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KATA PENGANTAR

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) 
kembali hadir di penghujung tahun 2016 ini, dengan laporan tahunan 
tentang Indonesia, “INDONESIA 2016”.  Dalam laporan tahunan kali 
ini, para peneliti TII mengangkat beberapa topik hangat dan penting 
sepanjang tahun 2016. 

Peneliti bidang ekonomi membuat tulisan mengenai Paket Kebijakan 
Ekonomi Jokowi. Anomali kinerja perekonomian global kembali 
berdampak pada Indonesia. Sejak akhir tahun lalu atau tepatnya 
sekitar Bulan September 2015, Indonesia diterpa oleh ancaman 
krisis hingga jatuhnya nilai tukar rupiah secara tajam. Masyarakat 
terlihat panik terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan dengan 
maraknya cuitan ketakutan mereka terkait kondisi yang ada di media 
sosial. Menanggapi hal ini secara serius – bahkan terkesan berlebihan 
– beberapa pihak, termasuk pimpinan DPR RI, kemudian memaksa 
pemerintah membentuk tim khusus untuk mencegah masuknya krisis 
ke tanah air. Dari sinilah kemudian lahir Paket-Paket Kebijakan 
Ekonomi Jokowi. Penulis menguraikan urgensi penerbitan paket-
paket tersebut dalam menyikapi persoalan ekonomi yang terjadi.

Bidang hukum menyoroti tentang Konflik Penodaan Agama, Hak Asasi 
Manusia, dan Wajah Demokrasi Indonesia. Di tahun 2016 persoalan 
menyangkut HAM dan pluralisme di Indonesia kembali mendapat 
perhatian publik, khususnya menyangkut HAM dan pluralisme dalam 
konteks beragama dan/atau berkeyakinan. Diskursus mengenai hal 
itu kembali diperbincangkan secara luas setelah di tahun 2016 konflik 
bernuansa agama kembali terjadi. Konflik bernuansa agama kali ini 
terwujud dalam bentuk kasus penodaan agama yang melibatkan 
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mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 
sebagai tersangka. Konflik penodaan agama ini pada akhirnya 
melahirkan Aksi Bela Islam dengan jumlah massa yang sangat besar 
yang dilakukan oleh Umat Islam menuntut pemenjaraan Ahok.

Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia 
yang plural, termasuk dalam hal beragama dan/atau berkeyakinan 
hingga hari ini masih belum terlepas dari konflik-konflik keagamaan. 
Konflik-konflik keagamaan yang ada, terutama kasus-kasus penodaan 
agama sebagian besar selalu berujung pada ranah hukum. Banyak 
pihak menilai bahwa penyelesaian konflik keagamaan melalui jalur 
hukum bukanlah pilihan yang efektif. Sebab ketentuan hukum 
atau pasal yang mengatur mengenai kebebasan beragama dan/
atau berkeyakinan sebagai hak asasi manusia serta pembatasannya 
cenderung multitafsir. Seperti misalnya ketentuan yang mengatur 
soal penodaan agama, sebagai bagian dari pembatasan kebebasan 
beragama dan/atau berkeyakinan. Oleh karena itu diskursus 
mengenai konflik penodaan agama, hak asasi manusia, demokrasi 
dan tantangan untuk menyelesaikannya merupakan hal yang akan 
selalu menarik untuk dibahas dan patut mendapat perhatian yang 
serius dari berbagai elemen bangsa.

Kemudian, Polemik Sistem Pemilihan Dalam Pembahasan RU Pemilu 
2019, adalah tema yang diangkat oleh peneliti bidang politik. 
Meskipun belum memasuki tahun politik, namun pembahasan ini sudah 
begitu hangat di tahun 2016 ini. Beberapa isu besar yang menjadi 
perhatian adalah sistem pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional 
terbuka atau tertutup, atau proporsional terbuka terbatas yang juga 
diwacanakan. Pada tulisan ini, penulis menguraikan perbandingan 
dari kedua sistem tersebut dan menyajikan sistem mana yang lebih 
pas untuk diterapkan di Indonesia.

Sementara di bidang sosial, dibahas tentang Darurat Kekerasan 
Seksual dan Pentingnya Respon Kebijakan. Tulisan ini merespon 
maraknya kejadian kekerasan seksual yang ramai disorot media. 
Dimulai dengan kasus YY. Sekitar awal bulan Mei 2016, semua 
kita sedih dan marah mendengar kabar tentang perkosaan yang 
menimpa seorang anak berusia 14 tahun berinisial YY di Bengkulu. 
YY diperkosa di kampungnya sendiri. Kita semua sedih dan marah, 
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karena YY siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperkosa hingga 
akhirnya meninggal oleh 14 orang yang notabene adalah juga warga 
kampungnya. Lebih miris adalah karena beberapa di antara mereka 
adalah sosok yang dikenal korban, dan beberapa juga masih tergolong 
di bawah umur.

Belum lagi sedih dan marah kita reda atas kasus perkosaan yang 
menimpa YY di Bengkulu, kita sudah mendengar lagi kisah serupa 
dari Manado, Tangerang, Sukabumi dan beberapa daerah lainnya di 
Indonesia. Sehingga benar memang jika ada yang mengatakan bahwa 
Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Namun, di sisi lain kedaruratan 
itu karena tidak tertanganinya kasus kekerasan seksual dengan begitu 
lama. Bertumpuk-tumpuk tidak tertangani.

Lewat keempat topik yang kami angkat dalam “INDONESIA 2016” 
kali ini, kami berupaya untuk berbagi tidak hanya potret mengenai 
isu-isu tersebut sepanjang tahun 2016 ini, namun juga analisa 
komprehensif dan rekomendasi dari TII terkait permasalahan yang 
kami garisbawahi dalam keempat tulisan tersebut.

Selain itu, lewat publikasi yang rutin seperti laporan tahunan tentang 
kebijakan publik di Indonesia, TII berharap dapat melanjutkan 
kontribusinya untuk mendorong proses kebijakan publik yang lebih 
baik di Indonesia. Semoga ulasan dalam “INDONESIA 2016” dapat 
dimanfaatkan sebagai acuan dan rekomendasi bagi para pembuat 
kebijakan dan pemangku kepentingan terkait, baik dalam maupun 
luar negeri. 

Selamat membaca.

Tim Penulis Indonesia 2016
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POLEMIK SISTEM PEMILIHAN DALAM 
PEMBAHASAN RUU PEMILU 2019

Berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara 
demokrasi terbesar ke tiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan 
India. Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi 
menjadi dasar dalam bernegara. Pertama, hampir diseluruh negara di 
dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; 
kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah 
memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan 
negara sebagai organisasi tertingginya (Ubaidillah, 2000, 161). 

Konsepsi demokrasi lahir pada zaman Yunani kuno dan dipraktikkan 
dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM sampai abad ke 6 M. 
Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal 
dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk 
setempat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau 
kedaulatan. Jadi demos-cratein atau demos-cratos adalah kekuasaan 
atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, 
rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat 
(Ubaidillah,  2000, 169). 

Filsuf asal Inggris, John Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa 
hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak 
memilih (live, liberal, property) (Deliar Noer, 1997, 117). Sedangkan 
Montesquieu (1689-1744), seorang filsuf terkemuka asal Prancis,  
mengungkapkan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin 
hak-hak politik tersebut melalui “trias politica”, yakni suatu sistem 
pemisahan kekuasaan dalam negara dengan membaginya ke dalam 
kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif yang masing-masing harus 
dipegang oleh organ sendiri yang merdeka, artinya secara prinsip 

Arfianto Purbolaksono



9 INDONESIA 2016

kiranya semua kekuasaan itu tidak boleh dipegang hanya seorang 
saja (Deliar Noer, 135).

Ilmuwan politik sekaligus juga ekonom asal Austria, Joseph 
Schumpeter mengatakan bahwa esensi demokrasi adalah mekanisme 
kompetitif memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara 
rakyat (Ubaidillah, 162). Sejalan dengan pemikiran Schumpeter, 
Robert A. Dahl mengatakan bahwa ciri-ciri negara yang menerapkan 
demokrasi adalah pertama,  menyelenggarakan pemilihan yang 
terbuka dan bebas. Kedua, mengembangkan pola kehidupan yang 
kompetitif. Ketiga, memberikan perlindungan kebebasan kepada 
masyarakat (Bachtiar Effendy, 2001, 106). 
 
Berdasarkan ciri-ciri negara demokrasi yang diungkapkan Dahl, 
pemilihan umum  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat vital, 
karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu 
negara adalah dari  bagaimana  perjalanan  pemilihan umum  yang  
dilaksanakan  oleh  negara tersebut. 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua 
tahapan yaitu pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Seperti 
dikemukakan Jimly Asshiddiqie, pada pra kemerdekaan telah 
tumbuh praktik yang dapat dikaitkan dengan gagasan demokrasi 
di wilayah nusantara terutama di daerah pedesaan. Sementara 
itu perkembangan demokrasi pada pasca kemerdekaan mengalami 
pasang surut dari masa ke masa. Perkembangan demokrasi di 
Indonesia dapat dilihat dari empat periode yaitu, a. Periode 1945-
1959, b. Periode 1959-1965, c. Periode 1965-1998, d. Periode 1998- 
sampai sekarang (Ubaidillah, 176). 

Momentum awal perkembangan demokrasi di Indonesia pasca 
kemerdekaan, di tandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 
November 1945 yang ditandatangani oleh Moh. Hatta. Dalam maklumat 
ini dinyatakan perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai 
bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan 
pemilu pada Januari 1946. Maklumat No. X berdampak sangat luas, 
melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya 
dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru.



10 INDONESIA 2016

Namun karena terjadi pergolakan di awal kemerdekaan Indonesia, 
baru pada tahun 1953 Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan 
regulasi pemilu untuk pertama kalinya, dengan ditetapkannya UU 
No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu. Sedangkan Pemilu sendiri baru 
dilaksanakan pada era Kabinet Burhanuddin Harahap, dimana pada 
29 September 1955 dilakukan pemilihan parlemen dan 15 Desember 
1955 untuk pemilihan anggota konstituante (Anwar Hajono, 1995, 
162). 

Setelah Pemilu 1955, Indonesia baru kembali mengadakan Pemilu di 
masa Orde Baru yaitu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. 
Kemudian dilanjutkan di Masa Reformasi, di awali di tahun 1999, 
2004, 2009, dan 2014. Kini jelang Pemilu 2019, Pemerintah bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah merumuskan Undang-Undang 
penyelenggaraan Pemilu 2019. Pada 21 Oktober 2016, Pemerintah 
telah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU Pemilu ini selanjutnya 
akan dibahas oleh Pemerintah bersama DPR.

Dalam RUU Pemilu ini, berisi gabungan dari tiga undang-undang, 
yaitu UU tentang Pemilu Legislatif, UU tentang Pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden, dan UU tentang Penyelenggara Pemilu. 
Penggabungan tiga UU ini dikarenakan, di tahun 2019 nanti, Pemilu 
akan digelar secara serentak dalam satu hari, yaitu untuk memilih 
calon anggota legislatif dan calon Presiden-Wakil Presiden.

Salah satu isu yang menjadi polemik dalam RUU Pemilu ini adalah, 
adanya usulan Pemerintah terkait sistem pemilihan umum legislatif 
yang bersifat proporsional terbuka terbatas. Usulan ini kemudian 
mengundang pro dan kontra diantara partai politik maupun di tengah 
masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting isu ini untuk dibahas 
guna memperkuat sistem pemilu kita kedepannya. 

Sistem Pemilihan dalam Pemilu di Indonesia

Pemilu menurut Syamsudin Haris adalah lembaga sekaligus praktek 
politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan 
perwakilan (Representative Government) (1998, hal 7). 
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Sementara menurut A.S. Hikam, Pemilihan Umum adalah merupakan 
lembaga dan sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi, 
yang dilihat dari luar tampak saling berseberangan. Pada dimensi 
pertama, Pemilihan Umum pada umumnya dimengerti sebagai sarana 
bagi perwujudan keadulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan 
warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sedangkan 
pada dimensi kedua, yang ada pada Pemilihan Umum yaitu sebagai 
salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi 
politik pemerintah, sehingga keberadaannya, kebijaksanaan, dan 
program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih 
mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat (1998, 49-50). 

Menurut Surbakti (2009:181) ada tiga hal dalam tujuan Pemilu, yaitu:
 1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin
  pemerintah dan alternatif kebijakan umum.

 2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan
  konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan
  perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang
  memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin

 3. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau
  menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah
  dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat sistem pemilihan. Menurut 
Lijphart seperti yang dikutip Pahlevi (2015, 21), sistem pemilihan 
diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat 
memilih para wakil mereka. Sistem pemilu di dunia terbagi ke dalam 
4 (empat) kategori, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, sistem 
campuran, dan sistem di luar ketiga sistem utama. Secara kategori 
sistem pemilu tersebut dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini 
(Kajian sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem presidensiil, 
Bawaslu, 2015):

1. Sistem distrik
Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa 
distrik pemilihan yang biasanya didasarkan atas jumlah 
penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, 
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kecuali pada varian block vote dan party block vote. Kandidat 
yang memiliki suara terbanyak akan mengambil semua suara 
yang didapatnya. Sistem ini terbagi atas first past the post, 
alternative vote, two round system, block vote.

