktis dan lebih berorientasi pada kepentingan-
kepentingan kelompok tertentu.

Kondisi demikian semakin menambah buruknya kualitas penegakan 
hukum di Indonesia. Sehingga perlu segera ada upaya progresif untuk 
mendorong segala bentuk perbaikan terhadap penegakan hukum. 
Sebab penegakan hukum yang baik, dalam arti berpihak pada 

Menanti Paket Kebijakan Hukum Jokowi

Hukum
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kebenaran, akan berkorelasi positif terhadap penegakan keadilan. 
Jika penegakan hukum buruk, maka keadilan bagi masyarakat akan 
sulit tercapai.

Gagasan Paket Kebijakan Hukum Jokowi

Harus diakui, permasalahan hukum di Indonesia saat ini adalah 
tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikannya. Maraknya 
kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, konflik horisontal, 
sulitnya perizinan dan tidak adanya kepastian hukum merupakan 
contoh-contoh permasalahan yang terjadi akibat lemahnya 
penegakan hukum.

Segala upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum sudah 
dilakukan, seperti misalnya membentuk KPK untuk memberantas 
korupsi, pembentukan komisi yudisial untuk mengawasi perilaku 
hakim, dan lain sebagainya. Namun sepertinya upaya-upaya yang 
selama ini dilakukan belum optimal dan hasilnya masih jauh dari 
harapan. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) 
berencana menyusun paket kebijakan hukum sebagai jawaban 
atas desakan kuat untuk segera menyelesaikan masalah buruknya 
penegakah hukum di Indonesia.

Pada hari Selasa 27 September 2016, di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum 
dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut akan 
ada paket kebijakan di bidang hukum yang sedang dipersiapkan 
Pemerintah. Wiranto juga menjelaskan bahwa paket kebijakan 
hukum ini merupakan salah satu bagian dari penjabaran konsep 
nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 
ini (nasional.republika.co.id, 27/09/16).

Gagasan adanya paket kebijakan hukum menjadi agenda penting 
di tahun ketiga pemerintahan Presiden Jokowi setelah di tahun 
sebelumnya Jokowi fokus memperhatikan urusan-urusan di bidang 
ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan kurang lebih sudah ada 12 paket 
kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah hingga 
hari ini. Selanjutnya di bidang hukum Jokowi juga akan mengeluarkan 
paket kebijakan hukum yang rencananya akan diumumkan Presiden 
pada Oktober 2016 (Kompas.com, 28/09/16).

Pada awalnya gagasan perlunya paket kebijakan hukum ini 
diusulkan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum 
Indonesia (APPTHI) dalam acara pertemuan APPTHI dengan 
Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 28 Juni 

Hukum
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2016. Pada waktu itu APPTHI mendesak Presiden Jokowi untuk 
segera mengeluarkan paket kebijakan hukum. Hal itu karena para 
akademisi ini prihatin dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia 
sehingga reformasi di bidang hukum perlu menjadi perhatian utama 
Pemerintah.

Terhadap rencana dikeluarkannya paket kebijakan hukum tersebut, 
masyarakat hingga hari ini masih menunggu dan bertanya apa kira-
kira arah dan tujuan yang menjadi sasaran paket kebijakan hukum 
Jokowi ini nantinya.

Sejauh ini, sebagaimana yang berkembang di berbagai media, 
ada lima poin pembenahan dalam bidang hukum yang dibahas 
oleh Pemerintah, antara lain: (1) menyoroti pelayanan publik; 
(2) menindak operasi penyelundupan; (3) menyoroti lembaga 
pemasyarakatan yang over kapasitas; (4) praktik pungutuan liar; 
(5) penyelesaian kasus seperti pernataan regulasi, pembenahan 
manajemen perkara, penguatan SDM aparatur penegak hukum 
serta penguatan kelembagaan dan pembangunan budaya hukum 
(new.okezone.com, 11/10/16).

Hukum dan Permasalahannya

Sebelum menyusun paket kebijakan hukum sebagai salah satu 
langkah mereformasi penegakan hukum, Pemerintah perlu 
memetakan apa saja permasalahan yang mengakar di sektor hukum 
yang selama ini menyebabkan buruknya proses penegakan hukum.

