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KATA PENGANTAR

Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pada hari Kamis, 26 Januari 2017 lalu, telah mengejutkan berbagai pihak. 
Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali dipertanyakan publik. 
Ada apa dengan MK? Apa yang salah dengan MK? Apa yang perlu dikoreksi 
dari MK?

Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2017 kali ini mengangkat 
judul “Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK”. Bidang politik membahas 
“Melihat Demokrasi Indonesia”. Bidang sosial membahas “Partisipasi 
Perempuan Pada Pilkada Serentak 2017”. 

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular 
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan 
dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, 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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Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK

 
 

Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) pada hari Kamis, 26 Januari 2017 lalu, telah mengejutkan 
berbagai pihak. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali 
dipertanyakan publik. Sebab ini merupakan kali kedua hakim 
konstitusi terjerat kasus korupsi berupa suap.

Sebelumnya di tahun 2013, kasus suap pernah menimpa mantan 
Ketua Hakim MK, Akil Mochtar, dalam perkara penanganan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Gunung Mas dan Lebak. Kasus 
tersebut berakhir di tingkat kasasi dengan vonis berupa hukuman 
seumur hidup terhadap Akil Mochtar.

Patrialis diduga menerima suap sebesar 20.000 USD dan 200.000 
dollar Singapura, atau senilai 2,15 miliar dari pihak bernama Basuki 
Hariman, pengusaha daging impor, untuk mengabulkan gugatan 
uji materi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan dan Kesehatan Hewan). 
Meskipun membantah telah menerima suap, dan mengaku kepada 
media bahwa dirinya merasa dizalimi, Patrialis pada akhirnya tetap 
ditahan (Tempo.co, 30/01/17).

Dalam kasus ini, Patrialis dijerat dengan Pasal 12 c UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
(news.detik.com, 06/02/17). Pasal tersebut mengatur pidana bagi 
hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau 
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk 
diadili.

Ada Apa dengan MK?

Peristiwa yang kembali menyeret hakim konstitusi dalam kasus 
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korupsi juga mengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak. 
Ada apa dengan MK? Apa yang salah dengan MK? Apa yang perlu 
dikoreksi dari MK? adalah pertanyaan yang paling sering diajukan 
setelah hakim konstitusi, Patrialis Akbar, menjadi tersangka kasus 
suap.

Dalam perkembangannya, Patrialis Akbar akhirnya melayangkan 
surat pengunduran diri sebagai hakim konstitusi pada Senin, 30 
Januari 2017. Meskipun Patrialis telah mengundurkan diri, sidang 
Majelis Kehormataan Hakim Konstitusi (MKMK) terhadap Patrialis 
tetap dilaksanakan. Sebab Keputusan MKMK ini akan menjadi 
dasar bagi MK dalam menentukan pengajuan status pemberhentian 
seorang hakim konstitusi kepada Presiden, apakah melalui 
pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Setelah melalui proses persidangan, MKMK pada akhirnya 
memutuskan pemberhentian tidak terhormat kepada Patrialis 
Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Alasan pemberhentian Patrialis 
karena terbukti telah melakukan pelanggaran berat dan ditangkap 
oleh KPK, ditetapkan sebagai tersangka, serta ditahan di Rumah 
Tahanan (rutan) KPK. (m.metrotvnews.com, 16/02/17).

Lagi-lagi integritas profesi hakim kembali tercoreng akibat perbuatan 
tidak patut yang dilakukan oleh segelintir oknum. Banyak pihak 
merasa prihatin terhadap kasus yang menimpa MK. Apalagi kasus 
ini terjadi ketika banyak pihak tengah berusaha membenahi dunia 
peradilan. Selain itu, peristiwa ini membuat beberapa pihak menilai 
MK terkesan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Salah satunya diungkapkan oleh Koordinator Divisi Hukum dan 
Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun. 
Menurutnya beberapa putusan MK juga dinilai menghambat upaya 
pemberantasan korupsi. Misalnya putusan soal perluasan obyek 
praperadilan meliputi penetapan tersangka, penggeledahan dan 
penyitaan. Kemudian putusan MK mengabulkan permohonan 
pembatalan Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Kepala Daerah (UU Pilkada) yang berakibat narapidana bisa 
mengikuti pilkada (Tempo.co, 27/01/17).

Boeyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia 
(MAKI) pun meminta Dewan Etik MK tidak hanya memeriksa 
Patrialis Akbar tetapi juga memeriksa hakim-hakim konstitusi 
lainnya. Penangkapan Patrialis menurutnya membuktikaan adanya 
suap yang terjadi di MK dan ia khawatir juga terjadi dalam perkara uji 
materi undang-undang lainnya, misalnya UU Tipikor (Kompas.com, 
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29/01/17). Hal ini menunjukkan kembali menguatnya kekhawatiran 
dan keraguan masyarakat terhadap independensi, imparsialitas, dan 
integritas MK.

Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk menjamin agar 
konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana 
mestinya. Oleh karena itu, MK biasa disebut sebagai the guardian 
of the constitution. Sebagai salah satu lembaga utama dalam 
kekuasaan kehakiman, MK tentu perlu dijaga independensinya dari 
segala bentuk judicial corruption (korupsi dalam praktik judisial). 
Tujuannya adalah untuk menjaga marwah dan wibawa MK di mata 
publik.

Independensi hakim merupakan jaminan tegaknya hukum dan 
keadilan, dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara 
hukum. Prinsip kemandirian (independensi) hakim merupakan 
sesuatu hal yang harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Independensi 
tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang salah 
satunya berkaitan dengan pengangkatan atau pemilihan (rekrutmen) 
hakim (Abd. Rasyid As’ad, 2013).

Oleh karena itu proses rekrutmen hakim menjadi bagian penting 
yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan independensi 
kekuasaan kehakiman termasuk di dalamnya Mahkamah Konstitusi.

Hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), 
diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung 
(MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden, yang 
selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Mengenai prosedur pemilihan 
atau seleksi, berdasarkan Pasal 19 UU No. 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU MK) dilaksanakan secara transparan 
dan partisipatif.

Sementara Pasal 20 UU MK hanya menerangkan bahwasanya 
ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan 
hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yaitu MA, 
DPR, dan Presiden secara obyektif dan akuntabel. Di sinilah letak 
awal permasalahannya, bahwa masing-masing lembaga yakni MA, 
DPR, dan Presiden, selama ini memiliki mekanisme seleksi yang 
berbeda-beda dan tidak semuanya terbuka.

Laporan Utama
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Menurut Fajrul Falaakh, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 
Gadjah Mada, selama ini seleksi hakim konstitusi di DPR memang 
sudah cukup terbuka yakni dengan membetuk panitia seleksi. 
Namun keterbukaan perekrutan oleh DPR hanya untuk melegitimasi 
penjatahan hakim konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi III. Hal 
itu terlihat dalam seleksi hakim MK di DPR pada tahun 2003, 2008, 
2009 dan 2013. Hasil akhirnya adalah dominasi “koalisi pendukung 
Presiden” ditubuh MK. Selanjutnya seleksi yang dilakukan di MA 
juga tidak pernah transparan pada tahun 2008, 2010 dan 2013. 
Sedangkan seleksi yang dilakukan oleh Presiden hasil juga tidak 
transparan di tahun 2008, 2011, dan 2013 (vide Putusan MK No. 
1-2/PUU-XII/2014: hlm. 62).

Di tahun 2013, setelah tertangkapnya Akil Mochtar, Pemerintah 
berupaya memperbaiki sistem seleksi hakim konstitusi melalui 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 
2013 (Perppu No. 1/2013). Perppu No.1/2013 akhirnya diundangkan 
menjadi UU No 4 Tahun 2014 sebagai pengganti UU MK yakni 
UU No. 24 Tahun 2003. UU No. 4 Tahun 2014 jo. Perppu No. 
1/2013 sebagai UU MK yang baru pada saat itu mengatur tentang 
pembentukan Panel Ahli oleh Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga 
yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan bagi para calon 
hakim konstitusi.

Namun sayangnya, MK membatalkan secara keseluruhan UU 
tersebut melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014. Salah satu 
pertimbangan hakim pada waktu itu adalah seleksi calon hakim 
konstitusi oleh Panel Ahli telah mengurangi, bahkan mengambil 
alih kewenangan konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945 
kepada Presiden, DPR, dan MA. Pada akhirnya sistem seleksi hakim 
konstitusi kembali menggunakan pola yang diatur dalam UU No. 24 
Tahun 2003.

Kali ini, setelah kasus suap kembali menimpa MK, perbaikan sistem 
seleksi kembali menjadi wacana yang menguat. Sebab, sistem 
seleksi merupakan hal yang sangat krusial karena menjadi pintu 
masuk utama bagi terpilihnya hakim konstitusi yang berkualitas dan 
berintegritas.

