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KATA PENGANTAR

Senin 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dilantik 
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta Periode 2017-2022.

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh 3.240.332 
suara dari 13.034 Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini, siap memimpin 
warga DKI Jakarta di tengah sejumlah tantangan diawal masa kerjanya ini.

Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2017 kali ini mengangkat 
judul “Gubernur Baru DKI Jakarta”. Bidang hukum membahas “Menggugat 
Putusan Praperadilan Setya Novanto”. Bidang sosial membahas “Urgensi 
Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. 

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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 Gubernur Baru DKI Jakarta
 

Senin 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi 
dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur dan 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. 

Pada putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 
2017 yang lalu, pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan 57,95 
persen suara. Sedangkan lawannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 
dan Djarot Saiful Hidayat hanya mendapatkan 42,05 persen suara 
(https://pilkada2017.kpu.go.id).

Tantangan Anies-Sandi

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh 
3.240.332 suara dari 13.034 Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini, 
siap memimpin warga DKI Jakarta di tengah sejumlah tantangan 
diawal masa kerjanya ini. 

Tantangan pertama yang dihadapi Anies-Sandi adalah melakukan 
konsolidasi birokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di era 
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkada), seringkali 
terjadi politisasi birokrasi. 

Martini (2013) menyatakan politisasi birokrasi berarti membuat agar 
organisasi birokrasi bekerja dan berbuat sesuai dengan kepentingan 
politik yang berkuasa. Politisasi birokrasi berada didua sisi yaitu 
berasal dari sisi partai politik yang mengintervensi birokrasi atau dari 
eksekutif itu sendiri yang mempolitisir birokrasi untuk kepentingannya 
(kekuasaan) sendiri. Tetapi keduanya memiliki kepentingan yang 
sama yaitu melanggengkan atau mempertahankan kekuasaan.

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta yang lalu, pasangan Anies-
Sandi berhadapan dengan pasangan petahana yakni pasangan 
Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Dimana tentunya 
pasangan petahana memiliki sumber daya pengaruh terhadap 
birokrasi guna melanggengkan kekuasaannya. 

Laporan Utama
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Oleh karena itu konsolidasi birokrasi sangat penting untuk dilakukan 
mengingat roda penggerak pemerintahan ditopang oleh birokrasi. 

Tantangan kedua, menjawab harapan masyarakat dengan cepat. 
Pasangan Anies-Sandi harus segera merespon persoalan-persoalan 
yang dekat dirasakan oleh warga DKI Jakarta. 

Persoalan tersebut seperti kemacetan. Persoalan kemacetan 
menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kerugian yang terjadi 
akibat kemacetan di Jakarta sebesar 5 miliar dollar AS atau sekitar 
Rp 670 triliun per tahun nya (tribunnews.com, 6/10/2017). 

Selain itu persoalan lainnya adalah kesenjangan ekonomi. 
Kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta masih tergolong tinggi. Hal ini 
juga pernah diakui oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful 
Hidayat. 

Djarot menyatakan bahwa angka kemiskinan di Jakarta sebesar 3,5 
persen tergolong rendah se-Indonesia. Namun, berdasarkan data 
BPS Maret 2017, kesenjangan di Jakarta masih tergolong tinggi 
yakni tingkat rasio gini sebesar 0,41 (detik.com, 4/4/2017).  

Kesimpulan

Oleh karena itu janji-janji Anies-Sandi yang menjadi prioritas pada 
masa kampanye harus segera dimulai. Sehingga janji-janji tersebut 
dapat terimplementasikan dan nantinya akan berdampak terhadap 
kepuasan masyarakat. 

Hal ini sangat penting karena jika berpatokan terhadap ukuran 
tingkat kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan warga DKI Jakarta 
pada pemerintahan sebelumnya tergolong tinggi. Dimana di 
beberapa hasil lembaga survey menyebutkan kepuasan warga DKI 
Jakarta berada rata-rata diatas 70 persen.

Sedangkan di sisi yang lain keberhasilan sebuah pemerintahan juga 
memerlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat DKI 
Jakarta, dalam hal ini seperti dengan melaporkan adanya temuan 
permasalahan baik itu dalam hal pelayanan publik berupa pegurusan 
ijin-ijin atau penerbitan dokumen kependudukan, maupun 
permasalahan tentang fasilitas umum seperti jalan, penerangan dan 
kebersihan. 

Laporan Utama
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Sejogyanya model seperti periode pemerintahan yang lalu dengan 
menggunakan aplikasi ‘qlue’ dapat dikembangkan oleh pemerintahan 
saat ini. Sehingga partisipasi masyarakat dapat terwadahi dan dapat 
langsung ditindaklanjuti.

