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KATA PENGANTAR

Pada tanggal 4 November 2016 Umat Islam menggelar aksi demonstrasi 
besar-besaran di DKI Jakarta dan di beberapa kota besar di Indonesia. 
Aksi 411 ini merupakan demonstrasi kedua yang dilakukan oleh Umat 
Islam, setelah Aksi 14 Oktober 2016 yang ditujukan ke Balai Kota DKI 
Jakarta. Kedua aksi tersebut pada dasarnya menuntut hal yang sama yakni 
menuntut proses hukum terhadap terlapor Gubernur DKI Jakarta, Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penodaan agama (Pasal 156 a 
KUHP) dipercepat.

Setelah Aksi 411, masyarakat akan mengawal perkembangan proses hukum 
terhadap Ahok. Apapun hasilnya tentu masyarakat harus menerima. 
Apabila terbukti bersalah maka Ahok harus siap di penjara. Sebaliknya 
apabila tidak terbukti bersalah, maka proses hukum harus dihentikan dan 
kita semua harus menghormati hasil dari proses hukum tersebut.

Laporan utama Update Indonesia bulan November 2016 kali ini mengangkat 
judul “Pasca Aksi 411: Bagaimana Hukum Bekerja?”. Bidang politik 
membahas “Melihat Aksi 4/11 dalam hubungan Islam dan Politik”. Bidang 
ekonomi membahas “Potret Industri dalam Paket Kebijakan Ekonomi”. 
Bidang sosial membahas “Indonesia dan COP 22 Marakesh”

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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Pasca Aksi 411: Bagaimana Hukum Bekerja? 

 
 

Pada tanggal 4 November 2016 Umat Islam menggelar aksi 
demonstrasi besar-besaran di DKI Jakarta dan di beberapa kota 
besar di Indonesia. Aksi demonstrasi ini selanjutnya disebut dengan 
Aksi Damai atau lebih dikenal dengan Aksi 411. Aksi 411 oleh banyak 
pihak dinilai sebagai aksi unjuk rasa dengan ekskalasi massa terbesar 
kedua setelah Aksi 1998 yang pernah terjadi di Indonesia.

Aksi 411 ini merupakan demonstrasi kedua yang dilakukan oleh 
Umat Islam, setelah Aksi 14 Oktober 2016 yang ditujukan ke Balai 
Kota DKI Jakarta. Kedua aksi tersebut pada dasarnya menuntut 
hal yang sama yakni menuntut proses hukum terhadap terlapor 
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus 
dugaan penodaan agama (Pasal 156 a KUHP) dipercepat. Kasus 
tersebut oleh beberapa pihak telah dilaporkan kepada Badan Reserse 
Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim 
Mabes Polri).

Aksi 411 melibatkan massa atau demonstran yang sangat besar dan 
datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan jumlah demonstran 
sebesar itu, patut disyukuri Aksi 411 bisa terkendali dan berlangsung 
dengan damai. Meskipun pada faktanya sebagaimana telah dilansir 
oleh berbagai media Aksi 411 dikabarkan memanas setelah Pukul 
18.00 WIB. Beberapa ricuh kecil terjadi. Pada jam-jam berikutnya, 
banyak terjadi provokasi di dunia nyata dan juga di dunia maya yang 
semakin memperkeruh suasana. Bahkan sempat terjadi penjarahan 
di sebuah minimarket yang setelah ditangani ternyata pelakunya 
bukanlah Pendemo atau Peserta Aksi 411 (Kompas.com, 05/11/16).

Namun demikian pada akhirnya kerusuhan-kerusuhan tersebut 
bisa dikontrol. Aksi 411 telah berakhir damai dan harapannya 
situasi tenang dan damai ini tidak dirusak oleh berbagai pihak yang 
sengaja memanfaatkan situasi. Juga para netizen diharapkan tidak 
sembarangan menyebar berita-berita yang tidak benar.

