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KATA PENGANTAR

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-
XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah 
(Perda).

Uji materi UU No.23/2014 terkait kewenangan Mendagri membatalkan 
Perda diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 
(Apkasi) dan kawan-kawan sejak tahun 2015.

Laporan utama Update Indonesia bulan April 2017 kali ini mengangkat 
judul “Siapa Berwenang Membatalkan Perda?”. Bidang politik membahas 
“Melihat Penyelenggaraan Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta”. Bidang 
sosial membahas “Bijak Merespon Bencana Alam”. 

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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Siapa Berwenang Membatalkan Perda?
 

 
 

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-
XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan 
daerah (Perda). Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim MK 
dalam Sidang Perkara No. 137/ PUU-XIII/2015 tentang Pengujian 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (UU No. 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Rabu, 4 April 
2017 lalu, di Gedung MK (Kompas.com, 05/04/17).

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, 
mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menghormati putusan MK terkait pembatalan wewenang Mendagri 
untuk mencabut Perda (Kompas.com, 07/04/17). Namun di sisi lain 
Tjahjo Kumolo selaku Mendagri sangat menyayangkan putusan MK 
tersebut.

Menurut Tjahjo Kumolo, Perda merupakan domain executive 
review (pengujian peraturan perundang-undangan oleh eksekutif), 
terutama dalam hal membatalkan Perda yang jelas-jelas menghambat 
investasi. Sehingga penghilangan kewenangan Mendagri dalam 
mencabut Perda akan berimplikasi pada program Pemerintah 
diantaranya program deregulasi untuk investasi secara terpadu 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terhambat 
(Kompas.com, 06/04/17).

Menurut Diani Sadiawati, Staf Ahli Kepala Bappenas, Putusan MK 
No. 137/PUU-XII/2015 ini sebenarnya menginginkan Pemerintah 
untuk memperbaiki mekanisme penerbitan Perda agar lebih berhati-
hati. Sehingga dapat mengurangi kemungkinan banyaknya Perda-
Perda bermasalah setelah diterbitkan. Namun di sisi lain Putusan 
MK ini juga menimbulkan persoalan. Terutama dalam hal bagaimana 
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mekanisme pembatalan Perda ini akan dibebankan ke Mahkamah 
Agung (MA) melalui pengujian judisial, jika mengingat banyaknya 
jumlah Perda bermasalah (hukumonline.com, 10/04/17).

Menyoal Putusan MK

Uji materi UU No.23/2014 terkait kewenangan Mendagri 
membatalkan Perda diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten 
Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan sejak tahun 2015. 
Di dalam petitumnya, Pemohon meminta agar peraturan terkait 
pembatalan perda yang diatur dalam Pasal 251 UU No. 23/2014 
dibatalkan oleh MK. Di samping beberapa permohonan untuk 
menyatakan beberapa pasal seperti Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 
13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, pasal 27, dan 
Pasal 28 dalam UU No. 23/2014 tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat.

Dari beberapa dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, MK 
hanya mengabulkan sebagian yakni berkaitan dengan kewenangan 
Mendagri dalam pembatalan perda yang diatur dalam Pasal 251 UU 
No. 23/2014. Sisanya, MK menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima dan ditolak.

Dalam putusannya MK menyatakan “Mengabulkan permohonan 
Pemohon sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(8) serta ayat (4) sepanjang frasa ‘...pembatalan Perda Kabupaten/
Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat’ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah.”

Putusan MK ini banyak disayangkan oleh beberapa pihak. Sebab 
selama ini wewenang Mendagri dianggap sebagai terobosan dalam 
membersihkan perda yang menghambat jalannya birokrasi, misalnya 
dalam urusan investasi, pajak, dan retribusi. Akibat hukum dari 
Putusan MK ini adalah Mendagri tak lagi punya kewenangan untuk 
membatalkan perda yang menabrak peraturan lebih tinggi atau 
dalam tataran implementasi dirasa bermasalah atau bertentangan 
dengan kepentingan umum (Tempo.co, 07/04/17).