Pertama, permasalahan internal dan eksternal aparat penegak hukum. 
Permasalahan internal, misalnya saat ini hampir semua elemen yang 
berkaitan dengan penegakan hukum itu justru memperdagangkan 
hukum dan keadilan. Sehingga menyebabkan penegakan hukum 
seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keberadaan mafia 
peradilan dan makelar kasus tidak lain pasti melibatkan unsur yang 
ada di dalam lembaga penegak hukum disamping juga melibatkan 
penasehat hukum. Sementara permasalahan eksternal adalah citra 
lembaga penegak hukum yang makin hari makin buruk di mata 
masyarakat.

Kedua, masalah tumpang tindihnya instrumen hukum atau peraturan 
perundang-undangan sehingga menyebabkan rendahnya jaminan 
kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu kita juga dihadapkan 
pada persoalan adanya mafia hukum dalam proses pembuatan 
instrumen hukum.

Hukum
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Ketiga, rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap 
penegakan hukum. Dalam kasus suap misalnya, selain aparat penegak 
hukum mau menerima suap, tentu ada bagian dari masyarakat yang 
terlibat dalam suap itu.  Di sisi lain ada juga bagian dari masyarakat 
kita yang belum memahami hak-hak mereka di hadapan hukum, 
misalnya hak mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang tidak 
mampu.

Keempat budaya korupsi yang sifatnya sistemik dan telah menyebar 
ke seluruh lapisan birokrasi dan stratifikasi sosial termasuk di 
dalamnya aparat penegak hukum. Budaya korupsi ini akan 
mempersulit upaya penegakan hukum di Indonesia.

Jika sudah demikian maka hukum dan keadilan akan menjadi barang 
mahal karena saat ini ia telah menjadi suatu komoditas yang dapat 
diperdagangkan. Ironisnya tidak sedikit bagian dari masyarakat kita 
sendiri yang berminat sebagai pembelinya. Pada akhirnya keadilan 
dan kepastian hukum seolah-olah tidak bisa diberikan secara 
gratis kepada seseorang jika disaat yang sama ada pihak lain yang 
menawarnya.

Kesimpulan dan Saran

Menurut Penulis rumusan paket kebijakan hukum yang sedang 
dibahas oleh Pemerintah setidaknya harus menjawab keempat 
permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan di atas. Misalnya, 
pertama, kebijakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
yakni para penegak hukum, baik dari segi moralitas, integritas dan 
intelektualitas. Selain itu juga mendorong optimalisasi lembaga 
bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kedua, melakukan pembaharuan hukum, singkronisasi dan 
harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya 
peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik hakim, 
kepolisian, kejaksaan, juga advokat. Ketiga, kebijakan meningkatkan 
budaya kritis dan kesadaran masyarakat. Keempat, meningkatkan 
komitmen untuk memberantas korupsi melalui optimalisasi peran 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang tetap diiringi dengan upaya 
penguatan aparat penegak hukum lainnya untuk bersama-sama 
memberantas korupsi. 

Di sisi lain, Penulis sejujurnya sangat menyayangkan paket kebijakan 
hukum ini tidak direncanakan dan dibuat oleh Jokowi sejak awal 
menjabat sebagai Presiden. Sehingga capaiannya dapat terus kita 
nilai dan perbaiki. Rencana Jokowi mengeluarkan paket kebijakan 

Hukum
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hukum baru di tahun ketiga pemerintahannya, membuat Penulis 
menilai kurangnya perhatian Jokowi terhadap buruknya kualitas 
penegakan hukum jika dibandingkan dengan perhatian Jokowi 
terhadap agenda-agenda politik ekonomi. Sehingga persoalan 
hukum tidak dipandang darurat untuk segera diselesaikan.

Namun Penulis tetap mengapresiasi kebijakan Jokowi ini. Penulis 
berharap paket kebijakan hukum ini benar-benar disusun dalam 
kerangka menjamin dan melindungi kepentingan rakyat dan bukan 
untuk kepentingan penguasa atau bahkan pemodal. Kebijakan 
hukum ini juga harus berpihak pada kepentingan nasional dan bukan 
paket hukum yang nantinya hanya ramah pada inventor asing dan 
kepentingan usaha saja.

- Zihan Syahayani -

Dalam sebuah negara 
hukum, hukum harus 
diletakkan lebih tinggi 
dari kepentingan 
para politisi. Hukum 
seharusnya dibuat 
untuk menjamin 
dan melindungi 
kepentingan rakyat, 
bukan kepentingan 
penguasa atau pejabat.