Laporan Utama
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Proses Negosiasi dan Tuntutan Massa

Aksi 411 yang sempat memanas disebabkan oleh negosiasi antara 
perwakilan demonstran dengan Pemerintah berlangsung alot. 
Menurut keterangan Kapolri Tito Karnavian dalam acara Indonesian 
Lawyer Club (08/11/16), Perwakilan demonstran menolak 
tawaran bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan 
Keamanan, yang di dampingi juga oleh Menteri Sekretaris Kabinet, 
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, Kapolri, dan Panglima 
TNI sebagai wakil dari Pemerintah. Tetapi mereka menuntut ingin 
bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun sayangnya pada saat Aksi 411 tersebut berlangsung, Presiden 
Jokowi sedang berada di luar Istana. Pada saat itu, sebelum waktu 
ibadah Shalat Jum’at, Jokowi meninggalkan Istana untuk meninjau 
proyek insfrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Jokowi 
baru kembali ke Istana pada malam harinya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden 
Jokowi sebenarnya ingin kembali ke Istana, namun kondisi jalan 
tidak memungkinkan. Alasan lainnya yang diungkapkan adalah 
karena prosedur keamanan (Kompas.com, 10/11/16).

Sikap Presiden Jokowi ini banyak dikritik oleh beberapa pihak. 
Banyak pihak menyayangkan Presiden Jokowi tidak mau menemui 
rakyatnya secara langsung dan justru menunjuk perwakilan. Terlebih 
situasinya jumlah massa yang melakukan aksi sangat besar. Ratusan 
ribu massa memadati Jalan Medan Merdeka dan Bundaran Hotel 
Indonesia dan mereka berharap perwakilan mereka dapat bertemu 
dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi.

Para pihak yang kecewa dengan sikap Presiden Jokowi tersebut 
merasa tingkat urgensi Presiden Jokowi menemui perwakilan 
massa Aksi 411 sebenarnya lebih penting dari pada meninjau proyek 
kereta api di Bandara Soekarno Hatta. Bahkan peninjauan terhadap 
proyek tersebut semestinya bisa diwakilkan kepada para pembantu 
Presiden yaitu para menterinya.

Pada akhirnya setelah negosiasi lebih jauh perwakilan demonstran 
setuju bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut 
keterangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito 
Karnavian, perwakilan demonstran yang bertemu dengan Wakil 
Presiden menyampaikan tuntutan agar terlapor saudara Ahok 
ditangkap dan ditahan saat itu juga.

Laporan Utama
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Tuntutan tersebut memang sulit untuk dipenuhi karena Negara kita 
adalah negara hukum. Oleh sebabnya kita perlu menghormati proses 
dan prosedur hukum yang harus dilalui dalam penanganan suatu 
perkara. Sebagai hasil dari negosiasi antara perwakilan demonstran 
dan Wakil Presiden, Kapolri menjanjikan proses penyelidikan 
terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan 
dalam waktu 2 (dua) minggu.

Pasca Aksi 411: Mengawal Proses Hukum Ahok

Setelah Aksi 411, masyarakat akan mengawal perkembangan 
proses hukum terhadap Ahok. Apapun hasilnya tentu masyarakat 
harus menerima. Apabila terbukti bersalah maka Ahok harus siap 
di penjara. Sebaliknya apabila tidak terbukti bersalah, maka proses 
hukum harus dihentikan dan kita semua harus menghormati hasil 
dari proses hukum tersebut.

Selama ini ada beberapa kasus penodaan agama yang berujung di 
ranah hukum, beberapa diantaranya: (1) Gerakan Fajar Nusantara 
(Gafatar); (2) penistaan agama oleh Arswendo Atmowiloto melalui 
Tabloid Monitor; (3) penistaan agama oleh Nando Irwansyah M’ali 
terhadap Agama Hindu (4) penistaan Agama Hindu oleh Rusgiani; 
(5) penistaan agama terhadap Agama Kristen oleh Heidi Euginie; 
(6) penistaan Agama Islam oleh Ki Panji Kusmin pada 1968, (www.
republika.co.id, 18/10/16).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menangani suatu 
perkara pidana. Tahapan tersebut antara lain: (1) tahap pertama 
penyelidikan; (2) tahap kedua penyidikan; (3) tahap ketiga 
penuntutan; (4) tahap keempat pemeriksaan pengadilan; (5) tahap 
kelima putusan pengadilan.

Kelima tahapan tersebut harus dilalui dalam proses hukum 
penyelesaian perkara pidana. Berkaitan dengan kasus Ahok saat ini 
tahapan yang sedang dilakukan adalah tahap penyelidikan. Tahap 
penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari  
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 
1 angka 5 KUHAP).

Melalui tahap penyelidikan Polri akan mengungkap apakah ucapan 
Ahok yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51 merupakan suatu 
perbuatan atau peristiwa pidana atau bukan. Perbuatan pidana 
yang dimaksud adalah perbuatan pidana yang memenuhi unsur-

Laporan Utama
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unsur tindak pidana di dalam Pasal 156 a KUHP sebagaimana yang 
dituduhkan.