Sebelumnya di tahun 2016, Mendagri telah membatalkan 3.143 
Perda meliputi 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/
direvisi Mendagri, 111 Peraturan/putusan Mendagri yang dicabut/
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revisi oleh Mendagri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang 
dicabut/direvisi Gubernur (www.kemendagri.go.id, 20/06/16).

Namun MK menilai bahwa Perda merupakan produk hukum yang 
dibuat oleh eksekutif dan legislatif di daerah, yakni Pemerintah 
Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Kedudukan Perda, baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/
Kota, dalam hirarki perundang-undangan adalah di bawah undang-
undang (UU). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU No. 12/2011).

Kewenangan dan Mekanisme Pembatalan Perda

Sebagai produk hukum di bawah UU, Perda seharusnya tidak 
dapat dibatalkan secara sepihak oleh eksekutif melalui Mendagri. 
Melainkan harus melalui judicial review yang dilakukan oleh MA. 
Hal ini sesuai dengan kewenangan MA yang diatur dalam ketentuan 
Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 yang salah satunya adalah 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang.

Namun pertanyaannya apakah mekanisme pembatalan perda 
melalui uji materi di MA merupakan pilihan yang tepat dan efektif? 
Mengingat total daerah otonom di Indonesia saat ini adalah 
542 daerah terdiri atas 34 Provinsi, 415 kabupaten dan 93 Kota 
(Kemendagri, 2014). Bisa dibayangkan berapa banyak jumlah Perda 
yang nantinya akan menumpuk di MA. Soal lain yakni berapa 
banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sipil jika ingin 
mengajukan permohonan uji materi perda-perda bermasalah ini 
nantinya.

Secara teoritis ada beberapa model pengujian peraturan perundang-
undangan. Pertama, pengujian yang dilakukan melalui mekanisme 
peradilan terhadap kebenaran suatu norma tertentu dengan norma 
yang lebih tinggi. Pengujian seperti ini dikenal dengan istilah judicial 
review. Di Indonesia praktik judicial review ini dilakukan oleh lembaga 
kekuasaan kehakiman yakni MK dan MA. Berdasarkan Konstitusi, 
MK berwenang menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD NRI 
1945. Sementara MA berwenang menguji peraturan perundang-
undangan di bawah UU terhadap UU (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Kedua, pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan 
oleh lembaga legislatif atau dikenal dengan istilah legislative review. 
Lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang memiliki hak 
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untuk melakukan peninjauan atau perubahan peraturan perundang-
undangan. Ketiga, pengujian peraturan perundang-undangan 
yang dilakukan oleh lembaga eksekutif atau dikenal dengan istilah 
executive review. Executive review memberikan wewenang kepada 
lembaga eksekutif untuk menguji suatu perundang-undangan dan 
dapat dibatalkan apabila dipandang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum 
(Imam Soebechi, 2012).

Di Indonesia, praktik executive review ini dilakukan terhadap 
Perda di mana Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda jika 
Pemerintah Pusat berpendapat bahwa Perda yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah dianggap bertentangan dengan peraturan 
perundang-undang yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan 
kepentingan umum.

Berdasarkan pada ketentuan UU No. 23/2014, pada penjelasan UU 
tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan 
untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. Sebab meskipun Negara Indonesia mengakui otonomi 
daerah yang seluas-luasnya, namun hal itu tetap dilaksanakan 
berdasarkan prinsip negara kesatuan. Salah satu bentuk dari 
pengawasan Pusat terhadap daerah adalah dengan adanya executive 
review terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dengan demikian, baik judicial review maupun executive review, 
sama-sama merupakan konsep yang relevan untuk digunakan dalam 
pengujian Perda yang dipandang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan 
dengan kepentingan umum.