Hukum
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Memproduksi Inovasi di Tanah Air

Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang 
ada pada saat ini sudah semakin berkembang dengan pesat. 
Perkembangan industri kian hari semakin cepat dan modern. 
Ini terjadi tidak hanya di negara-negara industri maju seperti 
Amerika dan Jepang, Indonesia pun ikut mengalami hal yang 
sama akibat adanya globalisasi.

Jika diruntut secara sejarah, saat ini dunia tengah memasuki 
revolusi industri tahap ke-4. Revolusi industri pertama 
terjadi pada sekitar tahun 1784 dimana pada waktu itu mulai 
ditemukannya uap, air, dan produksi peralatan mekanik. Pada 
revolusi kedua yang berkisar pada tahun 1870 sistem pembagian 
kerja mulai diterapkan dan dimulainya era elektrifikasi dan 
produksi masal.

Dalam revolusi industri ketiga (1969), alat elektronik, informasi 
teknologi, dan sistem produksi yang canggih mulai mewarnai 
peradaban masyarakat. Hingga saat ini atau tepatnya 
diklusterkan sebagai revolusi industri ke-4 kita mulai merasakan 
penemuan cyber digital yang mengedepankan hybrid antara 
informasi teknologi dan elektronik. 

Jika dibandingkan dengan tiga revolusi industri sebelumnya, 
tahap ke-4 ini lebih mengedepankan pada penemuan dan 
pengembangan inovasi. Urgensi pentingnya inovasi dalam 
kehidupan manusia juga semakin dipertegas dengan kehadirannya 
sebagai determinan dalam menentukan kemajuan sebuah 
masyarakat, selain tentunya faktor ekonomi, demografi, dan 
kondisi sosial masyarakat.
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Iklim Inovasi di Indonesia

Jika berbicara masalah ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, 
secara normatif tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran inovasi 
dianggap sebagai prasyarat utama yang perlu diperhatikan. 
Dengan adanya inovasi, kemajuan teknologi, industri, dan 
komunikasi akan dengan mudah tercapai, dan pada akhirnya 
kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat. 
Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Rosenberg dari 
Stanford University (2004, dimuat dalam laporan OECD) yang 
menyatakan bahwa inovasi adalah komponen terpenting dalam 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Mencermati hal ini, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan 
pentingnya inovasi dengan meletakannya sebagai peran strategis 
dalam mewujudkan berbagai agenda prioritas perubahan yang 
tertuang dalam visi presiden (Nawa Cita) dan program-program 
yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini merupakan hal yang 
patut kita apresiasi bersama.

Dalam percaturan global, posisi Indonesia saat ini dalam Global 
Competitiveness Index – dirilis oleh World Economic Forum 
– berada pada peringkat ke-37 dari 140 negara yang disurvei. 
Tentu bukan capaian yang buruk. Akan tetapi jika dilihat lebih 
mendalam pada bagian sub-indikator, kondisi Indonesia dalam 
memperjuangkan paten masih terlihat cukup terbelakang – yakni 
di urutan 102 dari 140 negara. Padahal sejatinya kondisi paten ini 
adalah tolak ukur penting atas perkembangan inovasi di suatu 
negara.

Merefleksikan hal ini, forum diskusi yang dilakukan oleh Populi 
Center pada tanggal 15 Juni 2016 tentang Inovasi di Indonesia 
menemukan beberapa fakta mengapa inovasi masih sulit untuk 
berkembang di tanah air. Pertama, masalah regulasi yang 
berbelit-belit masih menjadi isu klasik yang kian lestari. Regulasi 
yang berkaitan dengan penciptaan inovasi perlu dilakukan 
penataan ulang agar tidak bersifat kontraproduktif dalam 
semangat penciptaan inovasi.

Kedua, sistem pendidikan yang ada pada saat ini juga belum 
terlalu fokus kepada penciptaan inovasi. Padahal dengan sistem 
pendidikan yang berbasis inovasi, penciptaan inovasi di tanah air 
dapat berjalan sedini dan secepat mungkin. Kita harus kembali 
kepada fakta bahwa pendidikan adalah fondasi dari berbagai hal, 
termasuk inovasi di dalamnya.

Ekonomi
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Hal-hal lainnya yang juga patut menjadi perhatian serius bagi 
penciptaan iklim inovasi yang produktif di tanah air adalah 
infrastruktur inovasi yang belum terlalu memadai, investasi 
dan pendanaan yang mencukupi, dan sifat inovasi yang belum 
berkelanjutan.