Apabila memenuhi, maka proses hukum akan ditingkatkan ke tahap 
penyidikan untuk menemukan bukti dan tersangka (Pasal 1 angka 2 
KUHAP). Pada tahap penyidikan inilah dapat dilakukan penahanan 
terhadap sesorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara 
pada tahap penyelidikan hanya dapat dilakukan penangkapan (Pasal 
16 KUHAP).

Dalam proses penyelidikan kali ini, Polri akan melakukan gelar 
perkara penyelidikan secara terbuka. Namun langkah Polri ini 
menuai kritikan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil 
Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menyatakan bahwa 
penyelidikan merupakan serangkaian investigasi secara tertutup 
atau hanya secara internal kepolisian saja. Karenanya proses gelar 
perkara secara terbuka tersebut bertentangan dengan asas due 
process of law yakni suatu proses hukum yang baik, benar dan adil.

Namun di sisi lain publik menuntut agar proses penanganan kasus 
Ahok ini dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Menurut 
Penulis langkah Polri untuk melakukan gelar perkara penyelidikan 
secara terbuka ini cukup bijak. Pertama, karena masalah ini 
merupakan masalah yang menjadi perhatian publik yang sangat 
luas. Kedua, agar tidak ada kecurigaan terhadap Polri bahwa Polri 
dianggap melindungi, apalagi yang menjadi terlapor adalah figur 
yang dipandang penting yakni Gubernur DKI Jakarta. Ketiga, 
dengan terbuka maka semua bisa mengawasi dan menilai apakah 
jalannya proses penyelidikan sudah dilakukan dengan benar dan adil 
atau tidak.

Selain berpedoman pada KUHP dan KUHAP dalam perkara pidana 
penodaan agama kita perlu juga melihat aturan yang lebih khusus 
yakni Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). 

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Penpres No. 1/1965 ada dua 
syarat tambahan unsur pidana penodaan agama yakni: (1) adanya 
peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya melalui 
keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri 
Dalam Negeri; (2) peringatan semacam itu tidak diindahkan. 
Sedangkan jika si pembuat adalah merupakan sebuah organisasi atau 
aliran kepercayaan, maka sebelum di tindak berdasarkan hukum 
pidana sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3, organisasi dan atau 
aliran kepercayaan itu dapat dibubarkan oleh Presiden.

Laporan Utama
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Ketentuan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat 
terdapat asas lex specialis derogat legi generali dalam penerapan 
hukum pidana, yang artinya aturan yang lebih khusus dapat 
mengenyampingkan aturan yang lebih umum. Sepanjang Penpres 
No. 1/1965 belum dicabut, maka keberadaannya tetap sah menjadi 
hukum positif di Indonesia.

Persoalan lainnya terkait dengan delik penodaan agama yang sering 
menjadi kesulitan adalah istilah penodaan agama sesungguhnya 
sangatlah abstrak. Terlebih jika unsur tindakan yang dibuktikan 
adalah ucapan bukan perbuatan. Dalam praktiknya selama ini pasal 
tentang penodaan agama menjadi pasal yang sangat lentur yang 
bisa dipahami secara sepihak. Oleh karena itu dalam pembuktian 
kasus penodaan agama harus dilakukan dengan hati-hati dan 
memperhatikan aspek kepastian hukum bagi masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Demonstrasi sesungguhnya bukanlah suatu alat untuk melakukan 
tekanan. Melainkan merupakan suatu mekanisme untuk 
mengedepankan aspirasi dari kelompok masyarakat tertentu. 
Demonstrasi di Negara Indonesia yang demokratis tentu sah dan 
dijamin di dalam undang-undang. Sehingga sudah seharusnya kita 
sebagai masyarakat yang pro demokrasi menghargai aksi demonstrasi 
yang dilakukan oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya secara 
damai.

Namun berkaitan dengan proses hukum, yang perlu diingat adalah 
demontrasi tidak boleh menjadi alat untuk menekan apalagi 
mengintervensi proses penegakan hukum. Sebab untuk menjamin 
kepastian dan keadilan, penegakan hukum harus independen dan 
bebas dari intervensi apapun dan siapapun.