Menurut Penulis, apabila kita ingin konsisten dengan pengertian UU 
No. 12/2011, maka pengujian Perda sebagai produk hukum di bawah 
UU seharusnya memang dilakukan melalui mekanisme judicial 
review  oleh MA. Artinya UU No. 23/2014 yang mengatur tentang 
kewenangan Mendagri membatalkan Perda seharusnya dikoreksi 
dan tidak bertentangan dengan UU No. 12/2011 serta kewenangan 
MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan 
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Namun di sisi lain, apabila pertimbangannya dikembalikan pada 
hakikat keberadaan Perda serta efektifitas pengujian Perda, Penulis 
sepakat dengan pendapat Mahkamah yang berbeda (Dissenting 
Opinions) dengan Putusan sepanjang mengenai pembatalan 
Perda. Terutama yang terkait dengan kedudukan Presiden sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintahan.
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Meskipun berdasarkan pasal 18 UUD NRI 1945 daerah diberi otonomi 
yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, 
namun penanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintahan 
itu tetap Presiden. Presiden berkepentingan dan berdasar hukum 
untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang 
berada di bawah tanggung jawabnya, dalam hal ini juga pemerintahan 
daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dengan 
demikian adalah konstitusional apabila Presiden melalui Menteri 
Dalam Negeri dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di 
Daerah, diberi kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah 
(vide Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, hlm. 216).

Namun sebagai negara kesatuan dan negara hukum pada saat yang 
sama, Negara Indonesia perlu menjamin kepastian hukum bagi 
masyarakat. Sebagai jalan tengah Penulis merekomendasikan bahwa 
pengujian Perda dapat dilakukan oleh kedua lembaga tersebut yakni 
MA dan Mendagri. Untuk Perda yang telah disahkan, sudah memiliki 
nomor dan masuk ke dalam lembaran daerah, maka pengujian harus 
dilakukan melalui uji materi di MA.

Sedangkan peran Pemerintah Pusat, melalui Mendagri, dalam 
pengawasan Pemerintahan Daerah melalui executive review, dapat 
dilakukan secara preventif terhadap rancangan Perda. Hal ini lebih 
tepat disebut dengan executive preview dalam hal ini pengujian 
terhadap rancangan Perda.  Artinya Pemerintah perlu lebih 
serius dan lebih ketat dalam melakukan supervisi atau mengawal 
pembuatan Perda ini untuk menyaring rancangan Perda sebelum 
menjadi Perda. Sehingga hal itu diharapkan dapat mencegah 
atau setidaknya mengurangi kasus-kasus Perda bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau 
bertentangan dengan kepentingan umum.

-  Zihan Syahayani  -

Baik judicial review 
maupun executive 
review, sama-sama 
merupakan konsep 
yang relevan untuk 
digunakan dalam 
pengujian Perda 
yang dipandang 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan yang lebih 
tinggi dan/atau 
bertentangan dengan 
kepentingan umum.
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Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) DKI Jakarta 
tahun 2017 telah usai. Berdasarkan hasil final rekapitulasi salinan 
C1 KPU, Pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno  dinyatakan 
sebagai pemenang dengan perolehan 57,95 persen suara. Pasangan 
yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini meraih 3.240.057 suara 
warga Jakarta. Sementara pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta 
nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful 
Hidayat mendapatkan 42,05 persen suara. Sebanyak 2.351.141 
suara tercatat memilih pasangan yang diusung oleh PDIP, Golkar, 
Hanura, dan Nas Dem itu (https: //pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/
t1/dki_jakarta, 20/4).

Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pilkada DKI 2017

Penyelenggaraan Pilkada DKI, merupakan pilkada yang paling disorot 
oleh publik diantara 101 pilkada lainnya yang dilakukan serentak di 
tahun 2017. Penyelenggaraan Pilkada yang menghabiskan anggaran 
Rp 478 Miliar ini, bukan tanpa kekurangan dalam penyelenggaraanya. 

Pada putaran pertama, KPU DKI menyampaikan beberapa evaluasi 
terkait penyelanggaraan pilkada. Pertama terkait persoalan sumber 
daya manusia (SDM) yang terdapat di tempat pemilihan. Kedua, 
terkait permasalahan daftar pemilih tetap (DPT). Ketiga, terkait 
logistik pencoblosan. Sejatinya, pihaknya telah memastikan surat 
suara yang tersedia memadai, sayangnya di lapangan banyak TPS 
yang kehilangan hak suaranya karena kehabisan surat pencoblosan. 
Keempat, masalah teknis dalam pelaksanaan pencoblosan Pilkada 
DKI 2017. Di antaranya, masalah pemindahan TPS yang tiba-tiba, 
distribusi C6, dan beberapa isu SARA (liputan6.com, 26/2).