Perihal keberlanjutan inovasi memang menjadi hal unik dan 
cukup menyedihkan di Indonesia. Meskipun sudah banyak 
ajang kompetisi penciptaan inovasi, seperti kontes robot atau 
pertandingan teknologi tepat guna, tidak ada langkah konkrit 
selanjutnya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Alhasil 
inovasi yang telah berhasil ditemukan oleh masyarakat hanya 
berhenti hingga tahap pengumuman pemenang, tidak ada 
kegiatan selanjutnya seperti penyempurnaan dan produksi 
masal.

Yang Harus Diperbaiki

Kita ketahui bersama bahwa problematika yang ada di Indonesia 
dalam menciptakan inovasi adalah masalah-masalah klasik. 
Hal pertama yang tentu perlu dibenahi bersama adalah perihal 
regulasi. Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas dan tidak 
kaku agar bisa menjadi stimulus bagi inovator dalam berkreasi. 
Undang-Undang atau aturan sejenis yang belum ada petunjuk 
teknis dan aturan yang juga perlu dengan segara untuk dibuat.

Pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil 
harus bersinergi dalam menciptakan iklim yang produktif atas 
penciptaan inovasi. Selain itu toleransi antar sesama juga penting 
bagi keberlanjutan pengembangan sebuah inovasi. Prinsip dan 
makna inovasi perlu untuk diartikan secara bersama-sama agar 
tujuan yang ingin dicapai juga jelas dan terukur.

Pemerintah sendiri juga perlu membuka akses yang lebar bagi 
para inovator untuk menciptakan inovasi yang tepat guna. 
Komitmen nyata pemerintah untuk melanjutkan inovasi hingga 
tahap industrialisasi juga penting untuk diperhatikan. Jangan 
sampai ajang-ajang yang menumbuhkan semangat masyarakat 
dalam menciptkan inovasi justru kembali terhenti hingga pada 
pembacaan pemenang lomba. Selain itu mendorong inovator 
lokal agar lebih berkarya dengan pemberian insentif misalnya 
juga dapat menjadi catatan khusus.

Indonesia sebenarnya dapat mencotoh Amerika dalam 
mengembangkan industrinya. Salah satu praktik terbaik dalam 

Ekonomi
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penciptaan inovasi adalah Sillicon Valley yang ada di bagian 
utara negara bagian California. Di sana terdapat sinergi yang luar 
biasa antara perguruan tinggi dan industri. Selain itu pemerintah 
juga mampu menciptakan ruang untuk mengembangkan inovasi 
hingga dikenal sebagai salah satu pusat inovasi terbaik yang ada 
di muka bumi.

-Muhammad Reza Hermanto-

Jika berbicara 
masalah ekonomi 
atau kesejahteraan 
masyarakat, secara 
normatif tidak dapat 
dipunkiri bahwa 
kehadiran inovasi 
dianggap sebagai 
prasayarat utama yang 
perlu diperhatikan.

Ekonomi
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Kebahagiaan, Kebijakan, dan Hubungan Keduanya 

Sosial

Hari Senyum Sedunia (World Smile Day/WSD) diperingati setiap 
tahunnya, tepatnya pada Jumat pertama di Bulan Oktober. Pada 
tahun 2016 ini, WSD diperingati pada Jumat tanggal 7 Oktober 
lalu. Peringatan yang sudah dimulai sejak tahun 1999 ini memang 
tidak terlalu bergaung di Indonesia. Namun kita bisa lihat di 
pelbagai akun sosial media di Indonesia saling mengucapkan 
‘Selamat Hari Senyum Sedunia’ atau ‘Jangan lupa tersenyum, 
karena hari ini adalah Hari Senyum Sedunia’ dan masih banyak 
lagi.

Penulis tidak akan panjang membahas tentang ‘senyum’ ataupun 
Hari Senyum Sedunia ini. Senyum selama ini diyakini sebagai 
ekspresi atau ungkapan kebahagiaan dan atau syukur seseorang 
atas sesuatu yang dia terima atau miliki. Dalam konteks 
bernegara, dalam kondisi seperti apakah setiap warga negara 
akan bisa tersenyum karena bahagia? Kebijakan apa yang dimiliki 
atau diambil pemerintah yang bisa memastikan setiap warga 
negaranya bisa tersenyum bahagia?

Berikutnya mari kita lihat, apa hubungan kebahagiaan dan 
kebijakan negara. Kebahagiaan banyak dianggap sebagai sesuatu 
yang tak bisa diukur, sesuatu yang immaterial yang hanya 
bisa dirasakan. Kebahagiaan diakui sebagai konsep yang sulit 
diterjemahkan. 