Terakhir dalam pandangan Penulis, memang benar bahwa negara 
kita mengakui prinsip kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi 
berada di tangan rakyat. Namun yang tidak boleh dilupakan Negara 
Indonesia. Negara hukum. Artinya Negara Indonesia juga menjujung 
tinggi kedaulatan hukum. Sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat 
di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bangunan kedaulatan hukum 
itu sendiri.

Pada momentum seperti ini semua mata tertuju pada proses 
penegakan hukum di Indonesia. Tantangan yang harus dihadapi 
adalah hukum harus menunjukkan bagaimana ia harus bekerja 
secara profesional untuk menjamin kepastian dan keadilan sebagai 
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tujuan dari hukum itu sendiri. Jangan sampai hukum justru menjadi 
alat untuk melegitimasi yang benar menjadi salah atau yang salah 
menjadi benar.

- Zihan Syahayani -

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
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Jumat 4 November 2016, ratusan ribu umat Islam menggelar 
aksi unjuk rasa, mendesak Pemerintah untuk mengambil tindakan 
hukum terhadap  Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja 
Purnama (alias Ahok). 

Aksi ini merupakan kelanjutan dari kontroversi potongan video 
Ahok yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51. Peristiwa ini terjadi 
pada saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu 
pada 27 September 2016. 

Potongan video yang kemudian menjadi viral di media sosial 
mendapat respon publik yang besar, khususnya umat Islam di 
Indonesia. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 
fatwa menganggap ucapan Ahok dalam potongan video tersebut 
telah menistakan ajaran agama Islam(detik.com, 11/10). 

Aksi 4/11 

Aksi 4/11 atau juga disebut sebagai Aksi Bela Al Quran menyedot 
perhatian publik baik didalam maupun juga luar negeri. Aksi yang 
dipimpin oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (GNPF-MUI), dikuti oleh hampir ratusan ribu umat Islam. 
Mereka bukan hanya datang dari Jakarta dan sekitarnya, tapi juga 
mengikutsertakan dari luar Jakarta seperti dari Sulawesi Selatan, 
Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Tengah. 

Perwakilan peserta aksi menuntut bertemu dengan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait 
kasus hukum Ahok, walaupun pada akhirnya perwakilan peserta 
aksi ditemui oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Aksi yang berpusat di depan Istana Negara, dimulai setelah Shalat 
Jumat, hingga sore hari. Selama itu, aksi ini dinilai kondusif. Namun 
memasuki pukul 18.00 wib, atau batas akhir ijin yang dikeluarkan 
dari Kepolisian. Aksi damai ini mulai berubah menjadi tidak kondusif. 
Kericuhan meletus antara pihak kepolisian dengan peserta aksi. 

Melihat Aksi 4/11 dalam hubungan Islam dan Politik 

Politik
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Sejumlah korban dari kedua belah pihak pun akhirnya berjatuhan. 

Pasca Aksi 4/11

Pasca kericuhan tersebut, Presiden Jokowi akhirnya menggelar 
konferensi pers. Jokowi menyatakan proses hukum akan dilakukan 
kepada Ahok dengan tegas, cepat, dan transparan. Kemudian 
Jokowi mengucapkan apresiasi kepada ulama, kyai dan habib yang 
memimpin aksi. Namun Jokowi juga mengatakan bahwa kericuhan 
yang terjadi dalam aksi ini ditunggangi oleh aktor politik. Ditakutkan 
kericuhan yang terjadi akan memicu konflik yang lebih besar, 
sehingga dapat memecah belah persatuan bangsa. 

Sehari setelah aksi tersebut, Jokowi kemudian bersafari bertemu 
sejumlah Ormas Islam. Pada hari senin dan selasa (7-8/11), Jokowi 
mengunjungi dua Organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu 
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain bertemu 
dengan NU dan Muhammadiyah, pada rabu (9/11) Presiden Jokowi 
juga kemudian mengundang 17 perwakilan Ormas Islam. Kemudian 
di hari kamis (10/11) mengundang sejumlah kiai dari Banten dan 
Jawa Barat. 

Disetiap pertemuan, Jokowi selalu menyampaikan apresiasi kepada 
Ormas-Ormas Islam yang telah menjaga suasana kondusif pada 
saat aksi tersebut. Dan menegaskan untuk proses hukum terhadap 
Ahok tetap berjalan. Pertemuan dengan sejumlah Ormas Islam 
merupakan upaya Jokowi untuk menurunkan ketegangan politik 
yang terjadi saat ini. 