Sedangkan di putaran kedua, Ketua Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan, masalah 
utama dalam proses pemungutan suara putaran kedua Pilkada 
DKI Jakarta 2017 adalah pertama, permasalahan kekurangan surat 
suara. Walaupun Bawaslu belum menerima keluhan masyarakat 
terkait permasalahan tersebut. Karena kekurangan surat suara 

Melihat Penyelenggaraan Putaran Kedua 

Pilkada DKI Jakarta
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tersebut, teratasi dengan pendistribusian surat suara tersisa dari 
sejumlah TPS. Kedua, adanya intimidasi kepada pemilih. Bawaslu 
menemukan kasus intimidasi yang terjadi di TPS Kelurahan 
Petamburan, Jakarta Pusat dan TPS Kelurahan Kamal, Jakarta 
Utara, kini tengah ditangani pihak Kepolisian. Hal serupa pun 
dilakukan terkait adanya intimidasi kepada seorang warga untuk 
memilih salah satu pasangan calon. (tribunnews.com, 21/4). 

Kasus intimidasi sesungguhnya bukan hanya terjadi pada saat 
pencoblosan suara. Intimidasi bahkan telah muncul pasca putaran 
pertama. KPU DKI Jakarta mencatat sejumlah kasus intimidasi 
terhadap pemilih atau masyarakat selama masa pemilihan kepala 
daerah (Pilkada) pada putaran kedua. Komisioner KPU DKI Dahlia 
Umar mengungkapkan, bentuk dari intimidasi tersebut dilancarkan 
melalui tulisan di spanduk yang secara tidak langsung menghalangi 
masyarakat untuk memilih calon pasangan tertentu. Apa yang 
dilakukan oleh beberapa oknum tersebut, mengganggu hak 
masyarakat untuk menentukan pilihan sendiri. Seperti diketahui, 
jelang pemilihan suaran putaran kedua, banyak muncul spanduk 
yang melarang menyalatkan jenazah yang keluarganya bersikap 
memilih pasangan Ahok-Djarot. Hal itu disebabkan Ahok dianggap 
sebagai penista agama dan calon pemimpin kafir. Bahkan Bawaslu 
menurunkan 632 spanduk provokatif dan sekitar 630 untuk spanduk 
yang mengarah pada alat peraga kampanye (cnnindonesia,  1/4).

Sorotan Media Asing terhadap Pilkada DKI Jakarta

Pilkada DKI Jakarta tidak terlepas dari sorotan media bukan hanya 
dalam negeri, tapi juga luar negeri. Penulis mengutip beberapa 
pemberitaan dari media asing seperti yang dilansir kompas.com, 
diantaranya Al Jazeera, menyebutkan, Ahok yang sedang “diadili 
karena penistaan” agama kalah dari Anies “setelah kampanye 
agama yang memecah belah”. Dari hasil penghitungan cepat oleh 
10 lembaga survei, “gubernur Kristen di ibu kota Jakarta” kalah 
telak setelah “kampanye yang dimulai dengan perbedaan agama 
dan rasial di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia itu. New 
York Times (NYT)  menyatakan Ahok kalah “dalam pertarungan 
sengit yang secara luas dipandang sebagai ujian toleransi agama 
dan etnis. Selanjutnya CNN menyebutkan, kekalahan Ahok 
“kemungkinan akan dilihat sebagai kemenangan bagi umat Islam 
konservatif di Indonesia, yang telah berkampanye keras terhadap 
gubernur Kristen etnis Tionghoa yang dikenal sebagai Ahok itu. 
Sedangkan kantor berita Associated Presse (AP) menyatakan 
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Baswedan telah menarik dukungan dari ulama konservatif yang 
menentang pemilihan non-Muslim. Polarisasi masa kampanye telah 
merusak reputasi Indonesia yang menganut bentuk Islam moderat 
(kompas.com, 20/4).