Dalam pandangan Penulis, ide pembentukan Panel Ahli atau Panitia 
Seleksi, sebagaimana pernah diajukan oleh Pemerintah adalah 
gagasan yang relevan dan patut dipertimbangkan. Supaya tidak 
mengurangi kewenangan konstitusional dalam hal seleksi hakim 
konstitusi oleh MA, DPR, dan Presiden, Panel Ahli atau Tim Seleksi 
dapat dibentuk oleh masing-masing lembaga tersebut. Menurut Pan 
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Mohammad Faiz, Peneliti di Mahkamah Konstitusi, pembentukan 
panitia atau panel ahli akan dapat mengurangi kepentingan personal 
dan subjektivitas keputusan yang dibuat oleh Presiden, DPR, dan 
MA (Sindonews.com, 02/02/17).

Selain itu agar tercipta parameter yang jelas terkait kelayakan calon 
hakim konstitusi, maka MA, DPR, dan Presiden dapat membentuk 
peraturan bersama yang mengatur tentang Pedoman Kelayakan 
Hakim Konstitusi. Hal ini menurut Penulis penting supaya hakim yang 
terpilih dari seleksi oleh Tim Seleksi atau Panel Ahli yang dibentuk 
oleh masing-masing lembaga tersebut mampu menghasilkan hakim 
konstitusi dengan parameter yang objektif.

Langkah dan Kebijakan Pemerintah

Menyikapi berbagai koreksi terhadap sistem seleksi hakim MK, 
Pemerintah kemudian menandatangani Keputusan Presiden 
tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) hakim MK pada, 
Senin, 20 Februari 2017. Pansel Hakim MK tersebut terdiri dari 
mantan Hakim Konstitusi Harjono (Ketua) dan Maruar Siahaan, 
Sukma Violetta (Wakil Ketua Komisi Yudisial), Ningrum (Akademisi 
Universitas Sumatera Utara), dan Todung Mulya Lubis (Aktivis 
HAM) (cnnindonesia.com, 22/02/17).

Dengan dibentuknya panitia seleksi tersebut harapannya sistem 
seleksi hakim konstitusi jauh lebih terbuka, partisipatif dan obyektif, 
dan akuntabel. Sehingga dapat dihasilkan hakim konstitusi yang 
memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan di dalam UU MK yakni 
berintegritas, pribadi yang tidak tercela, adil dan negarawan.

Namun yang menjadi kesulitan sebetulnya hingga saat ini adalah 
soal bagaimana mengukur dan menguji integritas hakim, sikap tidak 
tercela, adil dan negarawan tersebut. Oleh karenanya pedoman 
kelayakan hakim konstitusi menjadi penting untuk disusun sebagai 
pedoman atau tolak ukur bagi panitia seleksi dalam menentukan 
kriteria hakim konstitusi.

- Zihan Syahayani -

Sebagai salah satu 
lembaga utama dalam 
Kekuasaan Kehakiman, 
Mahkamah Konstitusi 
perlu dijaga 
independensinya dari 
segala bentuk judicial 
corruption. Hal itu 
bertujuan untuk 
menjaga marwah dan 
wibawa MK dihadapan 
publik.

Laporan Utama
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa demokrasi kita 
kebablasan. Jokowi mengatakan, demokrasi yang kebablasan itu 
membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, 
radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta 
ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jokowi 
mengatakan, kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan ini 
adalah penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak 
tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Pernyataan ini 
disampaikan Jokowi pada saat pengukuhan Pengurus DPP Partai 
Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat (kompas.com, 22/2). 
Pernyataan Presiden ke tujuh ini,  kemudian menjadi perbincangan 
publik yang begitu luas. 

Respon Terhadap Pernyataan Jokowi

Pernyataan Jokowi yang mengatakan demokrasi kebablasan, 
mengundang tanggapan dari sejumlah pihak. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD 
mengatakan demokrasi harus dibarengi penegakan hukum. Mahfud 
menjelaskan demokrasi, intinya, adalah kebebasan bagi setiap orang 
untuk menyatakan sikap politik dan memperjuangkan aspirasi. 
Namun, jika demokrasi dibiarkan terlalu bebas atau kebablasan, 
negara bisa rusak. Sebab dalilnya, kata Mahfud, demokrasi tanpa 
penegakan hukum adalah anarki. Hukum tanpa demokrasi adalah 
kesewenang-wenangan dari penguasa. Karena itu, kuncinya tetap 
pada penegakan hukum yang jujur dan adil (detik.com, 23/2). 