Aksi 4/11 dan Politik Identitas Muslim Indonesia

Melihat aksi 4/11 dan respon Jokowi terhadap aksi tersebut dengan 
bersafari bertemu ormas-ormas Islam. Penulis melihat dalam 
perspektif politik identitas muslim di Indonesia saat ini. 

Secara konseptual “politik identitas” (politica of identity) berbeda 
dengan Identitas politik (political identity). Identitas politik 
merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek 
di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian 
politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian 
identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai 
sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Ilmuwan politik asal Hungaria, Agnes Heller mendefinisikan politik 
identitas sebagai politik yang memfokuskan pada pembedaan 
sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, 

Politik
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dan kebebasan bermain (free play), walaupun juga memunculkan 
pola-pola seperti intoleransi, kekerasan dan pertentangan 
etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, 
environmentalism, dan perselisihan etnis (Ubed Abdillah, 2002).

Sedangkan menurut ilmuwan berkewarganegaraan Kanada, 
Cressida Heyes (2007), politik identitas adalah tindakan politis 
untuk mengedepankan kepentingan dari anggota-anggota suatu 
kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, 
baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. 
Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup 
ideologi atau afilisasi kepartaian, politik identitas berkepentingan 
dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik 
mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks 
yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik 
identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau 
kelompok yang terpinggirkan.

Kegagalan Partai Politik Islam di Indonesia

Berdasarkan pendapat diatas, penulis melihat bahwa peristiwa 4/11 
merupakan bentuk politik identitas muslim Indonesia saat ini. Hal 
ini terbentuk karena kondisi masyarakat muslim Indonesia yang 
terpinggirkan secara politik. Masyarakat muslim hanya dimanfaatkan 
ketika konstetasi politik seperti Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala 
Daerah dan Pemilihan Presiden. 

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Profesor Bachtiar Effendi 
dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 
mengatakan parpol berbasis umat Islam secara politis lebih sebagai 
pelengkap, dan keberadaan mereka cenderung dimanfaatkan untuk 
mendulang suara dalam pemilihan umum. Padahal perolehan 
elektoral mereka kalau digabung partai politik Islam itu cukup 
untuk memenuhi persyarakatan electoral threshold. Kenapa tidak 
berani mencalonkan calon presiden dari mereka sendiri? Malahan 
mendukung calon presiden yang dicalonkan oleh partai lain. Kalau itu 
yang terjadi, kan namanya pelengkap untuk memenuhi persyarakat 
electoral threshold partai lain, terus apa kalau bukan pelengkap. 
Umat Islam yang jumlahnya sangat besar itu hanya dimanfaatkan 
setiap lima tahun sekali (voaindonesia.com, 12/2/2015).

Jika kita kembali menyimak perjalanan Islam dan Politik di Indonesia 
pasca Orde baru, tentunya kita masih ingat di tahun 1999 salah satu 
harapan masyarakat muslim saat itu adalah munculnya koalisi partai-

Politik
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partai politik Islam yang dinamakan dengan Koalisi Poros Tengah. 
Poros tengah menjadi harapan bahwa kelompok Islam akan menjadi 
pemain utama, hal ini ditandai dengan diangkatnya Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden. Begitupula di parlemen dengan 
Amien Rais menjadi Ketua MPR. 

Namun bulan madu ini tidak berlangsung lama. Melalui Sidang 
Istimewa MPR 23 Juli 2001, Gus Dur harus turun dari kursi Presiden 
karena ketegangan antara lembaga legislatif dan eksekutif kala itu. 
Amien Rais sebagai Ketua MPR dan juga motor dari Poros Tengah, 
menjadi salah satu pihak yang ikut bertanggungjawab menurunkan 
Gus Dur.  Poros Tengah akhirnya bubar, harapan masyarakat muslim 
Indonesia sebagai pemain utama akhirnya sirna. 

Hal ini akhirnya menimbulkan antipati dari sebagian besar 
masyarakat muslim terhadap Partai Politik yang mengatasnamakan 
Islam maupun yang berbasis massa Islam. Mereka gagal membangun 
saluran politik bagi masyarakat muslim dalam sistem demokrasi 
Indonesia saat ini. Aspirasi mereka tidak terdenga ataupun terwadahi 
dalam bentuk kebijakan.