Menanggapi pemberitaan sejumlah media asing tersebut, Wakil 
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan 
menyatakan, MUI menolak pemberitaan media asing terkait 
kemenangan paslon nomor tiga Anies Baswedan dan Sandiaga 
Uno sebagai kemenangan kaum Islam radikal di Jakarta. Karena, 
menurut Amirsyah, Pilkada DKI Jakarta yang telah diselenggarakan 
pada Rabu (19/4) kemarin, secara substansial sudah dilaksanakan 
secara demokratis. Sejumlah media asing memberikan tanggapan 
yang serupa bahwa kemenangan Anies-Sandi adalah kemenangan 
Islam garis keras. Amirsyah mengatakan, pemberitaan media asing 
tersebut tidak menyuguhkan fakta-fakta yang valid. Ia menegaskan, 
fakta realitas pemilih dan pendukung Anies-Sandi berasalah dari 
latar belakang yang beragam, bahkan adapula kelompok non-muslim 
memberikan dukungan (republika.co.id, 21/4).

Rekonsiliasi Usai Pilkada DKI 2017

Pilkada DKI Jakarta yang seakan membelah warga Jakarta berakhir 
dengan tertib dan damai. Bayang-bayang kerusuhan pada saat dan 
pasca pencoblosan ternyata tidak terbukti. Hal ini dikarenakan 
Kepolisian RI yang dibantu TNI telah dengan sigap mengamankan 
Ibu kota. 

Selain itu, pidato Anies Baswedan dan Ahok pasca mengetahui hasil 
quick count sejumlah lembaga survey, menjadi kunci meredanya 
ketegangan diantara kedua kubu pendukung. Hal ini pun diikuti 
keesokan harinya, ketika Anies Baswedan bertemu dengan Ahok 
di Balai Kota Pemerintah Kota DKI Jakarta (20/4). Kedua tokoh 
yang sempat bersaing dalam Pilkada, kemudian menyerukan kepada 
kedua pendukungnya untuk melakukan rekonsiliasi. 

Kesimpulan

Pilkada DKI Jakarta di putaran kedua yang menyisakan dua pasang 
calon seakan membelah, bukan hanya warga Jakarta tetapi juga 
hampir seluruh rakyat Indonesia. Saling hujat hingga intimidasi 
kepada kedua pendukung pasang calon semakin memanaskan tensi 
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politik Jakarta. Terlepas dari persoalan intimidasi dan penggunaan 
sentiment agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Penulis melihat 
ada beberapa aspek yang baik dalam melihat pilkada DKI Jakarta 
2017 ini. 

Aspek pertama partisipasi pemilih. Jika melihat jumlah partisipasi 
pemilih pada Pilkada DKI Jakarta kali ini, secara kuantitas partisipasi 
masyarakat sangat tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat yang 
menggunakan hak pilih di putaran kedua sebesar 78 persen 
dibandingkan 75,75 persen pada putaran pertama. Bahkan hal ini 
melampaui target nasional adalah 77,5 persen (kompas.com, 20/4).

Aspek kedua adalah transparansi melalui Sistem Informasi 
Penghitungan Suara (Situng). Penghitungan data form C1 melalui 
Situng merupakan bagian dari membangun transparansi dalam hal 
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Masyarakat langsung dapat 
mengakses penghitungan suara berdasarkan form C1. 

- Arfianto Purbolaksono -

Hukum

Penyelenggaraan 
Pilkada DKI, 
merupakan pilkada 
yang paling disorot 
oleh publik diantara 
101 pilkada lainnya 
yang dilakukan 
serentak di tahun 2017
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Bijak Merespon Bencana Alam

Sosial

Berita bencana alam belakangan ramai di media. Indonesia 
mengalami banyak jenis bencana, seperti banjir, kekeringan, 
angin topan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, 
kebakaran, dan sebagainya. Secara umum terdapat peristiwa 
bencana yang terjadi berulang setiap tahun. Hal ini kemudian 
menyebabkan kita sering kali menganggap bencana sebagai hal 
yang lumrah tanpa menyiapkan diri untuk menghadapinya atau 
lebih jauh tak menyiapkan strategi-strategi pencegahan bencana 
pun untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan. Seperti yang 
kita ketahui bersama bahwa, kerugian yang disebabkan oleh 
bencana bukan hanya materi tapi non materi hingga kematian. 