2. Sistem proporsional/ perwakilan
Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh 
sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan 
berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh 
partai tersebut. Sistem proporsonal memiliki beberapa varian 
yaitu menggunakan daftar tertutup, terbuka, daftar bebas.

3. Sistem campuran
Sistem pemilu campuran merupakan perpaduan penerapan 
secara bersama-sama sistem distrik dengan sistem proporsional 
dalam suatu negara. Sistem ini meliputi sistem parallel dan 
mixed member proportional.

4. Sistem pemilu di luar ketiga sistem utama
Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dan 
proporsional. Varian dari sistem ini adalah single non-
transferable vote, limited vote, dan borda count.

Setiap sistem pemilu mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-
masing yang berimplikasi pada pembangunan politik. Setidaknya ada 
tiga dampak digunakannya sistem pemilu, yaitu:

1. tingkat proporsionalitas perwakilan. Aspek ini sangat 
sensitif pada masyarakat yang heterogen. Bagaimana 
tingkat keterwakilan dari seluruh unsur masyarakat dapat 
direpresentasikan dalam parlemen merupakan sebuah 
permasalahan dalam aspek ini. Disproporsionalitas sangat 
mungkin terjadi pada sistem distrik. Sistem distrik kurang 
memperhatikan adanya partai kecil dan golongan minoritas.

2. sistem kepartaian. Duverger menyebutkan bahwa sistem 
distrik akan membentuk sistem dua partai, sedangkan sistem 
proporsional akan cenderung membentuk sistem multi partai. 
Hal tersebut terjadi karena bekerjanya efek mekanis dan 
psikologis dari sistem pemilu.
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3. kabinet yang dibentuk. Sistem distrik cenderung menghasilkan 
kabinet   yang   dikuasai   satu   partai.   Berkurangnya   partai    
dan meningkatnya kerjasama antar partai mempermudah 
terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan 
stabilitas nasional. Sementara itu, sistem proporsional 
mengarah pada terbentuknya kabinet koalisi. Kondisi ini 
mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil. Teori 
koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk 
dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet 
koalisi (Bambang Cipto, 2000, 22). Ketercukupan mayoritas 
kursi sehingga terbentuk mayoritas pemerintahan tidak 
menjamin stabilitas dan kelanggengan koalisi apabila tidak 
memperhitungkan jarak ideologi dari koalisi yang dibangun.

Berdasarkan paparan diatas, sistem proporsional dianggap lebih 
tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini mengingat rentang geografis, 
jumlah dan kemajemukan penduduk, serta sistem multi partai di 
Indonesia. Karena dengan menggunakan sistem proporsional, kursi 
legislatif akan terbagi ke sejumlah partai-partai politik peserta 
pemilu, sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya. 

Kemudian secara teknis adminitratif, dengan memperhitungkan luas 
wilayah dan jumlah pemilih, maka dibentuk daerah pemilihan. Di 
dalam daerah pemilihan inilah, diperebutkan sejumlah kursi guna 
mewakili penduduk di daerah pemilihan tersebut. Sehingga seluruh 
masyarakat dapat merasa terwakili oleh wakilnya di legislatif. Sistem 
proporsional memiliki beberapa varian, yaitu:

1. Daftar tertutup, kursi yang dimenangkan partai politik diisi 
dengan kandidat-kandidat sesuai dengan rangking mereka 
dalam daftar kandidat, yang ditentutkan oleh partai. Biasanya 
hanya nama partai yang dimunculkan dalam surat suara. 
Partai politik memilki kekuasaan yang cukup besar dalam 
penentuan kandidat partai yang terpilih untuk mengisi kursi-
kursi yang tersedia. Dalam hal ini para kandidat memiliki 
keterikatan tertentu dengan partai dan pemimpinya atau 
pada pra-pemilihan terikat pada pimpinan sayap partai yang 
bersangkutan.



14 INDONESIA 2016

2. Daftar terbuka, pemilih memilih partai politik yang mereka 
sukai dan dalam partai tersebut, juga memilih kandidat yang 
mereka ingnkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh 
partai tersebut. Biasanya, jumlah kandidat dalam daftar 
partai yang ditampilkan dalam surat suara adalah dua kali 
jumlah kursi yang tersedia. Para pemilih secara umum dapat 
memilih kandidat-kandidat dalam daftar kandidat suatu partai 
sebanyak kursi yang tersedia.

3. Daftar bebas, setiap partai menentukan daftar kandidatnya, 
dengan partai dan kandidat ditampilkan terpisah dalam surat 
suara. Pemilih dapat memilih dari daftar partai sebagaimana 
adanya atau mencoret atau mengulangi nama, membagi 
pilihan mereka di antara daftar-daftar partai atau memilih 
nama dari daftar manapun dengan membuat daftar mereka 
sendiri dalam sebuah surat suara kosong.

Sepanjang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sistem proporsional 
diterapkan sebagai sistem pemilihan, namun yang membedakannya 
adalah varian dari sistem proporsional tersebut.

Tabel 1. Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia

PEMILU DASAR HUKUM SISTEM
Pemilu 1955 UU No. 7/1953 Proporsional daftar terbuka
Pemilu 1971 UU No. 15/1969 Proporsional daftar tertutup
Pemilu 1977 UU No. 4/ 1975 Proporsional daftar tertutup
Pemilu 1982 UU No. 2/1980 Proporsional daftar tertutup
Pemilu 1987 UU No. 1/1985 Proporsional daftar tertutup
Pemilu 1992 UU No. 1/1985 Proporsional daftar tertutup
Pemilu 1997 UU No. 5/1996 Proporsional daftar tertutup
Pemilu 1999 UU No. 3/1999 Proporsional daftar tertutup
Pemilu 2004 UU No. 23/2003 Proporsional daftar terbuka
Pemilu 2009 UU No. 22/2007 Proporsional daftar terbuka
Pemilu 2014 UU No. 8/2014 Proporsional daftar terbuka
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Perbedaan penggunaan varian dalam sistem proporsional terlihat 
pada Pemilu 1955 hingga tahun 1999, dimana pada saat itu digunakan 
sistem proporsional dengan daftar tertutup. Di tahun 2004, muncul 
gagasan untuk mendekatkan para calon anggota legislatif (caleg) 
dengan konstituen atau para pemilih. Oleh karena itu diterapkan 
sistem proporsional dengan daftar terbuka. Makna terbuka yang 
dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 adalah setiap calon anggota 
dari setiap parpol namanya tercantum dalam surat suara (semi-open 
list system). Namun untuk menjadi calon terpilih yang bersangkutan 
harus memeroleh 100% BPP dengan dasar penghitungan perolehan 
kursi metode kuota (Pahlevi, 2015). 

Selanjutnya di pemilu berikutnya di tahun 2009 dan 2014, sistem 
yang dipakai ialah sistem proporsional dengan daftar terbuka. 
Berbeda dengan Pemilu tahun 2004, dimana di tahun 2009 dan 2014 
penentuan penentuan calon terpilihnya berdasarkan urutan suara 
terbanyak. 

Polemik Sistem Pemilihan dalam Pembahasan
RUU Pemilu 2019

Berdasarkan draft RUU Pemilu yang kini tengah dibahas oleh 
pemerintah dan DPR, muncul wacana untuk mengganti sistem 
proporsional terbuka yang telah digunakan pada Pemilu 2009 dan 
2014. 

Dalam draft RUU Pemilu yang disamapaikan Pemerintah kepada 
DPR. Di pasal 138 ayat (2) disebutkan Pemilu untuk memilih anggota 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 
dengan sistem proporsional terbuka terbatas. Selanjutnya ayat (3) 
menyebutkan sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan 
sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar 
nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. 

Kemudian dalam lampiran penjelasan dikatakan bahwa yang dimaksud 
dengan “daftar calon terbuka” adalah daftar calon anggota DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dicantumkan dalam surat 
suara Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
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secara berurutan yang ditetapkan oleh partai politik. Yang dimaksud 
dengan “daftar nomor urut calon yang terikat” adalah daftar nomor 
urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat 
tetap.

Pemilu 2014 yang lalu berlangsung dengan sistem proporsional 
terbuka, yaitu pemilih bisa mencoblos nama calon anggota 
legislatif selain hanya mencoblos gambar partai. Sementara itu, 
sistem proporsional tertutup berarti pemilih hanya mencoblos 
gambar partai. Sistem proporsional terbuka terbatas yang diajukan 
pemerintah merupakan perpaduan keduanya. Pemilih bisa melihat 
daftar calon anggota legislatif di partai tersebut namun urutan para 
calon itu tetap merupakan kewenangan partai.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan bahwa usulan 
pemerintah ini untuk mengakomodasi dua pemikiran yaitu sistem 
proporsional terbuka dan tertutup (detik.com, 27/10/2016). 

Akan tetapi wacana penggunaan sistem proporsional terbuka 
terbatas memunculkan pro dan kontra dari sejumlah partai politik. 
Hal ini dikarenakan sistem proporsional terbuka terbatas dianggap 
sama saja dengan sistem proporsional daftar tertutup. 

Hingga saat ini, berdasarkan peta politik fraksi-fraksi di DPR hanya 
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang 
menginginkan sistem proporsional tertutup. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui Wakil 
Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo, mengatakan PDIP meminta sistem 
proporsional tertutup yang digunakan. Tapi bukan sekedar kucing 
dalam karung, transparansi calon ke publik bisa sejak setahun 
sebelumnya (detik.com, 20/7/2016). 

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar melalui anggotanya, Hetifah 
Sjaifudian mengatakan, Partai Golkar memilih sistem proporsional 
tertutup. Pertimbangan utama Golkar untuk memilih sistem 
proporsional tertutup yaitu untuk meningkatkan kualitas calon 
anggota legislatif. Faktor keterpilihan calon tidak lagi didominasi 
oleh modal dan popularitas semata (merdeka.com, 25/10/2016). 
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Berbeda dengan sikap Fraksi PDIP dan Golkar, sikap delapan partai 
lainnya yaitu, Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai 
Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Hati Nurani Rakyat 
(Hanura) memilih untuk tetap menggunakan sistem proporsional 
terbuka.

Partai Nasdem melalui Ketua Umum-nya, Surya Paloh, Nasdem 
menginginkan agar pemilihan anggota legislatif 2019 nanti tetap 
menggunakan sistem proporsional terbuka. Alasannya, sistem ini 
masih dianggap paling ideal dibanding proporsional tertutup (detik.
com, 20/7/2016). 

Senada dengan Nasdem, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, 
PAN mendorong Pemilihan Umum 2019 tetap menggunakan sistem 
proporsional terbuka. Karena menurutnya di alam demokrasi rakyat 
harus mengetahui dengan jelas figur yang akan mewakili mereka di 
DPR (detik.com, 21/7/2016). 

Kemudian, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Ahmad Muzani 
meminta pemerintah konsisten menjalankan putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) yang memutuskan pemilu didasarkan pada konsep 
suata terbanyak atau sistem proporsional terbuka (okezone.com, 
26/10/2016).

Tidak jauh berbeda dengan Gerindra. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli 
Juwaini, menyatakan PKS mendorong sistem pemilu proporsional 
terbuka. Hal ini dengan alasan pertama, siapapun orang bisa 
mendapat kesempatan. Kedua merepresentasikan rakyat, suara 
banyak yang dipilih rakyat menang (detik.com, 25/10/2016). 

Begitu juga dengan PPP dan PKB. Sekretaris Jenderal PPP, Arsul 
Sani mengungkapkan, partainya cenderung memilih sistem pemilu 
proporsional terbuka (kompas.com, 25/10/2016). Sedangkan Wakil 
Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid menyatakan sebaiknya sistem 
pemilu legislatif tetap menggunakan proporsional terbuka. Selain 
usulan PKB, Jazilul menuturkan sistem tersebut sejalan dengan 
harapan rakyat Indonesia (kompas.com, 24/10/2016).
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Berdasarkan dinamika politik yang berkembang menyikapi sistem 
pemilu yang akan digunakan pada Pemilu 2019, maka mengerucut 
terhadap dua pilihan yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem 
proporsional terbuka. Pembahasan terhadap pilihan ini akan 
berlangsung alot di DPR. 

Seperti yang kita ketahui ada dua fraksi besar yang mendukung 
sistem proporsional tertutup yakni FPDIP dan F Partai Golkar. Kedua 
fraksi ni masing masing memiliki 109 kursi (FPDIP), dan 91 kursi 
(FPG). Sehingga total kursi pendukung sistem proporsional tertutup 
sebesar 200 kursi. 

Namun kedua fraksi besar pendukung sistem proporsional tertutup 
ini, berhadapan dengan delapan fraksi pendukung sistem proporsional 
terbuka. Fraksi-fraksi pendukung sistem proporsional terbuka di 
dominasi partai kecil di DPR, hanya Gerindra dan Demokrat yang 
memiliki diatas 50 kursi. Walaupun demikian, total kursi pendukung 
sistem ini melampaui jumlah kursi pendukung sistem tertutup. Total 
kursi pendukung sistem proporsional terbuka sebesar 360 kursi. 