Terkait konsep kebahagiaan, Dr. Tom G. Palmer (Executive 
Vice President for International Programs Atlas Network) 
Sering orang menerjemahkan kebahagiaan dengan kesenangan 
atau kepuasan. Namun, jika pun diterjemahkan demikian, itu 
tidaklah keadaan konstan dalam artian bisa saja sekarang kita 
senang dan puas, namun tidak keesokan harinya. Terjemahan 
dari kebahagiaan yang sepertinya lebih mudah dan tetap adalah 
adalah kepuasaan hidup (life satisfaction). 
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Belajar dari Indeks Kebahagiaan Bhutan dan PBB

Kita bisa menarik refleksi dari negara Bhutan, negara kerajaan di 
kawasan Asia Selatan. Bhutan memperkenalkan konsep Gross 
National Happiness (GNH) sejak tahun 1970an dan kemudian 
mengeluarkan GNH Index setiap tahunnya. Indeks ini menjadi 
perbincangan dan terutama memunculkan pertanyaan, ‘apa 
indikator yang dipakai?’, ‘bagaimana bisa mengukur tingkat 
kebahagiaan seseorang?’. 

Beberapa catatan penting yang bisa kita tarik dari GNH Index 
2015 yang dilakukan oleh Centre for Bhutan Studies and GNH 
Research (CBSGR) adalah bahwa indeks ini adalah hasil dari 
survey terhadap individu masyarakat dengan beragam indikator 
yang mereka sebut sebagai the nine domain of GNH (sembilan 
domain GNH).

Ke sembilan domain tersebut yaitu keadaan psikologis, 
kesehatan, penggunaan waktu, pendidikan, keanekaragamaan 
kebudayaan, hidup kemasyarakatan, pemerintahan yang baik 
(good governance), lingkungan dan standar hidup.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi konsep GNH 
Bhutan, mereka menambahkan pendapatan per kapita sebagai 
salah satu indikator Indeks Kebahagiaan versi PBB. Artinya 
faktor ekonomi adalah aspek penting untuk mengukur tingkat 
kebahagiaan seseorang.

Dari indikator dari kedua institusi yang berbeda tersebut, kita 
bisa melihat bagaimana indikator-indikator tersebut sangat 
berhubungan dengan kebijakan yang dimiliki atau diambil 
oleh pengambil kebijakan. Kebijakan yang tepat, relevan dan 
menjawab persoalan masyarakat, pada tahap pertama akan 
membuat masyarakatnya bahagia. Rasa bahagia yang dialami 
masyarakat, bisa kita sebut output dari kebijakan pemerintah. 
Lalu apa setelah masyarakat bahagia

Simpulan

Kemudian, jika masyarakat sudah bahagia, secara mental dia 
akan siap berkontribusi optimal dalam kerja-kerja produktif 
kemasyarakatan dalam berbagai sektor. Untuk ini bisa kita 
kategorikan sebagai outcomes dari pelbagai kebijakan pemerintah 
tadi. 

Sosial
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Terlihat kemudian, jika kita mau melihat keberhasilan kebijakan 
pemerintah, apakah sudah tepat, apakah sudah relevan, tidak 
cukup memang jika hanya mengukur tingkat kebahagiaan 
mereka. Namun, harus dilihat seberapa besar kontribusi 
setiap individu bahagia ini kepada negara. Bagaimana setiap 
individu bahagia ini bisa menggerakan roda perekonomian 
di daerahnya, bagaimana mereka bisa secara bersama-sama 
menjaga kelestarian lingkungan mereka, bagaimana mereka 
bisa berempati dan membantu kelompok-kelompok minoritas di 
wilayahnya, dan lain sebagainya.

Akhirnya, dalam konteks hidup bernegara, kebijakan tidak boleh 
berhenti sampai tataran output tetapi juga harus sudah bisa 
memproyeksikan outcomes berikut dampaknya bagi negara. 
Menuju negara maju atau sebaliknya.

 

-Lola Amelia -

Kebijakan negara 
yang relevan kan 
menciptakan warga 
negara yang bahagia. 
Warga negara 
yang bahagia akan 
berkontribusi maksimal 
dalam pembangunan 
membangun negara.

Sosial
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Profile Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang 
dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, 
dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan 
sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan 
perorangan. 

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. 

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu. 

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara 
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja 
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(WacanaTII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia 
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum). 

Alamat kontak:
Gedung Pakarti Center Lt. 7

Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com

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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