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut 
bencana alam yang terjadi di Indonesia meningkat setiap 
tahunnya sejak 2008 hingga 2016. Diprediksi kemudian sejumlah 
bencana alam akan kembali terjadi tahun ini. Di awal tahun 2017 
saja (hingga akhir Februari) tercatat 303 bencana alam dengan 
korban jiwa mencapai 19 orang meninggal dunia, menderita 
178.604 jiwa dan kerusakan rumah hinga ribuan unit.

Definisi Bencana di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi 
bencana sebagai berikut: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian 
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor 
alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana dalam kenyataan keseharian menyebabkan (1) 
berubahnya pola-pola kehidupan dari kondisi normal, (2) 
merugikan harta/ benda/ jiwa manusia, (3) merusak struktur 
sosial komunitas, serta (4) memunculkan lonjakan kebutuhan 
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pribadi/ komunitas. Oleh karena itu bencana cenderung terjadi 
pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas 
semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi 
lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang tidak aman yang 
melekat padanya.

Respon Tepat Terhadap Bencana

Pengurangan risiko total pada dasarnya adalah menerapkan 
prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan manajemen risiko 
bencana (disaster risk management). Manajemen risiko bencana 
merupakan kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan 
penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah 
terjadi bencana. Manajemen risiko bencana merupakan suatu 
kerangka kerja konseptual berfokus pada pengurangan ancaman 
dan potensi kerugian dan bukan pada pengelolaan bencana dan 
konsekuensinya.

Siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara 
utuh. Jangan dipahami siklus ini harus dilakukan satu demi 
satu. Tindakan pencegahan misalnya untuk mengurangi risiko 
yang terjadi pada diri kita, jangan sampai menambah atau 
memunculkan risiko baru bagi orang lain. Mencegah dapat 
seiring dengan upaya mitigasi.

Menyikapi tantangan penanggulangan bencana yang 
multidimensi dan multipihak, BNPB dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) harus berupaya meningkatkan kapasitas 
di berbagai sektor seperti sumber daya manusia, kelembagaan 
maupun sinergi berbagai pihak. 

BNPB sendiri memiliki tantangan terkait kesiapan sumber daya 
manusia, kontrol nasional dan trickle down ke provinsi dan 
kabupaten/kota serta subdistrik lainnya. Misalnya, tidak jelasnya 
garis manajemen terkait penanggulangan bencana. 

 Isu lain terkait ini adalah pendekatan multisektor dalam 
penanganan bencana perlu dan mesti dibangun sense of 
ownership para pihak. Hal yang kemudian perlu dilakukan 
adalah meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan 
dan pelaku kebijakan agar terbangun saling percaya dan memiliki 
pemahaman yang sama bahwa kerja-kerja penanganan bencana 
harus dilakukan bersama. 

Sosial
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Penting dalam menghadapi bencana adalah terkait memastikan 
partisipasi maksimal dari masyarakat.  BPBD dan dinas terkait 
dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam 
rangka pencegahan bencana, bukan hanya tanggap bencana.

Masih terkait partisipasi, dalam berbagai kegiatan penanganan 
bencana isu gender sering diabaikan. Pemahaman yang masih 
kental adalah laki-laki yang akan lebih sigap dan tangkas 
menghadapi bencana, sehingga laki-laki yang dilibatkan dalam 
pelatihan-pelatihan tanggap bencana. 

Sering dilupakan bahwa bencana bisa datang dimana saja, kapan 
saja dan dalam kondisi apa saja seperti kondisi tanpa ada pihak 
laki-laki bersama perempuan dan anak-anak misalnya. Di sini 
kemudian rentan timbulnya korban lebih banyak dari perempuan 
dan anak-anak.

Hal ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah kita semua ketika 
mengaitkan permasalahan gender dan meningkatkan kesadaran 
akan pentingnya isu gender terkait masalah bencana.

-Lola Amelia-

Sosial

Siklus penanggulangan 
bencana yang perlu 
dilakukan secara utuh. 
Jangan dipahami 
siklus ini harus 
dilakukan satu demi 
satu.
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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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