- Arfianto Purbolaksono -

Laporan Utama

Gubernur Anies 
Baswedan dan Wakil 
Gubernur Sandiaga 
Uno harus bersiap 
memimpin warga DKI 
Jakarta di tengah 
sejumlah tantangan di 
awal masa kerjanya ini
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Menggugat Putusan Praperadilan Setya Novanto

 

 

Putusan Hakim Cepi Iskandar yang mengabulkan praperadilan 
Setya Novanto (Setnov) banyak digugat masyarakat sejak pertama 
kali putusan itu dibacakan oleh hakim bahkan hingga hari ini. 
Sebagian besar masyarakat sipil menilai ada kejanggalan di balik 
putusan praperadilan tersebut.

Beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Rumah Gerakan 98 
dan Indonesia Corruption Watch (ICW), kemudian mendorong 
Komisi Yudisial untuk menyelidiki objektifitas Hakim Cepi selama 
memimpin sidang praperadilan Setnov (cnnindonesia) (CNN 
Indonesia, 30/9/17).

Selain itu sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisis 
Masyarakat Sipil Antikorupsi yakni ICW, Madrasah Anti Korupsi 
(MAK) Muhammadiyah, dan Tangerang Public Transparancy 
Watch (Truth), juga melaporkan Hakim Cepi ke Badan Pengawasan 
Mahkamah Agung (Bawas MA) pada Kamis 5 Oktober 2017. Aduan 
tersebut mulai ditindaklanjuti oleh Bawas MA pada 23 Oktober 2017 
dengan melakukan pemeriksaan pertama atau verifikasi laporan 
(detikNews, 23/10/17).

Hingga saat ini memang belum ada hasil atau putusan atas aduan 
masyarakat sipil terhadap Hakim Cepi. Namun diberbagai media 
disebutkan bahwa dalam riwayatnya, Hakim Cepi telah beberapa 
kali diadukan ke Komisi Yudisial karena dugaan pelanggaran 
kode etik. Ketua KY, Aidul Fitriciada mengatakan, Hakim Cepi 
pernah dilaporkan saat menjadi hakim di Purwakarta pada tahun 
2014. Kemudian pada 2015, ketika Hakim Cepi menjadi hakim di 
Pengadilan Negeri Depok. Pada 2016, ketika bertugas di Pengadilan 
Negeri Jakarta selatan, Hakim Cepi dua kali dilaporkan ke KY, 
yakni ketika menangani suatu kasus perdata dan juga praperadilan 
(republika.co.id, 30/9/17).

Hukum
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Fakta ini semakin menguatkan kecurigaan masyarakat tentang 
kemungkinan adanya pelangaran yang dilakukan oleh Hakim Cepi 
dalam memutus gugatan praperadilan Setnov.

Kejanggalan Putusan Praperadilan Setnov

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi 
Iskandar, melalui Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Pra/2017/
PN.Jkt.Sel (29/9/17) mengabulkan untuk sebagian gugatan 
praperadilan Setnov, atas penetapannya sebagai tersangka dalam 
kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP). Setelah putusan tersebut 
dibacakan, Setya Novanto resmi tidak lagi menyandang status 
sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP (www.pn-jakartaselatan.
go.id).

Gugatan yang diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Setya Novanto, diterima oleh PN Jaksel pada 4 September 
2017. Dalam gugatannya tersebut, Setya Novanto mencantumkan 
setidaknya 7 (tujuh) petitum permohonan. Dua diantaranya yang 
akhirnya dikabulkan oleh Hakim adalah menyatakan batal/ batal 
demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap Pemohon 
yang dikeluarkan oleh Termohon (KPK) dan meminta Pengadilan 
memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan 
terhadap Pemohon (sipp.pn-jakartaselatan.go.id).

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Cepi menilai penetapan 
tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu 
perkara. Hal ini harus dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang 
dalam hal ini tersangka. Dalam putusannya, Hakim Cepi Iskandar 
juga menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin. Dik-
56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, bukti 
yang digunakan dalam perkara sebelumnya dianggap hakim tidak 
bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. Selain itu 
juga dinyatakan bahwa sebagian alat bukti dapat menggugurkan alat 
bukti lainnya (news.detik.com, 30/9/17).