Tabel 2. Perbandingan Kursi Fraksi Pendukung Sistem Proporsional 
Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka

No
Fraksi Pendukung 

Sistem Proporsional 
Terbuka

Kursi

1 FGERINDRA 73
2 FPD 61
3 FPAN 48
4 FPKB 47
5 FPKS 40
6 FPPP 39
7 FNASDEM 36
8 FHANURA 16
 Total 360

No
Fraksi Pendukung 

Sistem Proporsional 
Tertutup

Kursi

1 FPDIP 109
2 FPG 91
 Total 200
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Menimbang Sistem Proporsional Daftar Terbuka
atau Tertutup

Menimbang kelebihan dan kekurangan dari dua pilihan itu, pemerhati 
Pemilu Didik Supriyanto dari Perkumpulan untuk Pemiludan Demokrasi 
(Perludem) menyatakan bahwa sistem pemilu yang sesuai untuk 
Indonesia adalah sistem proporsional tertutup (closed list ystem). 
Alasannya karena dianggap lebih mampu menghasilkan wakil yang 
berkualitas serta meminimalkan praktik korupsi akibat tingginya 
biaya politik bagi para calon, dengan catatan parpol mampu 
melakukan fungsinya dengan baik, terutama fungsi menyiapkan 
kader terbaik untuk ditawarkan  menjadi  calon  wakil  rakyat  dalam  
pemilu (Pahlevi, 2015).

Sejalan dengan Didik, pengamat politik dari Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menilai bahwa sistem 
pemilu proporsional tertutup lebih layak untuk dipertimbangkan. 
Dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat akan lebih mudah 
untuk menilai kinerja anggota parlemen. Jumlah kursi akan lebih 
sedikit di Daerah Pemilihan. Masyarakat pun akan lebih mudah 
untuk memberikan reward and punishment. Meski demikian, sistem 
proporsional tertutup menuntut partai menyelenggarakan demokrasi 
internal yang baik. Karena masyarakat menyerahkan pemilihan calon 
anggota legislatif kepada partai (akurat.co, 18/1/2017). 

Berbeda dengan Didi dan Philips, pengamat politik Hanta Yudha 
dari Poltracking Indonesia, menilai sistem proposional terbuka lebih 
baik daripada sistem tertutup. Menurutnya, sistem proporsional 
terbuka mampu memfasilitasi keanekaragaman masyarakat. Hanta 
mengatakan bahwa dengan proporsional terbuka akan membangun 
keintiman antara pemilih dengan wakil rakyat. Selain itu keuntungan 
lainnya dari proporsional terbuka adalah, pemilih bisa memberikan 
suara secara langsung, sehingga bisa memperkuat partisipasi dan 
kontrol publik. Selain itu, dinamika internal partai cenderung 
dinamis, sehingga lebih menggairahkan infrastruktur partai. 
Meski demikian, tidak ada sistem yang paling baik maupun unggul 
(republika.co, 18/1/2017). 
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Sejalan dengan Hanta, sejumlah kelompok masyarakat sipil dan 
lembaga penelitian tentang Pemilu yang tergabung dalam Sekretariat 
Bersama Kodifikasi UU Pemilu menyatakan terdapat sepuluh alasan 
untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka (beritasatu.
com, 31/7/2016). Alasan-alasan tersebut yaitu;

Pertama, sistem proporsional terbuka meningkatkan keterkaitan 
hubungan antara caleg dengan pemilih. Dalam sistem proporsional 
terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang 
diinginkannya tanpa ditentukan dengan partai politik. Artinya 
hubungan antara caleg dan pemilih akan semaik erat. 

Kedua, proses rekrutmen caleg di internal partai politik masih 
bersifat tertutup, jika sistem pemilu yang digunakan adalah sistem 
proporsional tertutup maka tidak ada ruang bagi pemilih untuk 
menyeleksi secara langsung caleg yang diinginkannya, sementara 
dengan sistem proporsional terbuka pemilih dapat memutus oligarki 
partai tersebut.

Ketiga, bagi caleg perempuan sistem proporsional terbuka 
memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkompetisi 
dalam pemilu, jika sistem pemilu diubah maka apa yang selama ini 
sudah dipelajari oleh para caleg perempuan tersebut akan sia-sia. 

Keempta, partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen caleg 
secara demokratis sehingga meskipun sistem pemilu yang digunakan 
adalah sistem proporsional terbuka bukan caleg yang hanya memiliki 
popularitas yang tinggi dan memiliki modal besar yang dipilih menjadi 
caleg tetapi yang memang memiliki dukungan dari grassroot.

Kelima, sistem pemilu proposional daftar terbuka memang membawa 
banyak masalah, mulai dari tuduhan menyuburkan politik uang 
sampai menghasilkan anggota parlemen kualitas rendah. Namun 
mengubah sistem pemilu proposional daftar terbuka menjadi sistem 
proporsional daftar tertutup, bukan memperkuat dan menyuburkan 
kembali oligarki politik, tetapi juga membunuh partisipasi politik 
berkualitas yang mulai tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu yang 
perlu dilakukan adalah penyempurnaan sistem pemilu proporsional 
daftar terbuka.
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Keenam, penyempurnaan sistem pemilu proporsional daftar 
terbuka dilakukan dalam dua aspek: sistem dan manajemen. Dalam 
sistem pemilu: pertama, variabel besaran daerah pemilihan perlu 
diperkecil menjadi 3-6 kursi agar calon dan pemilih lebih mudah 
saling mengenali dan saling bertanggungjawab; kedua, variabel 
metode pencalonan dipertegas, pemilih hanya memilih calon sebab 
memeilih calon berati memilih partai politik karena calon diajukan 
partai politik. Kemudahan memilih ini akan membuat pemilih dan 
calon fokus dalam berkampanye;

Ketujuh, sementara itu dalam aspek manajemen, perbaikan 
dilakukan terutama dalam metode kampanye. Di sini undang-undang 
mengharuskan interkasi yang kuat antara pemilih dan calon sehingga 
mereka tidak hanya saling kenal tetapi juga saling bertanggung 
jawab, baik pada masa pemilu maupun pasca pemilu;

Kedelapan, sistem pemilu proposional daftar terbuka terbukti mampu 
meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Lebih dari itu sistem 
ini telah mendorong perempuan untuk berpolitik praktis di lapangan 
melalui berbagai kegiatan pemenangan pemilu. Pendewasaan politik 
perempuan yang dikondisikan oleh sistem pemilu proporsional daftar 
terbuka ini menjadi modal penting buat gerakan politik perempuan 
pada masa mendatang;

Kesembilan, upaya menjamin perempuan masuk parlemen melalui 
pemilu, tidak cukup hanya bersandar pada ketentuan “keterwakilan 
30% perempuan dalam daftar calon” dan “sedikitanya satu dari tiga 
calon adalah perempuan” tetapi juga harus ditambah ketentuan 
baru “sekurang-kurangnya 30% daerah pemilihan calon perempuan 
ditempatkan pada nomor urut 1”. 

Kesepuluh, ketentuan ini penting dengan dua pertimbangan: pertama, 
pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan, calon terpilih 90% 
berasal dari calon nomor urut 1; kedua, dengan pengecilan besaran 
daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi maka akan semakin banyak 
jumlah daerah pemilihan, sehingga calon perempuan bernomor 
urut 1 juga harus tersebar secara secara proposional sesuai prinsip 
minimal 30% perempuan.
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Berdasarkan pandangan dan penilaian diatas, penulis menilai ada 
beberapa kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut. 
Penulis melihat kelebihan sistem proporsional terbuka yaitu, 
pertama, sistem ini dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan 
sistem tertutup. Karena pemilih dapat secara langsung mengenal 
calon anggota legislatif yang nanti akan mewakilinya. Kedua, pemilih 
dapat secara langsung memilih calon yang sesuai dengan pilihannya. 
Ketiga, adanya ikatan antara pemilih dan anggota legislatif. Keempat, 
persaingan di internal partai dapat meningkatkan infrastruktur partai 
politik itu sendiri. 

Sedangkan kelemahan sistem proporsional terbuka yaitu, pertama, 
dengan sistem proporsional terbuka, yang akan tampil pada 
Pemilu hanyalah orang-orang yang cukup dikenal masyarakat atau 
populer. Kedua, lemahnya kaderisasi parpol. Dengan sistem terbuka 
maka terbuka ruang bagi siapapun yang memiliki popularitas 
dan financial untuk mencalokan diri dari suatu partai. Hal ini 
sesungguhnya membuat lemah kaderisasi dan ideologisasi partai. 
Ketiga, meningkatnya pembiayaan kampanye. Dengan meningkatnya 
persaingan di internal partai, maka berkorelasi dengan meningkatnya 
biaya kampanye calon anggota legislatif. Keempat, meningkatnya 
politik uang. Praktik politik uang sangat subur pada masa kampanye 
dan jelang pemilu. 

Tabel 3. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan 
Sistem Proporsional Terbuka

Kelebihan Sistem
Proporsional Terbuka

Kekurangan Sistem
Proporsional Terbuka

Sistem ini dianggap lebih 
demokratis dibandingkan dengan 
sistem tertutup. Karena pemilih 
dapat secara langsung mengenal 
calon anggota legislatif yang 
nanti akan mewakilinya

Dengan sistem proporsional 
terbuka, yang akan tampil pada 
Pemilu hanyalah orang-orang 
yang cukup dikenal masyarakat 
atau populer
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Kemudian di sisi yang lain kelebihan sistem proporsional daftar 
tertutup adalah pertama, internal partai semakin kuat. Hal ini 
dikarenakan partai yang memiliki wewenang penuh terhadap 
penentuan calon anggota legislatif. Kedua, membuka peluang bagi 
seseorang yang tidak populer untuk menjadi anggota legislatif. 
Ketiga, pembiayaan kampanye yang lebih murah dibandingkan 
dengan sistem proporsional terbuka. Keempat, rendahnya praktik 
politik uang. 

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional tertutup yaitu, 
pertama, kedaulatan rakyat tergantikan dengan kedualatan di tangan 
elite partai. Kedua, pemilih tidak merasa memiliki ikatan terhadap 
anggota legislatif. Ketiga, rendahnya partisipasi politik masyarakat. 
keempat, rendahnya dinamika persaingan di internal partai.

Pemilih dapat secara langsung 
memilih calon yang sesuai 
dengan pilihannya

Lemahnya kaderisasi parpol. 
Dengan sistem terbuka maka 
terbuka ruang bagi siapapun 
yang memiliki popularitas dan 
financial untuk mencalokan 
diri dari suatu partai. Hal ini 
sesungguhnya membuat lemah 
kaderisasi dan ideologisasi 
partai

Adanya ikatan antara pemilih 
dan anggota legislatif

Meningkatnya pembiayaan 
kampanye. Dengan 
meningkatnya persaingan di 
internal partai, maka berkorelasi 
dengan meningkatnya biaya 
kampanye calon anggota 
legislatif

Persaingan di internal 
partai dapat meningkatkan 
infrastruktur partai politik itu 
sendiri

Meningkat persaingan baik di 
internal partai maupun dengan 
partai lainnya, mengakibatkan 
meningkatnya politik uang. 
Praktik politik uang sangat subur 
pada masa kampanye dan jelang 
pemilu
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Menimbang dari kedua pilihan tersebut, penulis saat ini masih 
berkesimpulan bahwa sistem proporsional dengan daftar terbuka 
masih merupakan sistem yang paling tepat untuk digunakan pada 
pemilu 2019. 

Rekomendasi

Penyelenggaraan pemilu 2019 dengan menggunakan sistem 
proporsional terbuka harus diikuti dengan sejumlah catatan 
perbaikan. Catatan pertama, yang paling mendasar adalah partai 
politik harus secara disiplin menjalankan rekruitmen politik dengan 
baik. 

Tabel 4. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan 
Sistem Proporsional Tertutup

Kelebihan Sistem
Proporsional Tertutup

Kekurangan Sistem
Proporsional Tertutup

Internal partai semakin kuat. 
Hal ini dikarenakan partai yang 
memiliki wewenang penuh 
terhadap penentuan calon 
anggota legislatif

Kedaulatan rakyat tergantikan 
dengan kedualatan di tangan 
elite parta

Membuka peluang bagi 
seseorang yang tidak populer 
untuk menjadi anggota 
legislatif

Pemilih tidak merasa memiliki 
ikatan terhadap anggota 
legislatif

Membuka peluang bagi 
seseorang yang tidak populer 
untuk menjadi anggota 
legislatif

Pemilih tidak merasa memiliki 
ikatan terhadap anggota 
legislatif

Pembiayaan kampanye yang 
lebih murah dibandingkan 
dengan sistem proporsional 
terbuka

Rendahnya partisipasi 
masyarakat

Meminimalisir praktik politik 
uang. 