Pendapat Mahfud diatas berpandangan bahwa pernyataan Presiden 
Jokowi merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini juga sejalan dengan 
pendapat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP) Jimly Asshiddiqie. Jimly menilai pernyataan Presiden 
Jokowi mengenai demokrasi yang kebablasan adalah pemikiran 
yang wajar. Menurut Jimly, pernyataan itu sebaiknya menjadi awal 
dimulainya perbaikan dalam berdemokrasi. Misalnya, dalam aspek 
hukum, pemerintah perlu memikirkan penguatan sisi regulasi, agar 

 Melihat Demokrasi Indonesia

Politik
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demokrasi tidak memunculkan hal-hal negatif dalam masyarakat 
(kompas.com, 25/2). 

Berbeda dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai 
pernyataaan Presiden Joko Widodo yang menyebut demokrasi 
cenderung telah kebablasan adalah hal yang keliru. Menurutnya, 
dalam demokrasi tidak dikenal istilah kebablasan, yang paling 
mungkin kata dia, justru adalah sisi dari demokrasi itu sendiri yakni 
soal kebebasan dan hukum. Fahri mengatakan tidak sepatutnya 
Presiden menyebutkan demokrasi telah kebablasan, mengingat 
demokrasi yang didapat Indonesia saat ini bukan hal yang mudah 
(republika.co.id, 23/2).   

Selanjutnya Guru besar Universitas Andalas (Unand) Profesor 
Saldi Isra tidak sepenuhnya sependapat soal demokrasi di Indonesia 
yang disebut kebablasan. Karena demokrasi lebih luas dibanding 
hanya sekedar kebebasan berpendapat. Namun Saldi sepakat jika 
yang perlu dikoreksi adalah yang terkait dengan hak kebebasan 
berpendapat. Dimana diperlukan perbaikan dalam pengelolaan hak 
kebebasan berpendapat.  Jika digunakan tidak pada koridornya, 
maka akan menjadi kontraproduktif (detik.com, 23/2). 

Realitas Demokrasi Indonesia

Menyikapi pernyataan Presiden Jokowi, penulis berpendapat bahwa 
kebablasan yang dimaksud hanya bagian dari demokrasi. Namun 
bukan keseluruhan bangunan demokrasi kita hari ini. 

Realita demokrasi di Indonesia saat ini terlihat dalam Democracy 
Index 2016 yang dirilis oleh majalah The Economist. Dalam indeks 
tersebut, Indonesia berada di peringkat 48 dari 167 negara di dunia. 
Indonesia masuk ke dalam kategori “Flawed democracies”, dengan 
skor 6,97. Negara yang masuk ke dalam kategori ini adalah negara-
negara yang telah menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. 
Namun, ada kelemahan yang signifikan dalam aspek-aspek lain 
seperti lemahnya fungsi pemerintah, budaya politik yang belum 
mendukung demokrasi dan rendahnya tingkat partisipasi politik. 
Di ketiga aspek terakhir ini, Indonesia mendapatkan skor rendah, 
seperti dalam budaya politik dengan skor 6,25. Aspek partisipasi 
politik dengan skor 6,67, dan aspek fungsi pemerintah dengan skor 
7,14. 

Selain itu, laporan Freedom House (FH) tahun 2016 menyatakan 
bahwa Indonesia masuk kategori status Partly Free. Pada aspek 
hak politik, FH menilai bahwa hak untuk berorganisasi dalam partai 

Politik
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politik telah dihormati di Indonesia. Meskipun dalam beberapa 
tahun terakhir undang-undang pemilu telah diubah untuk hanya 
mendukung partai besar dengan memberlakukan persyaratan bagi 
partai-partai untuk mencalonkan parlemen atau mengajukan calon 
presiden. 

Selanjutnya FH menyoroti beberapa pemerintah daerah yang 
melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti 
dalam pembuatan dokumen kewarganegaraan seperti Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), akte kelahiran, surat nikah. Namun, FH menilai 
meskipun tumbuh intoleransi agama dan permusuhan historis 
terhadap kelompok etnis tertentu, sejumlah politisi minoritas 
memenangkan posisi penting di tahun 2014, seperti  Gubernur DKI 
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan anggota DPR Jalaludin 
Rakhmat, seorang Syiah Muslim.