Pertimbangan hukum Hakim ini mendapat respon negatif dari 
berbagai kalangan terutama aktivis pegiat anti korupsi. Para pegiat 
anti korupsi mencurigai adanya ketidakprofesionalan hakim dalam 
memutus perkara praperadilan Setya Novanto. Direktur Eksekutif 
Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, misalnya mengatakan 
pertimbangan hukum Hakim Cepi Iskandar dalam putusan tersebut 
membingungkan.

Hukum
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Dalam hal alat bukti, menurut Ray Rangkuti, dari 200 alat bukti 
yang disampaikan dalam sidang praperadian hanya sebagian kecil, 
yakni tiga atau empat alat bukti saja yang sudah pernah digunakan 
terhadap suatu tersangka atau terdakwa yakni untuk membuktikan 
keterlibatan Irman dan Sugiharto, selaku terdakwa kasus korupsi 
e-KTP. Sehingga pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa 
sebagian alat bukti dapat menggugurkan alat bukti lainnya dinilai 
membingungkan (Kompas.com, 30/9/17). Penilaian yang sama 
terhadap pertimbangan hakim dalam hal alat bukti juga diberikan 
oleh Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus 
Napitupulu (Tempo.co, 2/10/17).

Apakah Hakim dapat Dipersalahkan?

Penulis sepakat bahwa beberapa pertimbangan hukum hakim dalam 
Putusan Praperadilan Setya Novanto menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Khususnya mengenai alat bukti, di mana jika kita merujuk 
pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab V 
telah diatur bahwa alat bukti dapat digunakan dalam dua pemeriksaan 
kasus pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Ketentuan tersebut menurut Penulis cukup logis. Sebab akan 
menjadi tidak efektif jika ada satu tindak pidana yang dilakukan secara 
bersama-sama oleh lebih dari satu orang misalnya dua, tiga, atau 
lima orang, masing-masing harus menggunakan berkas termasuk di 
dalamnya alat bukti yang sama sekali harus berbeda. Dengan kata lain, 
kalaupun ditemukan bukti yang berbeda untuk mengklasifikasikan 
dan membuktikan peran dan pertanggungjawaban masing-masing 
pelaku kejahatan, maka seharusnya dimungkinkan ada sebagian alat 
bukti yang sama atau beririsan.

Namun di sisi lain, Penulis mendukung pertimbangan hukum Hakim 
yang menilai bahwa penetapan tersangka harus dilakukan pada 
akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal ini penting agar tidak 
terjadi salah tangkap yang pada akhirnya merugikan harkat dan 
martabat seseorang. Akan tetapi hal itu seharusnya tidak dijadikan 
pertimbangan untuk sekaligus memerintahkan KPK menghentikan 
penyidikan. Karena persoalannya ada pada waktu atau prosedur 
penetapan seseorang sebagai tersangka. Bukan menyangkut pokok 
perkara yang salah satunya membuktikan apakah tersangka terbukti 
terlibat atau tidak yang mengharuskan dilakukan penghentian 
penyidikan.

Terlepas dari itu, saat ini Putusan Praperadilan Setya Novanto harus 

Hukum
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tetap dihormati karena sudah final and binding (mengikat). Apabila 
ada ketidakpuasan dari KPK selaku pihak Termohon, dan sudah 
pasti ada, langkah yang dapat dilakukan oleh KPK adalah membuat 
surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan yang baru. 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 
(Perma No. 4/2016), di disebutkan bahwa apabila dalam penetapan 
tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan 
surat perintah baru.

Persoalan ketidakpuasaan atas putusan hakim di pengadilan 
bukanlah persoalan yang baru di Indonesia. Dari kasus Putusan 
Praperadilan Setya Novanto ini, setidaknya dapat kita ambil satu 
isu penting yang sebetulnya telah lama diperdebatkan. Isu tersebut 
yakni mengenai apakah hakim dapat dipersalahkan atau dimintai 
pertanggungjawaban atas putusannya yang keliru. Atau apakah 
praktik ketakmungkinan keliru hakim (infallibilitas) masih dipahami 
sebagai dasar bahwa peradilan tidak dapat dikoreksi, baik secara 
ilmiah, etis moral, dan yuridis formal di Indonesia.

Pertama, perlu kita pahami bahwa salah satu prinsip negara hukum 
adalah adanya indepensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian 
hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman  dalam memeriksa, 
mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara, harus dijaga 
independensinya. Independensi hakim ini mengandung makna 
bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tujuannya, hakim 
harus bebas dari intervensi, baik dari dalam maupun dari luar.