Rendahnya dinamika persaingan 
di internal partai. 
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Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebenarnya telah memberikan 
panduan bagi parpol mengenai rekrutmen dan kaderisasi politik. 
Ketentuan tersebut menekankan proses rekrutmen serta kaderisasi 
politik harus demokratis dan sesuai dengan AD/ART parpol, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar parpol menghindari 
rekruitmen instan yang memunculkan calon legislatif “karbitan” 
yang hanya disiapkan jelang Pemilu. 

Kedua, diperlukan pengaturan seleksi calon legislatif di internal 
parpol yang berbasis pada tiap dapil. Tahap ini dilakukan jauh 
sebelum masa pendaftaran calon legislatif. Hal ini dilakukan agar 
membangun persaingan yang sehat di internal parpol yang berbasis 
pada masing-masing dapil. 

Ketiga, memperkuat penyelenggara pemilu dalam pencegahan, 
pengawasan dan penindakan praktik politik uang. Selain penyelenggara 
pemilu, peran pencegahan dan pengawasan terhadap praktik politik 
uang diharapkan juga didukung oleh kelompok masyarakat sipil. Hal 
ini sangat penting untuk menekan praktik politik uang pada pemilu 
2019 nanti. Sehingga menjadikan demokrasi kita menjadi lebih 
berkualitas.
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Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural yang terdiri dari 
berbagai macam suku, agama, ras, golongan dan budaya dengan 
jumlah penduduk lebih dari 252 juta jiwa (BPS, 2014). Keanekaragaman 
ini di satu sisi dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya 
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi 
tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menempatkan Negara 
Indonesia sebagai negara yang rawan konflik. Pluralitas Indonesia 
sebagai kenyataan sosial pada satu sisi dapat membawa dampak 
buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat kondisi ketimpangan 
pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, 
kemiskinan, serta dinamika kehidupan bermasyarakat yang luput dari 
prinsip persatuan dan kesatuan (Ignatius Mulyono, 2010). Oleh sebab 
itu negara, dalam hal ini Pemerintah dan seluruh elemen bangsa, 
bertanggung jawab dalam menjaga prinsip persatuan dan kesatuan 
bangsa serta mewujudkan Indonesia aman dan damai dalam kerangka 
memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 
hak asasi manusia (HAM). Selain itu masyarakat Indonesia juga perlu 
membangun sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama 
warga negara walaupun dalam kenyataannya berbeda, baik dalam 
suku, ras, agama, golongan, maupun budaya. Sikap tersebut penting 
dibangun dan dipupuk secara terus menerus agar tercipta kerukunan 
dan mencegah terjadinya perpecahan guna mewujudkan stabilitas 
dan ketahanan nasional (Djohan Effendi, 2009).

Di tahun 2016 persoalan menyangkut HAM dan pluralisme di Indonesia 
kembali mendapat perhatian publik, khususnya menyangkut HAM 
dan pluralisme dalam konteks beragama dan/atau berkeyakinan. 

KONFLIK PENODAAN AGAMA,
HAK ASASI MANUSIA,

DAN WAJAH DEMOKRASI INDONESIA

Zihan Syahayani
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Diskursus mengenai hal itu kembali diperbincangkan secara luas 
setelah di tahun 2016 konflik bernuansa agama kembali terjadi. 
Konflik bernuansa agama kali ini terwujud dalam bentuk kasus 
penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, 
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai tersangka. Konflik 
penodaan agama ini pada akhirnya melahirkan Aksi Bela Islam 
dengan jumlah massa yang sangat besar yang dilakukan oleh Umat 
Islam menuntut pemenjaraan Ahok.

Sejarah mencatat bahwa kasus penodaan agama bukan hanya terjadi 
kali ini. Pada tahun 1968 Indonesia pernah dihebohkan oleh kasus 
penodaan agama yang dilakukan oleh seorang sastrawan, Ki Pandji 
Kusmin. Pada waktu itu melalui tulisannya berjudul “Langit Kian 
Mendung”, Ki Pandji Kusmin menceritakan nabi-nabi, termasuk Nabi 
Muhammad SAW yang bosan hidup di surga. Tulisan tersebut dimuat 
di Majalah Sastra yang dikelola oleh HB Jassin. Akibat pemuatan 
cerpen tersebut, HB Jassin dihukum penjara selama 1 tahun dengan 
masa percobaan dua bulan. Di tahun 1994, seorang tokoh paranormal 
bernama Permadi dinyatakan menodai agama saat menjadi pembicara 
dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada. Dia kemudian dituntut 7 
bulan penjara (Republika.co.id, 18/10/16).

Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia 
yang plural, termasuk dalam hal beragama dan/atau berkeyakinan 
hingga hari ini masih belum terlepas dari konflik-konflik keagamaan. 
Konflik-konflik keagamaan yang ada, terutama kasus-kasus penodaan 
agama sebagian besar selalu berujung pada ranah hukum. Banyak 
pihak menilai bahwa penyelesaian konflik keagamaan melalui jalur 
hukum bukanlah pilihan yang efektif. Sebab ketentuan hukum 
atau pasal yang mengatur mengenai kebebasan beragama dan/
atau berkeyakinan sebagai hak asasi manusia serta pembatasannya 
cenderung multitafsir. Seperti misalnya ketentuan yang mengatur 
soal penodaan agama, sebagai bagian dari pembatasan kebebasan 
beragama dan/atau berkeyakinan. Oleh karena itu diskursus 
mengenai konflik penodaan agama, hak asasi manusia, demokrasi 
dan tantangan untuk menyelesaikannya merupakan hal yang akan 
selalu menarik untuk dibahas dan patut mendapat perhatian yang 
serius dari berbagai elemen bangsa.
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Konflik Bernuansa Agama di Indonesia

Harus diakui bahwa dalam praktiknya misi mewujudkan Indonesia 
aman dan damai tidak pernah terlepas dari tantangan dan 
permasalahan. Salah satunya berkaitan dengan persoalan keagamaan 
menyangkut kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan. Setelah 
era reformasi, isu terkait kebebasan beragama dihadapkan pada 
persoalan yang oleh banyak pihak disebut sebagai gejala diskriminasi 
dan intoleransi atas dasar agama serta pelanggaran terhadap 
kebebasan beragama. Gejala diskriminasi dan intoleransi atas dasar 
agama serta pelanggaran terhadap kebebasan beragama tersebut 
ditunjukkan dari semakin maraknya tindakan pengusiran, kekerasan, 
ancaman, dan pemaksaan baik fisik maupun psikologis terhadap 
penganut agama atau aliran-aliran keagamaan tertentu serta 
penghancuran tempat-tempat ibadah (Rohidin, 2011).

Di Indonesia, kekerasan atas nama agama sebetulnya telah terjadi 
sejak dulu, baik sebelum era reformasi maupun setelah reformasi. 
Mulai dari kerusuhan bernuansa agama di kota-kota dan provinsi 
pada 1995-1997, kampanye anti dukun santet di Jawa dan konflik 
antar kelompok agama di Sulawesi Tengah dan Maluku pada 1998-
2001, hingga mobilisasi laskar berbasis agama dan pengeboman 
yang dilakukan oleh kelompok teroris atas nama “jihad” pada 
2000-2005 (The Wahid Institute, 2015). Selain itu di masa reformasi 
hampir dua dekade tahun ini banyak muncul kasus-kasus berkaitan 
dengan intoleransi beragama seperti pelanggaran terhadap penganut 
Ahmadiyah, penganut Syi’ah, pelanggaran terhadap pembangunan 
gereja, dan aliran-aliran keagamaan lainnya yang hingga kini telah 
menambah sejarah panjang konflik dan kekerasan bernuansa agama 
di Indonesia (Muktiono, 2012).

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), selama 
rentang waktu 2010-2013 pengaduan tentang peristiwa pelanggaran 
kebebasan beragama dan berkeyakinan begitu tinggi. Pada tahun 
2010 Komnas HAM menerima 84 buah pengaduan, yang terdiri dari 
kasus perusakan, gangguan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 
26 kasus, kekerasan terhadap “aliran sesat” 14 kasus, konflik dan 
sengketa internal 7 kasus dan yang terkait pelanggaran terhadap 
jama’ah Ahmadiyah 6 kasus, dan sisanya pelanggaran lain-lain. Pada 
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tahun 2011, pengaduan yang masuk sebanyak 83 kasus  dengan 32  
kasus  terkait  gangguan dan penyegelan atas rumah ibadah, 21 
kasus terkait Jama’ah Ahmadiyah, gangguan dan pelarangan ibadah 
13 kasus, dan didkriminasi atas minoritas agama 6 kasus. Pada tahun 
2012, tercatat 68  pengaduan dengan perincian: perusakan dan 
penyegelan rumah ibadah sebanyak 20 kasus, konflik dan sengketa 
internal 19 kasus, gangguan dan pelarangan ibadah 17 kasus dan 
diskriminasi minoritas serta penghayat kepercayaan 6 kasus. Pada 
tahun 2013 Komnas menerima 39 berkas pengaduan. Diskriminasi, 
pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama sebanyak 
21 berkas, penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian 
rumah ibadah sebanyak 9 berkas dan penghalangan terhadap ritual 
pelaksanaan ibadah sebanyak 9 berkas (Jimly Asshiddiqie, 2014).

Berdasarkan Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan 
(KBB) di Indonesia Tahun 2015 yang dirilis oleh The Wahid Institute, 
terdapat 190 peristiwa dengan 249 tindakan pelanggaran di tahun 
2015. Jumlah ini naik 20% dari tahun 2014. Pada tahun 2014 jumlah 
peristiwa yang dilaporkan sebanya 158 peristiwa dengan 187 
tindakan. The Wahid Institute menggambarkan tren pelanggaran KBB 
di Indonesia sebagai berikut.

Gambar 1. Tren Pelanggaran dari tahun ke tahun
Sumber: Laporan Tahunan KBB The Wahid Institute, 2015

Selain mengenai trend pelanggaran KBB, The Wahid Institute dalam 
Laporan Tahunan tentang KBB juga memetakan bentuk-bentuk 
tindakan pelanggaran yang ia klasifikasikan menjadi 2 (dua). Pertama 
pelanggaran KBB yang dilakukan oleh negara. Kedua, pelanggaran KBB 
yang dilakukan oleh non negara. Dalam laporan tersebut diketahui 
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bahwa negara menjadi salah satu aktor yang melakukan pelanggaran 
terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. Aktor negara yang 
banyak melakukan pelanggaran ditempati oleh Kepolisian sebanyak 
28 tindakan. Disusul Pemerintah Kota atau Kabupaten sebanyak 11 
tindakan, Bupati/Walikota 11 tindakan, Camat 9 tindakan, Satpol PP 
dan Kantor Kemenag masing-masing 8 tindakan. Selanjutnya adalah 
pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non negara. Sepanjang tahun 
2015 tiga aktor non negara yang banyak terlibat dalam tindakan 
pelanggaran kebabasan beragama/berkeyakinan antara lain: (1) 
massa sebanyak 29 tindakan; (2) Majelis Ulama Indonesia sebanyak 
21 tindakan; (3) dan Front Pembela Islam sebanyak 13 tindakan. 
Selain ketiga aktor non negara tersebut masih banyak aktor non 
negara lain yang juga terlibat seperti Forum Umat Islam (FUI), 
Pelaku tidak teridentifikasi, Simpatisan ISIS, FKUB, Angkatan Muda 
Siliwangi, Almanar, dan lain sebagainya. Ada tiga bentuk pelanggaran 
yang paling sering dilakukan oleh aktor non negara antara lain 
pembatasan/ pelanggaran/ penyegelan rumah ibadah yakni sebanyak 
37 tindakan. Kemudian ujaran kebencian sebanyak 20 tindakan, dan 
kriminalisasi keyakinan atas dasar agama/keyakinan sebanyak 16 
tindakan. Berikut merupakan bentuk-bentuk tindakan pelanggaran 
yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non negara.

Gambar 2. Bentuk-Bentuk Tindakan Pelanggaran oleh Aktor Negara
Sumber: Laporan Tahunan KBB The Wahid Institute, 2015
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Gambar 3. Bentuk-Bentuk Tindakan Pelanggaran oleh Aktor Non Negara
Sumber: Laporan Tahunan KBB The Wahid Institute, 2015.

Dari segi sebaran wilayah, peristiwa pelanggaran kebebasan 
beragama dan berkeyakinan pada tahun 2015 ditemukan terjadi di 
25 provinsi. Peristiwa pelanggaran terbanyak masih terjadi di Jawa 
Barat (46 peristiwa), disusul Aceh (36 peristiwa), DKI Jakarta (23 
peristiwa), Yogyakarta (10 peristiwa), Jawa Timur (9 persitiwa), 
Lampung (8 peristiwa), Banten, dan Jawa Tengah (masing-masing 7 
peristiwa) (The Wahid Institute, 2015).

Berdasarkan sejumlah studi, misalnya Laporan Penelitian Pola-Pola 
Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) yang dilaksanakan oleh 
Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan Program Magister 
Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-
UGM), dan The Asia Foundation (TAF), aksi keagamaan termasuk 
dalam konteks konflik dan kekerasan sulit untuk dipahami semata-
mata dari segi rasionalitas ekonomi dan politik kekuasaan. Berbagai 
tindakan protes atau kekerasan terkait konflik keagamaan banyak 
berasal dari sumber-sumber kultural dan ideologis agama itu sendiri, 
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dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat 
ekspresif atau simbolik; misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang 
dipahami suatu komunitas agama sebagai “ketaatan” terhadap 
ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas 
(Ihsan Ali-Fauzi, et.al, 2009).