Berdasarkan dari dua laporan diatas, penulis berpendapat bahwa 
demokrasi Indonesia saat ini masih banyak kekurangan di beberapa 
aspek. Beberapa aspek tersebut yaitu lemahnya aspek partisipasi 
(baik ekonomi dan politik), lemahnya aspek penegakkan hukum, 
masih belum mendukunganya aspek budaya dalam sistem demokrasi, 
dan lambatnya institusi birokrasi dalam melakukan reformasi guna 
mewujudkan good and clean governance. 

Akibat masih adanya kekurangan dalam demokrasi Indonesia 
saat ini, menyebabkan terjadinya pertama, ketimpangan di sektor 
ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, tingkat 
ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang oleh gini ratio 
mencapai 0,394 pada September 2016 (kompas.com, 1/2). 

Selanjutnya Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on 
Indonesia Development (lNFlD) dalam laporannya yang berjudul 
“Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, mencatat peringkat 
ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk 
di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup stabil dan 
proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah 
berkurang menjadi sekitar 8 persen. Namun, Oxfam dan INFID 
menilai, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum diimbangi 
dengan pembagian pendapatan yang lebih merata. Selama dua 
dekade terakhir, ketimpangan antara kelompok terkaya dan 
kelompok yang lain di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih 
cepat dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Tak hanya itu, 
laporan tersebut juga mencatat kekayaan empat orang terkaya di 
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Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin 
(kompas.com, 23/2). 

Kedua, masih adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas 
karena lemahnya penegakkan hukum. Kemudian yang ketiga, 
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi 
demokrasi (seperti Partai Politik, DPR, dan Birokrasi) di Indonesia. 

Rekomendasi

Berdasarkan pendapat diatas, maka diperlukan terobosan dalam 
menjawab persoalan tersebut. Penulis berpendapat yang diperlukan 
guna menjawab persoalan diatas adalah, pertama, pembenahan 
partai politik. Caranya yaitu dengan memperkuat demokratisasi di 
internal partai politik. 

Karena relatif hampir semua Partai politik di Indonesia masih 
“dikuasai “ oleh elite politik kelompok tua. Sudah sejogjnyanya 
mereka legowo memberikan kesempatan adanya pergantian 
kepemimpinan di Partai Politik. Selanjutnyan hal ini juga diikuti 
proses rekruitmen politik yang demokratis di internal partai politik, 
guna menghasilkan pemimpin-pemimpin publik yang baik. Baik 
untuk rekruitmen anggota legislatif maupun untuk eksekutif. 

Kedua, pemerintah meningkatkan partisipasi dan pemerataan 
terhadap akses ekonomi bagi masyarakat. Ketiga, penegakkan 
hukum guna menghilangkan diskriminasi. Kemudian yang keempat, 
mempercepat reformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean 
governance. 

- Arfianto Purbolaksono -

Politik

Demokrasi Indonesia 
saat ini masih banyak 
kekurangan
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Partisipasi Perempuan Pada
 Pilkada Serentak 2017

Sosial

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
Undang-Undang, adalah dasar dilaksanakan pemilihan kepala 
daerah (pilkada) serentah di Indonesia.

Pilkada serentak gelombang pertama telah sukses diadakan pada 
tahun 2015 lalu. Pada tahun ini pilkada serentak dilaksanakan 
untuk 269 pemilihan kepala daerah, yang terdiri dari 9 tingkat 
provinsi; 30 kota; dan 224 kabupaten. 

Sedangkan untuk tahun ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 
serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada 
diikuti 101 daerah dengan rincian 7 tingkat provinsi, 76 tingkat 
kabupaten dan 18 tingkat kota.

Dalam tulisan ini, Penulis tidak akan menyoroti bagaimana proses 
atau gambaran pilkada serentak gelombang kedua dilaksanakan, 
namun fokus menyoroti partisipasi politik perempuan pada 
pilkada serentak kali ini. 