Hal itu juga yang menjadikan pengawasan terhadap hakim selama 
ini hanya dapat dilakukan terhadap teknis yudisial (oleh pengadilan 
tingkat atasan) sebagai bentuk pengawasan internal. Juga terhadap 
etika serta perilaku hakim sebagai bentuk pengawasan eksternal 
(oleh Komisi Yudisial). Pengawasan terhadap hakim tidak dapat 
dilakukan terhadap proses hukum atau pengadilan yang sedang 
dijalankan.

Selain itu, dalam sistem peradilan di Indonesia, sudah sejak 
lama hingga kini, dianut satu paham mengenai hakim tidak dapat 
dipersalahkan. Paham ini lahir dari adanya asas res judicata pro 
veritate habetur yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap 
benar. Terlebih suatu putusan hakim selalu diawali dengan irah-irah 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini secara resmi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) RI No. 9 Tahun 1976 tentang Hakim Tidak Dapat Digugat 
dan Tidak Dapat Dipersalahkan. Prinsip demikian menempatkan 

Hukum
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sang hakim diposisi yang sangat sentral dan penting dalam proses 
penegakan hukum.

Namun pertanyaannya bagaimana apabila nyata benar-benar ada 
hakim yang salah dalam memutus atau salah dalam melakukan 
sistem peradilan? Sementara secara konstitusional maupun yuridis 
belum ada sistem yang mengatur tentang pertanggungjawaban 
hakim atas putusannya. Hal yang dapat dilakukan selama ini adalah 
upaya hukum terhadap putusan hakim yakni melalui banding, kasasi, 
dan peninjauan kembali. Sementara terhadap hakimnya sendiri yang 
membuat putusan tidak dapat dilakukan suatu upaya hukum secara 
langsung terhadapnya.

Konsep demikian menurut Penulis dapat dibenarkan. 
Pertimbangannya menurut Penulis adalah hakim tidak boleh 
bergetar dalam memutus suatu perkara karena takut dituntut 
jika salah membuat putusan. Padahal kekeliruan dalam membuat 
putusan belum tentu disebabkan oleh kurangnya integritas hakim 
atau intervensi pihak-pihak berkepentingan. Melainkan dapat saja 
terjadi karena kekhilafan hakim sebagai manusia biasa, atau kualitas 
intelektual hakim itu sendiri. Bahkan bisa juga disebabkan oleh 
ancaman, dan tekanan dari pihak tertentu atau karena kesaksian 
bohong dan kesalahan alat bukti dalam persidangan.

Itulah sebabnya langkah yang ditempuh untuk mencegah adanya 
putusan yang keliru, apalagi yang keliru disebabkan adanya 
perilaku koruptif yakni suap misalnya, salah satunya melalui upaya 
meningkatkan integritas dan kualitas hakim. Meningkatkan kualitas 
dan integritas ini dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan 
secara berkelanjutan terhadap hakim.

Selain itu pengawasan terhadap etika dan perliku hakim, seperti 
yang dilakukan oleh KY selama ini, penting untuk dilakukan. 
Tujuannya adalah untuk menjaga dan menguji kualitas hakim itu 
sendiri. Hakim yang berkualitas tentunya adalah hakim yang dapat 
mempertanggungjawabkan putusannya sebagai karya intelektual. 
Mempertahankan moral etika profesi selaku pejabat negara yang 
menyelenggarakan konstitusi melalui penegakan hukum yang adil. 
Dengan demikian kita dapat terhindar dari persoalan yang oleh 
banyak orang disebut sebagai peradilan sesat (miscarriage of justice).

- Zihan Syahayani -

Hakim merupakan 
posisi yang sangat 
sentral dan penting 
dalam proses 
penegakan hukum. 
Sehingga peningkatan 
kualitas dan integritas 
hakim menjadi 
sangat penting dalam 
upaya mewujudkan 
penegakan hukum yang 
berkualitas.

Hukum
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Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti tak pernah 
habisnya. Media massa, cetak maupun elektronik, masih sangat 
sering memberitakannya. Seperti yang bar-baru ini terjadi di 
Jayapura, Papua. 

Korbannya adalah seorang anak perempuan berumur tujuh tahun. 
Entah apa yang ada di pikiran orang yang tega memperkosa anak 
perempuan tersebut. Tidakkah dia ‘melihat’ anak perempuannya di 
sana? Tidakkah dia ‘melihat’ saudara perempuannya di sana? Penulis 
dan juga sebagian besar kita tentu akan geram mendengar lagi kabar 
memilukan perihal kasus pemerkosaan yang menimpa seorang anak 
perempuan di Jayapura, Papua minggu lalu (Kompas.com, 9/10).