Namun menurut Suhermanto Ja’far, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, 
agama sebagai sebuah kesadaran makna dan legitimasi tindakan 
bagi pemeluknya dalam interaksi sosialnya justru mengalami konflik 
interpretasi, sehingga disinilah, sebuah konflik itu muncul. Konflik 
antar pemeluk agama mengandung muatan kompleks dan tidak 
sekedar menyentuh dimensi keyakinan dari agama yang dipeluk. 
Tetapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan 
sebagainya. Konflik antar pemeluk agama amat mudah ditunggangi 
kelompok kepentingan, sehingga konflik yang terjadi adalah konflik 
kepentingan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama (Suhermanto 
Ja’far, 2007). Pada tahap selanjutnya hal ini mendorong isu-isu 
terkait kemerdekaan dalam beragama antara lain: (1) diskriminasi 
dan intoleransi; (2) ujaran kebencian (hate speach) atas dasar agama; 
dan (3) pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan 
(Thoha Hamim, 2007). Diskriminasi, intoleransi, dan pelanggaran 
terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan pada akhirnya akan 
berujung pada tindakan-tindakan serius dalam konteks pelanggaran 
Hak Asasi Manusia.

Polemik Penodaan Agama di Indonesia

Secara garis besar, gambaran kehidupan beragama di Indonesia 
menurut Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia yang 
dikeluarkan oleh Center for Religious & Cross-Cultural Studies atau 
CRCS UGM dalam rentang tahun 2008 hingga 2012, diwarnai oleh dua 
isu utama yakni penodaan atau penistaan agama, dan isu pendirian 
rumah ibadah. Kedua hal ini menjadi isu utama karena kerap dalam 
beberapa tahun ini, konflik-konflik di seputar isu itu seringkali 
berubah menjadi kekerasan yang tak tertangani dengan baik.

Di tahun 2016, masalah penodaan agama di Indonesia menjadi salah 
satu isu yang menyita perhatian masyarakat secara luas. Bahkan 
tidak hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi juga masyarakat 
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internasional. Isu penodaan agama tersebut menguat setelah 
tersebarnya sebuah potongan video Gubernur DKI Jakarta, Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok), yang menyinggung Surat Al Maidah Ayat 51 
dalam suatu pidato yang disampaikan kepada warga di Kepulauan 
Seribu pada 27 September 2016. Video tersebut pada awalnya 
diunggah oleh seseorang yang bernama Buni Yani di akun facebooknya, 
berjudul “Penistaan terhadap Agama?” dengan trankripsi pidato 
Ahok yang ia tulis “...karena dibohongi Surat Al Maidah 51”. Tentu 
saja ucapan Ahok di dalam video yang viral di media sosial tersebut 
mendapat respon publik yang besar, khususnya Umat Islam di 
Indonesia. Sejumlah pihak menilai ucapan Ahok dalam potongan 
video tersebut telah menistakan ajaran Agama Islam (Kompas.com, 
10/10/16).

Dalam perkembangannya diketahui bahwa ada perbedaan antara 
video lengkap pidato Ahok dan yang beredar di media sosial. Analis 
Kebaijakan Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, Komisaris 
Besar Rikwanto, mengatakan video yang sempat viral di media sosial 
tersebut disunting dulu sebelum diunggah ke media sosial. Rikwanto 
menerangkan bahwa transkripsi pidato Ahok yang sebenarnya adalah 
menggunakan kata ‘pakai’ yang telah dihilangkan oleh Penyunting 
video. Transkripsi sebenarnya sebagai berikut “...dibohongi pakai 
Surat Al Maidah 51 macam-macam itu” (Tempo.co, 08/11/16). Baik 
menggunakan kata “pakai” atau tidak, pada akhirnya ucapan Ahok di 
dalam potongan video tersebut telah membuat sebagian Umat Islam 
menilai Ahok telah melakukan penodaan Agama Islam.

Terhadap tuduhan penodaan agama, Ahok sempat meminta maaf 
kepada Umat Islam terkait ucapannya. Hal itu disampaikan Ahok di 
Balai Kota DKI Jakarta, Senin 10 Oktober 2016. Namun sejumlah pihak 
tidak memaafkan Ahok dan tetap ingin membawa kasus tersebut ke 
ranah hukum (Kompas.com, 10/10/16). Kasus tersebut berkembang 
hingga pada akhirnya mewujudkan beberapa Aksi Damai Bela Islam 
sebagai aksi demonstrasi yang melibatkan jumlah massa sangat besar 
dari berbagai daerah di akhir tahun 2016. Aksi tersebut meliputi Aksi 
14 Oktober 2016, Aksi 411, dan Aksi 212. Aksi-Aksi tersebut pada 
dasarnya menuntut hal yang sama yakni penegakan hukum secara 
adil terhadap Ahok yang dinilai telah melakukan penistaan atau 
penodaan agama.
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Selama ini ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penodaan 
agama yang berujung pada ranah hukum, baik mediasi maupun 
pengadilan. Beberapa kasus penodaan agama yang berujung di 
pengadilan diantaranya: (1) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar); 
(2) Penistaan Agama oleh Tajul Muluk di Sampang dan Ahmad 
Musadeq dengan Qiyadah Islamiyah; (3) Penistaan Agama Arswendo 
Atmowiloto melalui Tabloid Monitor; (4) Penistaan Agama oleh Nando 
Irwansyah M’ali terhadap Agama Hindu; (5) Penistaan Agama Hindu 
oleh Rusgiani; (6) Penistaan Agama terhadap Agama Kristen oleh 
Heidi Euginie; (7) Penistaan Agama Islam oleh Ki Panji Kusmin pada 
1968, dan lain sebagainya (www.republika.co.id, 18/10/16).

Sedangkan beberapa kasus penodaan agama yang berakhir mediasi, 
antara lain, dialami oleh Gus Jari, warga Jombang, Jawa Timur. Dia 
dikabarkan menyebarkan paham bahwa dialah nabi akhir zaman. 
Namun, setekah didatangi perwakilan MUI, Jari mengatakan bertobat 
dan tidak bermaksud mengklaim dirinya sebagai nabi akhir zaman. 
Kemudian kasus shalat dua bahasa yang dipelopori Yusman Roy di 
Malang, Jawa Timur, juga sempat membuat heboh. Kasus tersebut 
berujung mediasi setelah perwakilan MUI bertemu langsung dengan 
Roy dimana Roy kemudian mengatakan kembali ke jalan Islam yang 
benar (Jawa.Pos.com, 07/11/16).

Aksi Damai Bela Islam dan Wajah Demokrasi Kita

Selama ini konflik-konflik keagamaan yang terjadi memang selalu 
melahirkan sebuah aksi. Aksi yang dilatarbelakangi oleh isu-isu 
keagamaan yang pernah terjadi selalu berwujud aksi damai dan aksi 
kekerasan. Aksi damai oleh banyak pihak dipahami sebagai setiap 
tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan dalam rangka menanggapi 
isu-isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian di masyarakat. 
Termasuk di dalam aksi damai adalah aksi protes (aksi menolak suatu 
pandangan atau kebijakan menyangkut isu yang diperselisihkan), 
aksi dukungan (aksi mendukung suatu pandangan atau kebijakan 
menyangkut isu yang diperselisihkan), maupun aksi mediasi (tindakan 
yang dilakukan dalam rangka mendukung upaya penyelesaian 
konflik yang tengah terjadi). Sementara itu, aksi kekerasan adalah 
setiap tindakan fisik yang dilakukan dalam rangka menanggapi isu-
isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian, yang melibatkan 
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dampak kekerasan baik terhadap orang (berupa kematian, luka, 
hilang atau mengungsi) maupun harta-benda (berupa kerugian, 
kerusakan maupun kehilangan), meskipun dampak kekerasan itu 
tidak selalu terlihat nyata. Misalnya, meski tidak mengakibatkan 
korban luka di kedua belah pihak maupun kerusakan pada harta-
benda, perkelahian dua kelompok tetap dihitung sebagai insiden aksi 
kekerasan (Ihsan Ali-Fauzi, et.al, 2009).

Berdasarkan Laporan Penelitian Pola-Pola Konflik Keagamaan 
di Indonesia (1990-2008) yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf 
Paramadina bekerjasama dengan Program Magister Perdamaian dan 
Resolusi Konflik, Universitas Gadjah mada (MPRK-UGM), dan The Asia 
Foundation (TAF), 2009, ditemukan sebanyak 832 insiden konflik 
keagamaan yang terjadi di Indonesia dalam rentang periode Januari 
1990 hingga Agustus 2008. Dari jumlah tersebut, sekitar 2/3 dari 
keseluruhan insiden mengambil bentuk aksi damai, sedangkan 1/3 
lainnya terwujud dalam aksi kekerasan.

Gambar. 4 Insiden Konflik Keagamaan di Indonesia, 1990-2008
Sumber: Laporan Penelitian Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia 
(1990-2008), Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan 
Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas 

Gadjah mada (MPRK-UGM), dan The Asia Foundation (TAF), 2009.

Sementara berdasarkan catatan berbagai media, kasus-kasus 
penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, meskipun juga 
menghebohkan publik, namun belum pernah ada yang mendorong 
terjadinya aksi yang melibatkan jumlah massa yang begitu besar dan 
juga berlangsung damai, seperti Aksi Damai Bela Islam di tahun 2016. 
Aksi Damai Bela Islam yang dilatar belakangi oleh kasus penodaan 
agama terjadi sebanyak 3 (tiga) kali di penghujung tahun 2016.
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Tabel 1. Aksi Bela Islam Tahun 2016

Aksi Bela
Islam Pelaksanaan Aksi Pasca Aksi Tuntutan

Aksi Bela
Islam I

- Dilakukan pada 
tanggal 14 
Oktober 2016. 
Aksi ini ditujukan 
ke Balai Kota 
DKI Jakarta dan 
dilakukan setelah 
Sholat Jum’at.

- Ribuan orang 
dari berbagai 
organisasi 
masyarakat 
(Ormas) Islam 
berunjuk rasa di 
depan Balai Kota

- Aksi berlangsung 
damai

- Pada tanggal 
24 Oktober 
2016 Ahok 
mendatangi 
Bareskrim 
Mabes Polri 
untuk memberi 
klarifikasi 
terkait 
ucapannnya 
(BBC Indonesia, 
17/11/16).

Menuntut 
proses hukum 
terhadap 
Ahok segera 
dilakukan.

Aksi Bela
Islam II

- Dilakukan 
pada tanggal 4 
November 2016, 
selanjutnya 
disebut dengan 
Aksi 411, di DKI 
Jakarta dan 
di beberapa 
kota besar di 
Indonesia.

- Di ikuti oleh 
ratusan ribu 
massa yang 
memadati Jalan 
Medan Merdeka 
dan Bundaran 
Hotel Indonesia.

- Pada hari 
Rabu, 16 
November 2016, 
Bareskrim Polri 
menetapkan 
Ahok sebagai 
tersangka.

Menuntut 
proses hukum 
terhadap 
terlapor 
Gubernur 
DKI Jakarta, 
Basuki 
Tjahaja 
Purnama 
(Ahok) atas 
kasus dugaan 
penodaan 
agama (Pasal 
156 a KUHP) 
dipercepat.
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Aksi Bela
Islam Pelaksanaan Aksi Pasca Aksi Tuntutan

Aksi Bela
Islam II

- Aksi 411 bisa 
terkendali dan 
berlangsung 
dengan damai, 
seskipun sempat 
dikabarkan 
memanas 
(Kompas.com, 
05/11/16).

- Aksi 411 sempat 
memanas 
disebabkan 
Perwakilan 
demonstran 
menuntut ingin 
bertemu langsung 
dengan Presiden 
Joko Widodo 
(Jokowi). Namun, 
pada saat Aksi 411 
ini berlangsung 
Presiden Jokowi 
meninggalkan 
Istana untuk 
meninjau proyek 
insfrastruktur 
di Bandara 
Soekarno-Hatta.

- Ahok ditetapkan 
sebagai 
tersangka 
berdasarkan 
pasal 156 a 
Kitab Undang-
Undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
juncto Pasal 
28 ayat (2) UU 
No. 11 Tahun 
2008 tentang 
Informasi 
dan Transaksi 
Elektronik (UU 
ITE).

Aksi Bela
Islam III

- Dilakukan 
pada Jum’at 2 
Desember 2016, 
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Sumber: diolah dari pemberitaan di berbagai media.

Ketiga Aksi Bela Islam tersebut pada dasarnya menuntut hal yang 
sama yakni penegakan hukum yang adil terhadap kasus dugaan 
penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Di sisi lain, polemik 
penodaan agama juga mendorong beberapa pihak melakukan 
Aksi Kebhinekaan atau disebut juga dengan Pawai Bhinneka yang 
berlangsung pada 19 November 2016 hingga Minggu 20 November 
2016 malam. Pawai Bhineka dilakukan sebagai respon terhadap 
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larangan berbuat 
makar (Kompas.
com, 3/12/16).