Data Partisipasi Perempuan Pilkada Serentak 2017

Berkaitan dengan partisipasi perempuan, menurut catatan 
Perkumpulan untuk Pemilu dab Demokrasi (Perludem), tingkat 
partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 
serentak 2017 tergolong rendah. Angkanya hanya 44 perempuan 
dari total 614 calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Artinya 
hanya 6,9 persen. Jika kita perbandingkan lagi dengan data bahwa 
49,2 persen dari total penduduk Indonesia adalah perempuan, 
tentu angka tersebut memprihatinkan. 
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44 perempuan itu bertarung di 41 wilayah yang tersebar di 28 
kabupaten, 9 kota dan 4 provinsi. Partisipasi perempuan ini 
menurun jika dibandingkan dengan Pilkada serentak gelombang 
pertama yang diselenggarakan pada 2015 lalu yaitu sebesar 0,30 
persen, dari 7,47 persen menjadi 7,17 persen. 

Dari sisi demografis, perempuan calon kepala dan wakil kepala 
daerah ini bertarung di hampir semua region mulai dari Sumatera, 
Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga 
Papua. Dari sisi ini, perlu mendapat apresiasi. 

Kemudian jika kita lihat profil perempuan calon kepala daerah 
yang bertarung, mereka didominasi oleh tiga latar belakang yaitu 
eks legislator, kader partai, dan jaringan kekerabatan (Perludem, 
2016). 

Jika kita mau berefleksi lebih jauh, penurunan angka partisipasi 
perempuan dalam ranah politik ini bukanlah yang pertama di 
urusan Pilkada ini. Pada Pemilu 2014 hanya ada 97 (17,3 persen) 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Perempuan) dari total 560 
kursi yang tersedia. Angka ini menurun dari periode sebelumnya, 
dimana ada 103 anggota DPR perempuan (18,4 persen). 

Refleksi Rendahnya Angka Partisipasi Politik Perempuan

Lalu apa dampak dari kesenjangan tingkat keterwakilan antara 
laki-laki dan perempuan ini? Komnas Perempuan mencatat, 
misalnya di daerah, ada 342 peraturan daerah (perda) yang 
diskriminatif terhadap perempuan. Perda-perda ini umumnya 
mengatur soal bagaimana perempuan harus berpakaian, 
pemisahan ruang publik, dan penerapan jam malam. Di 
tingkat UU, ada juga yang diskriminatif terhadap perempuan 
misalnya UU No. 44/2008 tentang Pornografi yang terkesan 
mengkriminalkan tubuh perempuan.

Dari dua kasus ini bisa kita lihat ada benang merahnya. 
Turunnya angka ini menunjukkan beberapa hal, Misalnya 
angka ini menunjukkan kurang pedulinya partai politik untuk 
memberikan kesempatan terhadap perempuan. Partai masih 
melihat elektabilitas dalam menentukan calon. 

Namun, jika partai politik menaruh perhatian besar pada 
pentingnya keterwakilan perempuan atau pun mendorong 
hadirnya pemimpin daerah perempuan, mereka akan melakukan 
pelbagai peningkatan kapasitas, dan pelbagai persiapan untuk 

Sosial
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memajukan perempuan, terutama dari kader mereka sendiri 
dalam pertarungan pilkada. 

Kemudian Undang-Undang (UU) 8/2012 tentang Pemilihan 
Umum Pasal 8 ayat (2) huruf e. yang menyatakan “Keterwakilan 
sekurang-kurangnya 30 persen perempuan pada kepengurusan 
partai politik tingkat pusat jadi syarat kepesertaan pemilu”, bisa 
jadi salah satu pintu masuk membentuk kader perempuan handal 
dan kemudian berlaga di pilkada. 

Artinya mereka dimasukkan ke dalam struktur Partai Politik dan 
di ranah tersebutlah kemudian mereka mengasah keterampilan 
kepemimpinan mereka. Namun, menurut Penulis, seharusnya 
bukan hanya di tingkat pusat namun juga di daerah. Mengingat 
proses pemilihan kepala daerah sebagian besar adalah di daerah.

Dari hal ini, yang masih harus kita sadari dan kemudian kita 
usahakan terus perbaikannya adalah bahwa partai politik belum 
memperhatikan kesamaan gender dalam politik.

  -Lola Amelia-

Sosial

Perempuan dalam 
kontestasi pemilihan 
kepala daerah harus 
menjadi subjek, dan 
bukan sekedar objek 
atau pun pelengkap 
pesta demokrasi ini.  
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Profile Institusi

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

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

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

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

Alamat kontak:
Gedung Pakarti Center Lt. 7

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

www.theindonesianinstitute.com
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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.



Update Indonesia — Volume XI, No. 2 – Februari 2017 18

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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