Tidak adanya saluran politik pada akhirnya membuat masyarakat 
muslim merasa terpinggirkan. Maka tidak mengherankan jika 
banyak masyarakat muslim malah lebih terikat dengan ormas-
ormas yang notabene adalah kekuatan di luar parlemen. Aspirasi 
masyarakat muslim mendapatkan ruang di ormas-ormas tersebut.  
Inilah yang penulis lihat tentang kondisi masyarakat muslim di 
Indonesia saat ini. 

Kesimpulan

Aksi 4/11 merupakan cerminan dari kondisi masyarakat muslim 
Indonesia saat ini. Terlepas dari tuntutanya terhadap kasus hukum 
Ahok. Aksi demonstrasi yang digawangi oleh ormas-ormas Islam 
merupakan cara masyarakat muslim menyuarakan aspirasinya. 
Mereka merupakan mayoritas, tapi terpinggirkan dalam konteks 
politik di Indonesia.

Hal ini dikarenakan kegagalan partai politik yang mengatasnamakan 
Islam maupun yang berbasis massa Islam untuk menyediakan 
saluran politik bagi masyarakat muslim di Indonesia. 

- Arfianto Purbolaksono -

Politik
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Potret Industri dalam Paket Kebijakan Ekonomi

Ekonomi

Kinerja perekonomian global yang kian anomali kembali 
berdampak pada aktivitas ekonomi di tanah air. Sejak akhir 
tahun 2015, Indonesia kembali dihadang oleh ancaman krisis 
akibat jatuhnya nilai tukar rupiah secara mendalam. Kepanikan 
masyarakat jelas terlihat kala itu. Masyarakat meminta agar 
pemerintah segera melakukan tindakan antisipatif agar efek yang 
ditimbulkan dari kondisi yang ada tidak semakin katastropik.

Untuk menjawab tantangan masyarakat dan demi terciptanya 
iklim ekonomi untuk kembali kondusif, pemerintah sebagai 
otoritas fiskal dan Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan 
moneter akhirnya mengeluarkan serangkaian kebijakan 
stabilisasi. Kebijakan ini kemudian dikenal luas sebagai Paket 
Kebijakan Ekonomi. Hingga November 2016, sudah sebanyak 13 
jilid paket kebijakan yang diluncurkan. Kebijakan tersebut tidak 
hanya terfokus pada satu sektor saja, melainkan hampir seluruh 
sektor terdampak dari dikeluarkannya paket kebijakan ini.

Sebagai tumpuan dalam menstimulus perekonomian, kehadiran 
13 paket kebijakan ekonomi ini diharapkan mampu memberikan 
dampak positif  bagi kinerja perekonomian nasional. Kini sudah 
lebih dari satu tahun paket kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh 
pemerintah. Akan tetapi, seperti layaknya kebijakan-kebijakan 
lainnya, implementasi dari paket kebijakan ekonomi ternyata 
masih memerlukan banyak perbaikan.

Salah satu sektor dalam perekonomian yang terkena dampak 
dari diberlakukannya paket kebijakan ekonomi adalah industri. 
Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan performa 
industri dalam negeri, kondisi global terlihat tidak terlalu banyak 
membantu sejak tahun lalu. Dengan kondisi ini banyak yang 
kemudian berkesimpulan bahwa Indonesia sedang dirudung oleh 
permasalahan deindustrilasasi.
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Tahun 2016 sejatinya adalah tahun pemulihan ekonomi 
paska dinamika global yang kurang menguntungkan di tahun 
sebelumnya. Kebangkitan industri kembali tentu bisa menjadi 
salah satu kunci penting untuk membayar hutang tahun kemarin. 
Akan tetapi, kondisi yang ada nampaknya masih tetap berlanjut 
dan industri dalam negeri harus sedikit lebih bersabar agar pasar 
global kembali bergairah.

Paket Kebijakan Ekonomi dalam Sektor Industri

Untuk menjawab permasalahan yang ada kemudian pemerintah 
mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Salah satu agenda dari 
diimplementasikannya paket tersebut adalah untuk meningkatkan 
daya saing industri. Lantas bagaimana kondisi industri saat ini 
sebenarnya? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 
industri pengolahan terutama makanan dan minuman tumbuh 
sebesar 7,55% (YoY) di triwulan pertama 2016.

Pertumbuhan yang ada terlihat masih di bawah capaian 
pertumbuhan yang ada dalam dua tahun terakhir, yang nilainya 
sebesar 8,49%. Hal senada juga terjadi pada industri karet dan 
plastik yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 7,60% 
(quarter to quarter) di triwulan pertama 2016. Industri kertas 
juga ikut merosot 1,32% (quarter to quarter) pada triwulan 
I-2016.