Selasa, 13 
Desember 2016 
di PN Jakarta 
Utara (Tempo.co, 
13/12/16).
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berbagai upaya pihak tertentu untuk memantik api kebencian 
terhadap sesama saudara bangsa Indonesia hanya karena dilahirkan 
berbeda. Banyak pihak menilai bahwa Pawai Bhineka ini merupakan 
aksi pembelaan terhadap Ahok. Namun para pihak yang menginisiasi 
Pawai Bhineka menolak tudingan yang mengaitkan Pawai Bhineka 
ini dengan pembelaan terhadap Ahok. Mereka mengatakan bahwa 
Pawai Bhineka ini murni ungkapan keprihatinan pada maraknya sikap 
radikal dan pemaksaan kehendak.

Pihak penyelenggara mengatakan bahwa Pawai Kebhinekaan ini 
penting diadakan karena berbagai peristiwa yang terjadi baru-baru 
ini, antara lain: (1) kekerasan atas nama agama dan terorisme, 
terakhir di Samarinda, menewaskan Intan Olivia, seorang anak 
berusia 2,5 tahun, serta mengakibatkan tiga bocah lain luka 
parah; (2) terjadi serangan terhadap seorang pendeta yang sedang 
berkhotbah di gereja di Medan; (3) di Tanjung Balai, terjadi perusakan 
terhadap rumah-rumah ibadah China, setelah seorang perempuan 
tua memprotes kerasnya setelan pengeras suara sebuah masjid; 
(4) banyak pula kelompok dan gerakan yang secara terbuka hendak 
memaksakan pandangan mereka, dengan merusak patung-patung 
kota atau menuntut penghancurannya; (5) suasana tak toleran makin 
meningkat terkait Pilkada di Jakarat. (BBC Indonesia, 19/11/16).

Dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah aktifitas legal 
untuk mengkritik kebijakan Pemerintah yang dinilai merugikan 
masyarakat atau guna mengemukakan aspirasi dan pendapat rakyat. 
Sebagai bagian dari kehidupan demokrasi suatu negara, demonstrasi 
tentu perlu diberi ruang dan pelaksanaannya bukanlah hal yang 
patut kita kecam. Namun demikian, demonstrasi tentunya harus 
dilakukan dengan aksi-aksi yang memiliki etika kepatutan dan bukan 
tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebab demonstrasi 
sesungguhnya bukanlah suatu alat untuk melakukan tekanan atau 
paksaan. Ia mungkin dapat menjadi sarana untuk mempengaruhi 
kebijakan atau menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam 
menentukan kebijakan tertentu sesuai kebutuhan rakyat. Namun 
dalam konteks penanganan sebuah kasus atau perkara pidana, 
demonstrasi bukanlah alat untuk mengintervensi proses penegakan 
hukum. Hal ini penting dipahami, karena penegakan hukum harus 
independen dan bebas dari intervensi apapun dan siapapun untuk 
menjamin keadilan dan kepastian.
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Pada intinya apa yang terjadi di akhir tahun 2016, yang dipicu 
oleh polemik penodaan agama, menggambarkan bahwa konflik 
keagamaan di Indonesia hingga hari ini masih belum tuntas. 
Sebenarnya melekatkan agama sebagai salah satu unsur yang 
berpotensi memicu konflik atau kekerasan adalah hal yang tidak 
mudah. Hal itu dikarenakan agama dianggap sebagai ajaran yang 
selalu diasosiasikan dengan ajaran yang sarat dengan nilai kedamaian 
dan keselamatan. Sementara dalam suatu tindak kekeran terdapat 
hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran bahkan 
kematian. Wajah sejuk agama sangat tidak mungkin dilekatkan 
dengan wajah panas kekerasan. Fakta seringkali menunjukkan 
bahwa agama dapat memicu terjadinya kekerasan. pemeluk agama 
menjadikan doktrin agama sebagai main drive, primum mobile, dan 
push faktor kekerasan yang mereka lakukan (Imam Priyo Handoko, 
2006).

Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama sering kali 
diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai legal doctrine yang harus 
dilaksanakan. Kekerasan atas nama agama dapat diterjemahkan 
sebagai kekerasan yang melibatkan agama sebagai premium variant. 
Kekerasan adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung 
kekuatan, tekanan dan paksaan (Andik Wahyun Muqoyyidin, 2002). 
Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, 
sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya di luar agama pun 
seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan 
yang lebih banyak dari pemeluknya. Konflik berlatarbelakang agama 
kadang-kadang masih terjadi, termasuk di era reformasi, seperti 
konflik Ambon, Poso, Sampit, Ciketing, Yasmin, dan lain-lain. Konflik-
konflik ini, sebenarnya tidak diawali oleh faktor agama, tetapi 
persoalan ekonomi, sosial, dan hukum secara umum. Hanya saja, 
kemudian para pelakunya melibatkan agama untuk mendapatkan 
dukungan emosional dari kelompok agama. Dalam hal ini, agama 
dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu (integratif) bagi komunitas 
agama tertentu, tetapi menjadi faktor pemecah belah (disintegratif) 
antarkelompok agama yang berbeda (Slamet Effendy Yusuf, 2011).

Agama, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi 
kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban 
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manusia di seluruh penjuru dunia. Menurut Miriam Budiarjo, HAM dan 
demokrasi diyakini sebagai instrumen perjuangan yang efektif dalam 
membebaskan kehidupan manusia dari segala bentuk penjajahan 
(Miriam Budiardjo, 1996). HAM tidak akan tumbuh dan berkembang 
selain di negara demokrasi. Sebaliknya demokrasi tidak akan pernah 
terwujud tanpa adanya penegakan terhadap HAM (Satya Arinanto, 
2015).

Di negara yang plural seperti Indonesia, HAM dan demokrasi 
merupakan instrumen penting untuk melindungi dan menjamin 
pluralitas tersebut. Tanpa adanya perlindungan dan jaminan terhadap 
keberagamaan, dengan kata lain perbedaan, maka demokrasi tidak 
akan terwujud. Oleh karena itu, sebagai negara yang menjunjung 
tinggi demokrasi, Negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi 
dan menjamin HAM yang dituangkan di dalam Konstitusi yakni 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI 1945), baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan. 
Salah satunya HAM dalam konteks perlindungan terhadap pluralitas 
agama di Indonesia.

Pluralitas agama di Indonesia merupakan kenyataan sosial yang tidak 
bisa dihindari. Masalah ini juga telah diakui di dalam Konstitusi dan 
telah ditegaskan adanya jaminan untuk masing-masing pemeluk 
agama untuk melaksanakaan ajaran sesuai dengan keyakinan masing-
masing. Meskipun demikian, pluralitas agama ini tak jarang menjadi 
sebuah problematik bila berhadapan dengan masalah-masalah Hak 
Asasi Manusia (HAM). Hal itu dikarenakan agama di satu sisi dianggap 
sebagai sebuah hak pribadi yang otonom. Namun di sisi lain masing-
masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang 
dianutnya harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan 
berbangsa. Dalam konteks inilah, agama seringkali menjadi potensi 
konflik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan 
mengenai agama dan HAM di Indonesia selalu menjadi masalah yang 
krusial dan selalu menjadi makna penting bagi kelangsungan hidup 
berbangsa dan bernegara.

Berbicara tentang pelaksanaan HAM di bidang agama pada intinya 
berbicara tentang bagaimana mewujudkan suatu kerukunan umat 
beragama sehingga dapat tercipta suasana saling menghormati, 
menghargai, mempercayai serta saling bekerjasama antar umat 
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beragama yang berbeda-beda. Hak beragama merupakan salah satu 
hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945 dan beberapa regulasi tentang 
HAM di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International 
Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) (UU No. 12/2005).

Pasca Perubahan Kedua UUD 1945, pada Pasal 28 E ayat (1) dan 
(2) disebutkan bahwa: (1) setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; 
(2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
Selanjutnya pada pasal 28 I ayat 1 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa 
hak beragama dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun, sama halnya dengan hak hidup, hak untuk 
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk 
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut. Sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi, maka hak 
beragama semestinya berlaku secara universal dan non diskriminasi.

Namun di sisi lain, pelaksanaan hak tersebut ternyata dibatasi oleh 
Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: 
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada  pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang  
dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  
penghormatan  atas  hak  dan kebebasan orang lain dengan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  
masyarakat demokratis.

Ketentuan Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 tersebut di atas 
dapat dipahami bahwa di satu sisi Negara berkewajiban menjamin 
kebebasan beragama yang  merupakan  hak dari  warga  negaranya.  
Tetapi di sisi lain negara membatasi  kebebasan  beragama  agar  
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setiap  orang  dapat saling  menghormati  hak  orang  lain  dalam  setiap 
menjalankan haknya sendiri. Namun hal ini seringkali dipandang oleh 
banyak orang sebagai ambiguitas kebebasan beragama. Beberapa 
pandangan menyebutkan bahwa Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 
digunakan untuk membenarkan peraturan dan undang-undang yang 
membatasi kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan dan 
beragama. Misalnya digunakan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 
Menteri Dalam Negeri, ketika mengeluarkan SKB No. 3 Tahun 2008 
yang melarang Ahmadiyah, yaitu kelompok agama yang menganggap 
dirinya bagian dari Islam tapi menurut banyak kelompok Muslim tidak 
sesuai dengan sistem kepercayaan yang umum untuk melakukan 
kegiatan dan menyebarkan ajaran Islam (Amnesti Internasional, 
2014).

Sebenarnya pembatasan-pembatasan terhadap HAM, bukanlah 
sesuatu yang benar-benar dilarang. Hal itu dimungkinkan sepanjang 
dilakukan melalui undang-undang, dan semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Di dalam 
instrumen-instrumen hukum HAM internasional, seperti Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi PBB pada tahun 
1948, Pasal 29 ayat (1) menyebutkan: “In the exercise of his rights and 
freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are 
determined by law solely for the purpose of securing due recognition 
and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the 
just requirements of morality, public order and the general welfare 
in a democratic society.” Bahwa dalam melaksanakan hak-hak dan 
kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang 
diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin 
pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang 
lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban 
umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kemudian dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan 
Politik (ICCPR) yang diadopsi PBB tahun 1966, dan telah diratifikasi 
menjadi UU No. 12/2005, Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa 
kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang 
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hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk 
melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat 
atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Ketentuan ini sejalan 
dengan pemahaman bahwa hak kebebasan beragama merupakan 
salah satu hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun 
(non-derogable rights). Sementara kebebasan menjalankan agama 
adalah hak yang dapat dibatasi (derogable rights), karena berkaitan 
dengan hak-hak orang lain.

Selain ketentuan tersebut, masih ada beberapa instrumen hukum 
internasional yang mengatur kemungkinan pembatasan terhadap 
HAM, antara lain, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Tahun 1981 dalam 
Pasal 1 ayat (3). Selanjutnya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang 
diadopsi oleh Sidang Umum PBB yang ditandatangani pada tanggal 
20 November 1989, dalam Pasal 14 ayat (3).

Dalam pandangan integralistik, HAM itu harus proporsional antara 
haknya (rights) dengan kewajibannya (duty) dan tanggung jawabnya 
(responsibility). Hak asasi, pada dasarnya adalah refleksi dari adanya 
kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi. Itulah sebabnya menurut 
Bismar Siregar, HAM perlu seimbang dengan kewajiban asasi, bahkan 
kewajiban dulu barulah menuntut hak. Sebab penonjolan HAM yang 
tidak dibarengi oleh kewajiban asasi bisa mengarah pada anarkisme. 
Sebaliknya penonjolan kewajiban asasi tanpa diimbangi oleh HAM 
akan melahirkan otoritarianisme yang menimbulkan penindasan. 
Oleh sebab itulah, penegakan HAM dan kewajiban asasi perlu 
dikontrol oleh adanya kesadaran akan tanggung jawab (Hemawan 
Malik & Bambang Prianom, 1997).

Pada akhirnya dalam memahami pelaksanaan HAM dalam konteks 
pluralisme agama, kita tidak perlu bersikap apriori, menutup diri 
dari apa yang dipandang baik dari luar. Tetapi sebaliknya juga tidak 
perlu latah dan mudah larut dengan pengaruh luar, dengan dalih 
universalitas. Penerapan HAM seharusnya bersifat kontekstual, sebab 
universalitas HAM dalam batas-batas tertentu memiliki keterbatasan. 
Hal itu dikarenakan kondisi obyektif tiap-tiap negara belum tentu 
sama bahkan sama sekali berbeda.
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Peran Negara dan Penegakan Hukum dalam 
Menyelesaikan Konflik Penodaan Agama

Di Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, tidak ada pemisahan 
sepenuhnya antara negara dan agama, dan bahwa tanggung jawab 
negara terhadap agama tidak hanya terbatas pada perlindungan 
kebebasan beragama, tetapi juga perlindungan hak warga negara 
untuk membela kemurnian ajaran dan praktik keagamaan mereka. 
Sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya bahwa hak-
hak beragama selama ini telah dijamin di dalam Konstitusi dan 
diperkuat oleh beberapa instrumen perundang-undangan di bawah 
UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU No. 39/1999 
dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 8 UU No. 39/1999 
juga ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah.