Setiap kali mendengar berita perkosaan, perasaan marah pada pelaku 
dan sedih membayangkan masa depan korban ke depannya selalu 
terjadi. Namun, bayangan-bayangan suram ini tetap muncul adalah 
akibat dari belum adanya payung hukum yang bisa memastikan 
pelaku pemerkosaan dihukum, dan di lain pihak, si korban juga 
disembuhkan dari luka yang mungkin diderita akibat tindak 
perkosaan tersebut dan kemudian dipulihkan secara menyeluruh, 
fisik, psikis dan juga sosialnya. 

Kenapa belum ada adalah karena Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk program 
legislasi nasional (prolegnas) sejak 2016 belum juga disahkan. Kasus 
di Papua di atas hanya satu kasus yang mengingatkan kita bahwa 
kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual itu memang tidak 
bisa ditunda lagi. 

Kenapa Harus Ada UU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 Komnas Perempuan mencatat 
bahwa  ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang 
dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016. Untuk kekerasan 
seksual di ranah personal, tahun ini perkosaan menempati posisi 
tertinggi sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 
kasus. Di tahun ini juga CATAHU menampilkan data perkosaan 

Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan 

Kekerasan Seksual

Sosial



Update Indonesia — Volume XI, No. 8 – Oktober 2017 11

dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa 
pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah personal adalah pacar 
sebanyak 2.017 orang.

Komnas Perempuan juga mencatat, kekerasan di ranah komunitas 
mencapai angka 3.092 kasus (22 persen), dimana kekerasan seksual 
meenpati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus. Jenis kekerasan 
yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas 
adalah perkosaan (1.036 kasus) dan pencabulan (838 kasus). 

Dalam konteks anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
mencatat antara 2010-2014 ada lebih dari 21 juta kasus pelanggaran 
hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota 
dengan rincian 42-58 persen di antaranya merupakan kasus 
kekerasan seksual pada anak dan sisanya kasus kekerasan fisik dan 
penelantaran anak. 

Jika bicara dampak, dampak fisik dan psikis yang dialami oleh 
korban kekerasan seksual tidak bisa disepelekan. Selain sampai 
menyebabkan kematian, kasus perkosaan dalam beberapa kasus, 
korban terpapar beberapa penyakit menular seksual dari pelaku. 
Di sisi psikis, korban mengalami trauma. Lebih jauh, dampak yang 
bersifat fisik dan psikis ini potensial akan berlangsung dalam jangka 
panjang, mengingat si korban yang masih dalam kategori anak-anak. 

Sisi lain juga adalah soal keterbatasan payung hukum yang melindungi 
perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini memprihatinkan, 
karena Konstitusi dan sejumlah peratuan perundang-undangan di 
Indonesia telah menjamin perlunya pelakuan khusus terhadap upaya 
pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak 
perempuan dan anak di Indonesia. 

Hal lain terkait hukum yang saat ini ada, pandangan bahwa 
kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata 
bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual 
seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma 
kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak 
pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa 
kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Kelemahan lain dari hukum di Indonesia terkait kasus-kasus 
kekerasan seksual ini adalah bahwa dia adalah delik aduan. 
Sehingga sangat sedikit korban kekerasan seksual yang kemudian 
akhirnya mengadukan kasusnya ke polisi. Dan ketika pun sudah 

Sosial
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mengadukannya, tidak banyak yang diproses atau malah dihentikan 
karena keterbatasan bukti. 

Menyikapi hal ini, sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dipersiapkan oleh Komnas 
Perempuan dan pelbagai elemen masyarakat masuk ke dalam 
program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2016, sebagai RUU 
inisiatif DPR. Dalam proses perumusannya, RUU Penghapusan 
Kekerasan Seksual ini juga telah melibatkan beberapa pihak di 
beberapa wilayah di Indonesia, termasuk para pendamping. Namun, 
belum dibahasnya RUU ini di DPR RI menimbulkan pertanyaan 
akan keseriusan anggota dewan dan pemerintah untuk membuat 
payung hukum penghapusan kekerasan seksual. 

- Lola Amelia -

Sosial

Kebijakan dan hukum 
Indonesia belum 
secara sistematis dan 
menyeluruh mampu 
mencegah, melindungi, 
mengayomi, 
memberdayakan 
korban serta 
memberikan kesadaran 
pada masyarakat 
untuk menghapuskan 
kekerasan seksual. 
Atas dasar inilah 
mengapa penting 
adanya undang-
undang khusus 
tentang penghapusan 
kekerasan seksual. 
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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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