Pertumbuhan Industri Karet dan Kertas Dalam Negeri 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016, diolah.

Ekonomi
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Agenda penting lain diterapkannya paket kebijakan ekonomi 
adalah untuk mendorong sektor industri agar mampu 
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tanah air. Namun, 
apabila dilihat dari tren pertumbuhan yang ada, perekonomian 
nampaknya belum dapat ditingkatkan secara efektif melalui 
rangkaian paket kebijakan ini.

Berdasarkan sektornya, data BPS menunjukan bahwa saat ini 
kontribusi industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
terlihat menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa deindustrialisasi 
memang benar terjadi di Indonesia. Penurunannya terlihat 
jelas pada triwulan I-2016 dimana share industri hanya sebesar 
20,8%, padahal di triwulan IV-2015 nilainnya mencapai 21,18%.

Proses deindustrialisasi ini salah satunya disebabkan oleh 
penurunan skala produksi yang banyak terjadi pada industri 
besar dan sedang. Selain itu, deindustrialisasi juga disebabkan 
oleh pelemahan pada faktor-faktor pendukung industri, seperti 
pengerjaan infrastruktur yang belum rampung, birokrasi 
perizinan yang berlarut-larut, biaya logistik yang masih mahal, 
hingga ketersediaan pasokan energi bagi industri (INDEF, 2016).

Rekomendasi Kebijakan

Meskipun sudah terdapat beberapa hal yang telah dilakukan 
oleh pemerintah untuk meningkatkan gairah industri di tanah 
air, masih ada juga catatan yang perlu diberikan agar industri 
domestik dapat terus berkembang. Kita pahami bersama 
bahwa infrastruktur adalah komponen yang paling penting bagi 
kesuksesan sektor industri. Dengan infrastruktur yang memadai 
tentu industri akan mampu tumbuh dengan maksimal.

Paket kebijakan ekonomi jilid pertama mengenai percepatan 
pembangunan infrastruktur masih semata berupa instruksi 
presiden (Inpres) semata. Belum ada tekanan yang lebih kuat 
bagi instansi terkait untuk mengakselerasi kinerja seperti halnya 
jika tertuang dalam Undang-undang (UU). Oleh karena itu 
menjadikan Inpres menjadi UU sesegera mungkin diharapkan 
akan dapat segera terwujud agar tidak menjadi disinsentif bagi 
para pelaku industri yang sebelumnya sudah dijanjikan atas 
pengerjaan infrastruktur yang tepat waktu.

Biaya logistik juga penting untuk menjadi catatan bersama. 
Dwelling time yang ada pada saat ini memang cukup baik terlihat 
di pelabuhan Tanjung Priok. Namun, hal tersebut belum terlihat 

Ekonomi
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di pelabuhan besar lainnya di Indonesia. Ini bisa jadi menandakan 
bahwa standar operasi yang berlaku belum rata antara satu 
daerah dengan lainnya. Dengan ini pembenahan tentu wajib 
dilakukan agar jurang ketimpangan antar daerah tidak semakin 
membesar.

Kebutuhan industri akan pasokan energi juga penting untuk 
turut dicermati. Harapan penuh ambisi Presiden Joko Widodo 
untuk memiliki pembangkit listrik bertenaga 35.000 MW 
bukanlah hal yang main-main. Dalam paket kebijakan jilid ke-7 
disebutkan bahwa pemerintah ingin agar proses pembangunan 
kilang minyak dipermudah sehingga pasokan energi tidak terus 
bergantung kepada impor. Padahal jika melihat konteks yang 
ada di lapangan, masalah terbesarnya adalah pada pembebasan 
lahan. Pembebasan lahan cenderung memakan waktu yang 
berlarut-larut dan tidak sedikit menimbulkan konflik di akar 
rumput.

Penting untuk menjadi pertimbangan bersama kemudian bahwa 
melakukan redesain atas paket kebijakan ekonomi yang ada 
merupakan hal yang cukup kritikal. Persoalan industri tidak 
hanya semata permasalahan faktor eksternal semata. Masalah 
domestik juga penting untuk diselesaikan bersama. Terlebih lagi 
terdapat tantangan baru dalam dunia industri, yakni kehadiran 
revolusi industri keempat.