Secara historis, isu-isu terkait kemerdekaan atau kebebasan 
beragama/berkeyakinan memang selalu menjadi salah satu bagian 
dalam pembahasan kebijakan nasional yang mendasar dan konstruktif. 
Berbagai konflik keagamaan yang terjadi dalam perkembangannya 
telah mendorong pergeseran politik hukum kebijakan kebebasan 
keagamaan di Indonesia menuju pada apa yang disebut “pembatasan 
kebebasan beragama”. Dua kecenderungan, yakni pemenuhan 
kebebasan beragama dan pembatasan kebebasan beragama, selalu 
menjadi perdebatan panjang di dalam perumusan kebijakan publik 
yang mengatur tentang agama selama ini. Kebijakan pembatasan 
kebebasan beragama diyakini Pemerintah dapat menciptakan 
ketenteraman dalam kehidupan umat beragama. Namun pada 
kenyataannya pembatasan kebebasan beragama ini pada akhirnya 
juga memunculkan konflik keagamaan tersendiri. Salah satunya 
menyangkut pembatasan ekspresi keagamaan/keyakinan yang 
disinyalir menodai agama dan keyakinan kelompok agama tertentu 
yang sampai saat ini melahirkan berbagai polemik isu penodaan 
agama.

Istilah penodaan agama, yang dinilai sebagai salah satu bentuk 
pembatasan terhadap kebebasan beragama, sebetulnya merujuk 
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pada apa yang diatur di dalam Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 
selanjutnya disebut PNPS No. 1/1965. PNPS No. 1/1965 tersebut 
selanjutnya diangkat menjadi undang-undang pada tahun 1969 yakni 
UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama. Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965  menyatakan bahwa: 
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan 
penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-
kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Secara sepintas, rumusan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 ini memberi 
kesan seolah-olah Pemerintah atau negara dapat melakukan 
intervensi terhadap agama atau terhadap keyakinan masyarakat 
melalui pembatasan berupa larangan-larangan. Namun sebetulnya 
tujuan penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat 
dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan 
untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/
penghinaan. Sehingga pembatasan yang diatur di dalam UU tersebut 
bukan suatu bentuk diskriminasi atau pengekangan hak asasi 
melainkan semata-mata diberikan dalam kerangka menghormati 
kebebasan beragama orang lain sehingga kerukunan umat beragama, 
baik internal umat beragama maupun antar umat beragama, dapat 
terbangun.

Sebagai aturan hukum, UU ini telah dijadikan dasar oleh para hakim 
di Pengadilan dalam memutus perkara-perkara yang terkait dengan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. UU No. 1/PNPS/1965 
telah mengatur penodaan agama sebagai sebuah delik pidana. Pasal 
4 UU ini menyebutkan ancaman pidana penjara selama-lamanya 
5 (lima) tahun bagi barangsiapa dengan sengaja di muka umum 
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan sebagai berikut: 
(1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (2) dengan 
maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang 
bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkembangannya, delik penodaan agama yang diatur dalam 
Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 tersebut kemudian diadopsi di dalam 
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Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 156a 
ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap 
Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap orang atau 
golongan lain di depan umum. Menurut Sudarto, Guru Besar di Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro, penyisipan Pasal 156 a dalam KUHP 
yang berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tersebut bertujuan untuk 
melindungi agama terhadap ucapan-ucapan dan praktik-praktek yang 
dipandang bisa mengurangi kesucian agama. Oleh karena itu tampak 
jelas bawa hukum pidana digunakan untuk mencegah sesuatu yang 
sudah timbul dalam masyarakat dan mengkriminalisasi perbuatan 
yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana (Sudarto, 
1983).

Di dalam KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik 
agama, meskipun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat 
dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri 
sebenarnya mengandung beberapa pengertian: (a) delik menurut 
agama; (b) delik terhadap agama; (c) delik yang berhubungan 
dengan agama. Adami Chazawi, seorang pakar hukum pidana, 
mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan 
dengan agama ini, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, ialah: 
(1) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 
156a); (2) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan 
tugasnya (Pasal 177) angka 1); (3) Penghinaan mengenai benda-benda 
untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2); (4) Menimbulkan gaduh 
di dekat tempat Ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 
503) (Adami H Cahzawi, 2009). Oleh karena Pasal 156a bersumber 
dari UU No. 1/PNPS/1965, Pasal ini kemudian dikenal sebagai pasal 
penodaan agama.

Kriminalisasi tindak pidana agama di dalam ketentuan KUHP dan UU 
No. 1/PNPS/1965 tersebut menurut teori hukum pidana mencakup 3 
(tiga) teori perlindungan, yaitu, pertama, teori perlindungan agama 
(religionsschutz-theorie). Menurut teori ini, agama dilihat sebagai 
kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi oleh negara, 
melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kedua, 
teori perlindungan perasaan keagamaan (gefuhlsschutz-theorie). 
Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah 
rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang yang beragama. Ketiga, 
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teori perlindungan perdamaian/ketentraman umat beragama 
(friedensschutz-theorie). Objek atau kepentingan hukum yang 
dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketentraman 
beragama di antara pemeluk agama atau dengan pengertian lain 
lebih tertuju pada ketertiban umum yang dilindungi (Barda Nawawi 
Arief, 2010).

Salah satu fungsi penting hukum pidana adalah untuk memberikan 
dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang 
atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam 
dan membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Namun 
dalam pelaksanaanya, kebijakan pemerintah dalam masalah agama 
senantiasa menimbulkan pro kontra. Hal ini dikarenakan kelompok-
kelompok agama di Indonesia sendiri mempunyai aspirasi yang bukan 
saja berbeda, tapi saling bertentangan. Dengan “mengamankan” 
agenda keagamaan melalui pasal dalam undang-undang dan regulasi 
lainnya, maka tindakan yang diskriminatif sekalipun bisa menjadi 
“kebenaran” karena disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas 
berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi sandera untuk 
membenarnya tindakan yang melanggar konstitusi sekalipun (Rusli 
Muhammad, 2011).

Dalam tingkat implementasi, penegakan hukum terhadap ketentuan 
delik penodaan agama ini memiliki beberapa tantangan. Salah 
satunya tantangan dalam hal penafsiran. Meskipun secara gramatikal 
istilah “penyalahgunaan dan penodaan” dapat diterjemahkan namun 
ukurannyapun tetap belum jelas, dalam arti lain sejauhmana tindak 
pidana dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan atau penodaan 
agama? Oleh karenanya penyalahgunaan dan penodaan bisa 
ditafsirkan secara luas. Dalam praktiknya pasal tentang penodaan 
agama menjadi pasal yang sangat lentur yang bisa dipahami secara 
sepihak. Oleh karena itu dalam pembuktian kasus penodaan agama 
harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepastian 
hukum bagi masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Masalah penodaan agama selama ini selalu beririsan dengan persoalan 
hak asasi manusia dan demokrasi. Di satu sisi beragama, berkeyakinan 
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dan berkepercayaan merupakan hak asasi yang dijamin kebebasannya 
di Indonesia, baik bagi mayoritas maupun minoritas. Ia juga diyakini 
sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
(non derogable rights) berdasarkan amanat Konstitusi. Namun di sisi 
lain negara seolah dipandang tidak konsisten mengenai hal itu dengan 
menghadirkan pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk 
terhadap hak asasi yang tidak dapat dikurangi (non derogable 
rights) tersebut. Pembatasan tersebut ada di dalam Pasal 28 J UUD 
NRI 1945 sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya. Bahwa 
dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
menghormati hak dan kebebasan orang lain. Berdasarkan ketentuan 
inilah pembatasan kebebasan agama, salah satunya melalui UU 
No.1/PNPS/1965 dan KUHP, mendapatkan legitimasinya.

Penggunaan UU No.1/PNPS/1965 dan KUHP sebagai instrumen 
hukum dalam menangani penodaan agama di Indonesia selama 
ini dinilai oleh sebagian pihak bertentangan dengan kewajiban 
Negara Indonesia untuk menghormati dan melindungi kebebasan 
berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan, kebebasan 
berpendapat dan berekspresi, persamaan di hadapan hukum 
dan pelarangan diskriminasi. Penggunaan undang-undang untuk 
mengkriminalisasi penodaan agama dipandang memiliki dampak 
negatif terhadap hak kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama 
dari individu bagian dari minoritas keagamaan. Hal ini lebih lanjut 
dikhawatirkan akan berkontribusi pada atmosfir intoleransi beragama 
di Indonesia.

Penulis memahami bahwa masalah keagamaan merupakan masalah 
yang sangat sensitif karena menyangkut keyakinan dan kepercayaan 
yang sifatnya sangat individual. Menyangkut perbuatan atau ekspresi 
yang dinilai menodai agama, Penulis sepakat bahwa hal itu sangat 
sulit dijadikan domain dalam hukum pidana. Sebab setiap orang dapat 
sakit hati dengan perkataan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. 
Dengan kata lain tolak ukur menodai akan sangat multitafsir.

Menurut Penulis, dalam upaya penanggulangan delik agama kita 
perlu, pertama, memperhatikan karakteristik delik agama sebagai 
kejahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang 
sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah 
diatur secara rinci dalam ketentuan hukum pidana nasional. Kedua, 
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upaya penanggulangan delik terhadap agama ini dapat berjalan 
secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan 
memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar 
semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang 
merasa dirugikan.
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Sekitar awal bulan Mei 2016, semua kita sedih dan marah mendengar 
kabar tentang perkosaan yang menimpa seorang anak berusia 14 
tahun berinisial YY di Bengkulu. YY diperkosa di kampungnya sendiri. 
Kita semua sedih dan marah, karena YY siswi Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) diperkosa hingga akhirnya meninggal oleh 14 orang 
yang notabene adalah juga warga kampungnya. Lebih miris adalah 
karena beberapa di antara mereka adalah sosok yang dikenal korban, 
dan beberapa juga masih tergolong di bawah umur.

Belum lagi sedih dan marah kita reda atas kasus perkosaan yang 
menimpa YY di Bengkulu, kita sudah mendengar lagi kisah serupa 
dari Manado, Tangerang, Sukabumi dan beberapa daerah lainnya di 
Indonesia. Sehingga benar memang jika ada yang mengatakan bahwa 
Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Namun, di sisi lain kedaruratan 
itu karena tidak tertanganinya kasus kekerasan seksual dengan begitu 
lama. Bertumpuk-tumpuk tidak tertangani.

Situasi Kekerasan Seksual di Indonesia

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 dalam perkawinan 

DARURAT KEKERASAN SEKSUAL
DAN PENTINGNYA RESPON KEBIJAKAN

Lola Amelia
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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).

Jumlah ini belum termasuk korban yang tidak melapor ke Komnas 
Perempuan atau pun ke institusi penegak hukum lainnya. Kita masih 
dihadapkan pada realita, bahwa masyarakat kita masih cenderung 
menyalahkan korban. Begitu juga bagi keluarga korban, kasus 
perkosaan dianggab aib sehingga malu melapor.

Sebelum lebih jauh membahas tentang pelbagai aspek berikut 
rekomendasi kebijakan terhadap maraknya kasus kekerasan seksual 
ini, Penulis mau mengajak kita semua untuk memahami betul apa itu 
kekerasan seksual.

Menurut Prof. Gadis Arivia dari Jurnal Perempuan (2016), bahwa ada 
salah kaprah terkait kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual itu 
berkaitan dengan kuasa, persoalan tentang relasi kuasa. Ada posisi 
kekuasaan, ada ekspresi maskulinitas, yang mendapat otorisasi untuk 
mengobjekkan perempuan secara seksual, adanya konstruksi sosial-
politik, kekuasaan dan adanya posisi keistimewaan laki-laki yang 
menurutnya secara alamiah mereka peroleh. Jadi, bukan persoalan 
seks, tetapi persoalan relasi kuasa.

1 Catahu 2017 Komnas Perempuan, artinya mencatat data kasus yang terjadi selama 
dan hingga tahun 2016.

2 Ranah personal artinya pelaku adalah orang yang memilki hubungan darah (ayah, 
kaka, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim 
(pacaran) dengan korban.

3 Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, 
darah atau pun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, 
teman sekerja, tokoh masyarakat, atau pun orang yang tidak dikenal.
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Bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual, tidak semata perkosaan, 
tapi meliputi juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan 
perkawinan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, 
pemaksaan prostitusi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan 
lain sebagainya (Komnas Perempuan, 2016).

Kemudian, di dalam setiap kasus, selalu ada pihak yang menyalahkan 
korbannya sendiri. Inilah yang bisa dikategorikan ke dalam salah satu 
bentuk dampak sosial yang diterima korban kekerasan sosial.