-Muhammad Reza Hermanto-

Kini sudah lebih dari 
satu tahun paket 
kebijakan ekonomi 
dikeluarkan oleh 
pemerintah. Akan 
tetapi, seperti layaknya 
kebijakan-kebijakan 
lainnya, implementasi 
dari paket kebijakan 
ekonomi penting untuk 
diberikan beberapa 
masukan.

Ekonomi
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Indonesia dan COP 22 Marakesh 

Sosial

4 November 2016, The Paris Agreement atau sering disebut 
sebagai Perjanjian Paris mulai berlaku setelah diratifikasi 100 
dari 197 negara pihak. Indonesia, menjadi salah satu negara yang 
meratifikasi, masuk daftar per 31 Oktober 2016 (Mongabay.
co.id).

Kemudian, pada tanggal 7-18 November 2016 di Marakesh, 
Maroko dilangsungkan Conference of Parties United Nations 
Framework Convention on Climate Change, Konferensi Para 
Pihak UNFCCC yang ke-22 atau disebut juga dengan COP 
22. COP kali ini menjadi penting karena akan menurunkan 
standar normatik pada The Paris Agreement ke dalam pelbagai 
strategi yang implementatif. Dengan catatan, strategi-strategi 
ini nantinya adalah yang bersifat kolaboratif antar bangsa atau 
pun jika menyangkut prinsip, disetujui oleh negara para pihak. 

Indonesia Paska Persetujuan Paris

Konteks Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 2016 lalu Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan RUU tentang 
Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas 
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
Perubahan Iklim) menjadi Undang-undang (UU). 

Materi pokok yang terdapat di dalam Persetujuan Paris mengenai 
Perubahan Iklim, antara lain: (1) Tujuan Persetujuan paris adalah 
untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dari 
tingkat pre-industri dan melakukan upaya membatasinya hingga 
di bawah 1,5°Celcius; (2) Kewajiban masing-masing Negara 
untuk menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara 
Nasional (Nationally Determined Contributions). Kontribusi 
penurunan tersebut harus meningkat setiap periode, dan negara 
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berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan 
ambisi tersebut; (3) Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik 
puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan 
upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi; 
(4) Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas 
penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta 
pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan 
cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis 
hasil; (5) Pengembangan kerja sama sukarela antarnegara dalam 
rangka penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan 
nonpasar.

Dalam konteks UNFCCC, UU ini menjadi bagian dari National 
Adaption Plans Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan 
besar, penting untuk aktif terlibat dalam pelbagai upaya 
penanggulangan perubahan iklim dunia. Indonesia, sebagai 
suatu negara yang dikarenakan letak geografis dan sejarah 
perlakuannya terhadap lingkungan, masuk ke dalam kategori 
negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim ini. 

Poin Penting dari Indonesia di COP 22 Maroko

Beranjak dari catatan-catatan di atas, di dalam COP 22 Maroko, 
Indonesia penting aktif menyuarakan rekomendasi strategi 
untuk penanggulangan perubahan iklim ini. 

Menurut penulis, salah satu poin yang patut diperhatikan dan 
kemudian disuarakan pada pertemuan ini oleh delegasi Indonesia 
adalah terkait isu kehutanan. Di dalam The Stern Review 
on the Economics of Climate Change (dikutip Saloh, 2012), 
mengatakan bahwa 75 persen dari emisi yang disebabkan oleh 
sektor kehutanan berasal dari deforestasi dan degradasi hutan 
yang terjadi di Negara-negara tropis, yaitu Brazil, Kongo dan 
Indonesia. Lebih jauh untuk Indonesia, berdasarkan hasil studi 
Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 menyebutkan 
bahwa 85 persen dari total emisi nasional Indonesia berasal dari 
alih guna lahan dan kehutanan. 

Di sisi lain, Indonesia merupakan Negara hutan tropis ke-3 
terbesar di dunia setelah Brazil dan Congo, sehingga secara 
bersamaan hutan Indonesia memiliki potensi besar menjadi 
solusi global dari perubahan iklim.

Hingga saat ini sektor ini masih menjadi perhatian bukan hanya 
pemerintah Indonesia, tapi juga masyarakat termasuk negara 

Sosial
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tetangga yang terdampak oleh persoalan kehutanan Indonesia. 

Penting kemudian mengangkat inisiatif-inisiatif lokal dan 
pemerintah Indonesia sendiri ke forum COP 22 dan kemudian 
mencari strategi bersama terutama dengan negara-negara 
tetangga Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim ini.

-Lola Amelia -
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mengangkat inisiatif-
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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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