Suara yang sama sekali tidak berpihak pada korban dan malahan 
menyalahkan korban. Menyalahkan cara berbusana korban, 
menyalahkan waktu yang dianggap tidak sepatutnya korban berasa di 
ruang public, atau menyalahkan korban yang jalan sendiri di jalanan 
sepi. Hal itu semua tak bisa menjadi justifikasi kekerasan seksual 
kemudian dinilai ‘wajar’ dan sebagian juga mengganggap ‘patut’.

Menghadapi suara-suara ini, Penulis merasa mereka perlu mendengar 
atau diperdengarkan lagi Lady Gaga, penyanyi kontroversial Amerika 
Serikat yang berjudul Till It Happens To You. Lagu dengan lirik kuat 
yang mengajak kita semua tidak menghakimi para korban kekerasan 

Mereka yang Menyalahkan Korban Kekerasan Seksual

• Untuk kasus YY misalnya, Ketua Komisi VIII DPR RI 
memberikan pernyataan yang terkesan menyalahkan 
korban. Saleh menyatakan korban membuka ruang 
bagi para pelaku untuk berbuat jahat ketika berjalan 
sendirian di pinggir kebun yang sangat sepi.

• Tahun 2009, Bupati Aceh Barat Ramli Mansur sempat 
berbicara bahwa perempuan yang memakai rok mini 
layak diperkosa.

• Bahkan mantan ketua DPR RI, Marzuki Alie juga pernah 
menyalahkan rok mini sebagai penyebab perkosaan.
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seksual, tetapi justru memberikan empati kepada mereka, karena 
siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual dan dimanapun bisa 
terjadi kekerasan seksual.

Hal ini tepat karena kasus-kasus keekrasan seksual bisa menimpa 
siapa saja. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 
jurnalis perempuan banyak mengalami pelecehan seksual hingga 
perkosaan ketika melakukan peliputan. Namun belum banyak media 
yang memberikan perlindungan yang maksimal kepada jurnalis 
perempuan. Sehingga tidak banyak kasus kekerasan seksual terhadap 
jurnalis perempuan yang diadukan ke polisi (konde.co,2016).

 Dari kasus YY misalnya, suara ‘soak’ itu adalah yang menyalahkan 
korban yang berjalan sendiri di jalanan sepi. Selain pendapat ini 
membuat kita geli dan memang bisa dipatahkan kalau kita mau sedikit 
berfikir dan membuat ilustrasi kasus ini. Umur YY adalah 14 tahun. 
Meski dari hukum dikategorikan pada kelompok anak-anak, namun 
tentunya siswi SMP tersebut sudah paham betul dengan daerah yang 
dia lewati. Sebab YY mungkin tak berbilang kali melewatinya.

Dia tentu sepenuhnya sadar, kondisi di jalan tersebut memang sepi, 
tapi bagaimanapun itu adalah jalan di kampungnya sendiri yang 
sudah sangat akrab dengannya. Secara nalar, dia pasti berpikir jalan 
itu akan selalu aman saja untuk dilewati atau dengan kata lain 
tidak terlintas di benak YY kemungkinan ada hal buruk yang akan 
menimpanya.

Namun, hal yang juga perlu kita pahami bersama adalah kejahatan 
terutama kejahatan seksual tak mengenal ruang, bisa terjadi dimana 
saja. Bahkan di ruang privat seperti rumah sendiri dengan pelaku 
keluarga sensiri, pun jamak kita dengar. Begitu juga dengan kasus 
YY. Sedih sekali. YY meninggal setelah diperkosa beramai-ramai di 
ruang publik, di jalan di kampungnya sendiri. Ruang privat contohnya 
perkosaan yang dilakukan oleh pasangan atau teman kencan korban 
sendiri atau pun, jika dalam konteks tempat, adalah rumah korban 
sendiri. 
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Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa kekerasan seksual oleh 
pasangan atau pun teman kencan biasanya tidak melibatkan 
kekerasan secara nyata seperti adanya pemukulan atau penggunaan 
senjata dan ancaman. Berdasarkan pandangan tersebut maka mereka 
menganggap bahwa trauma yang dialami oleh tidak seberat trauma 
yang dialami oleh korban perkosaan oleh orang asing (Warshaw, 1994 
seperti dikutip Sulistyaningsih, 2002). Akan tetapi pada kenyataannya 
yang terjadi adalah kebalikan dari pandangan tersebut. Sebuah 
penelitian oleh Katz dan Burt (dalam Warshaw, 1994) ditemukan 
bahwa korban perkosaan dengan pelaku yang dikenal oleh korban, 
mengalami prosese penyembuhan yang lebih sedikit dibandingkan 
dengan melihat kondisi korban setelah jangka waktu tiga tahun dari 
peristiwa perkosaan yangdialami oleh korban.

Hal ini diakibatkan karena korban yang mengalami perkosaan oleh 
orang yang dikenal biasanya menyimpan kenyataan mengenai 
peristiwa yang mereka alami. Hal ini berbeda dengan korban dengan 
pelaku yang tidak begitu dikenal. Mereka cenderung dengan segera 
mencari pertolongan, konsleing, atau pun kelompok dukungan 
lainnya. Dengan demikian maka korban dengan pelaku yang dikenal 
akan menyimpan dampak dari serangan yang dialaminya dalam 
jangka waktu yang lebih lama.

Dari kasus YY selain isu kekerasan seksual umumnya, juga terlihat 
adalah isu kekerasan seksual terhadap anak, khususnya. Melihat dari 
umur korban yang baru 14 tahun. Untuk Indonesia angka kekerasan 
seksual pada anak juga cukup tinggi, dimana 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.
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Tabel. 1
Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (Tahun 2010-2014)

Tahun
Kekerasan Seksual 

Pada Anak
(persentase)

Jumlah Total
Kasus Kekerasan 
terhadap Anak

2010 42 % 2.046 kasus
2011 58 % 2.462 kasus
2012 62 % 2.637 kasus
2013 62 % 3.339 kasus

Sumber: KPAI, 2016 (diolah)

Dari beberapa referensi ditemukan bahwa yang dimaksud dengan 
kekerasan seksual pada anak adalah apabila seseorang menggunakan 
anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual.

Tindakan-tindakan lain yang juga termasuk kekerasan seksual pada 
anak adalah: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak 
memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk 
penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; 
membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual.

Kemudian tindakan yang secara sengaja melakukan aktivitas 
seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah 
anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; 
membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film 
yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak 
senonoh; memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang 
menampilkan aktivitas seksual.

Terlihat kemudian bahwa banyak sekali tindakan yang termasuk 
ke ranah kekerasan seksual pada anak. Artinya, pertama, besar 
kemungkinan atau anak sangat rentan terpapar akan tindak kekerasan 
seksual; kedua, kekerasan seksual bisa menimpa anak dimana saja, 
di ruang publik maupun ruang privat seperti di lingkungan keluarga. 
Ketiga, pelaku kekerasan seksual pada anak bisa siapa saja, tidak 
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terbatas kepada orang asing bagi mereka, tetapi juga orang-orang 
yang sudah mereka kenal dengan baik.

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.

Indikasi trauma yang sering terlihat pada anak korban kekerasan 
seksual adalah bahwa korban tidak serta merta melaporkan tindak 
kekerasan seksuai yang dialaminya kepada orang tua, pengasuh atau 
pun gurunya.  Korban menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, 
menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Traima yang dialami 
korban tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain. Hal 
tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pengalaman 
hidup mereka, perlakuan saat perkosaan, maupun hubungan antara 
pelaku dan korban. Hal ini jamak dijumpai pada banyak korban 
kekerasan seksual bukan hanya anak-anak korban kekerasan seksual, 
dan biasanya karena adanya ancaman dari pelaku.

Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak 
jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, situasi dalam 
masyarakat sering kali dapat memperburuk trauma yang dialami 
oleh korban. Media massa juga memiliki pengaruh terhadap keadaan 
yang dirasakan korban. Pada kasus-kasus perkosaan, media massa 
memiliki peranan dalam membentuk opini masyarakat tentang 
korban kekerasan seksual. Para wartawan cenderung menggunakan 
bahasa denotatif dalam mendeskripsikan runtutan peristiwa 
perkosaan, termasuk deskripsi tentang korban sehingga posisi korban 
dalam pandangan masyarakat semakin lemah (Abar&Subardjono, 
1998 dikutip Sulistyaningsih,2002).

Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam 
bawah sadar mereka sering tidak berhasil. Selain kemungkinan 



60 INDONESIA 2016

untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga 
dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang 
cukup lama (Sulistyaningsih et.al, 2002). Bahkan bagi korban yang 
mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan 
akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Lebih jauh, dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia 
yang sebagian besar masih menggunakan paradigm patriarki, 
perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua. Imbasnya, sering 
kali tutur perempuan tidak didengar. Implikasi lebih lanjut bagi 
perempuan korban kekerasan seksual justru direviktimisasi oleh 
masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan tersebut.

Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikatikan dengan 
wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar 
dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, 
keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan 
ketidakberulangan. Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan 
persoalan moralitas menyebabkan korban bungkam dan kadang 
justru disalahkan atas kekerasan yang dialaminya, karena apa yang 
dialami korban dimaknai sebagai ‘aib’, tidak saja bagi dirinya tetapi 
juga bagi keluarga dan komunitasnya. Ada pula korban yang diusir 
dari rumah dan kampungnya karena dianggap tidak mampu menjaga 
kehormatan dan merusak nama baik keluarga atau pun masyarakat. 
Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya akibat kekerasan 
seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun pelaku diputus 
bersalah oleh pengadilan.

Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada 
penilaian tentang ‘jejak moralitas’ perempuan korban. Perempuan 
korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang  terjadinya 
kekerasan seksual karena cara berpakaiannya, bahasa tubuhnya, 
cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau 
karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. 
Dalam konteks ini pula, korban kerap dituduh membiarkan peristiwa 
kekerasan tersebut ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawan 
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pelaku, menempatkan dirinya terus menerus gampang direngkuh 
pelaku, atau pun terbujuk iming-iming pelaku.

Dengan kata lain ada stigma di dalam masyarakat yang memandang 
bahwa perempuan korban kekerasan seksual adalah perempuan hina 
dan ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam sebuah 
kasus perkosaan, yang salah adalah pihak perempuan. Pandangan 
yang salah tesebut membuat masyarakat member ‘label’ bahwa 
perempuan korban kekerasan seksual sengaja “menggoda” dan 
“menantang” laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, 
berbusana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-
laki pelaku (Bernas,1995; Kompas,1995; Taslim,1995 dikutip 
Sulistyaningsih, 2002).

Terlihat kemudian, paparan fisik dan psikis diterima oleh para korban 
kekerasan seksual ini. Melihat begitu besarnya dampak yang akan 
timbul, baik jangka panjang maupun pendek, maka dari pemerintah, 
sebagai pembuat kebijakan perlu bersama-sama elemen masyarakat 
terkait untuk menyiapkan suatu instrumen kebijakan yang tujuan 
jangka panjangnya adalah untuk penghapusan kekerasan seksual 
tersebut. Namun, jangka pendeknya adalah bagaimana melindungi 
korban dengan mengedepankan aspek pemulihan pada korban. Hal 
ini agar korban tidak trauma dan bisa menjalankan kehidupan ke 
depannya dengan lebih percaya diri dan kuat.
 

Penghukuman yang Tidak Memberikan Keadilan

Bicara tentang penghukuman, tentu bicara tentang pelaku. Pasa 
kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan 
tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan dan jabatan. Hasil 
penelitian Abar dan Subardjono tahun 1998 (dikutip Yulistianingsih 
dkk, 2002) mengatakan bahwa berdasarkan usia pelaku tindak 
kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan 
sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Selama indivisu masih 
mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih 
sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan. 



62 INDONESIA 2016

Dari segi kekerabatan, pelaku bukan hanya orang asing, tetapi bisa 
jadi tetangga korban, ayah tiri, anak majikan, majikan, teman 
dekat dan juga saudara. Bahkan, korban perkosaan dengan pelaku 
yang dikenal, memiliki kemungkinan yang besar akan mengalami 
perkosaan secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang 
(Agaid, 2002 seperti dikutip Sulstyaningsih, 2002). Pelaku sebagai 
orang yang dikenal bahkan orang yang dekat dengan korban sudah 
mengetahui dengan baik situasi untuk melakukan perkosaan. 
Pelaku telah merancang waktu untuk melakukan niatnya dengan 
baik sehingga ia yakin bahwa perbuatannnya tersebut tidak akan 
diketahui oleh orang lain. Korban yang memilki relasi kuasa di bawah 
pelaku tidak berani mengungkapkan rahasia tersebut kepada orang 
lain termasuk keluarganya karena adanya berbagai alasan seperti: 
adanya ancaman dari pelaku, alasan menjaga kehormatan dan 
pemberian pengertian dari pelaku bahwa korban perkosaan tersebut 
adalah bukti kasih sayang pelaku kepada korban.

Hukum acara pidana yang hanya menegaskan perlindungan terhadap 
hak-hak tersangka telah meminggirkan perlindungan dan rasa 
keadilan korban. Terbatasnaya pengaturan tentang kekerasan 
seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan 
seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak 
dapat dijerat dan kekerasan seksual terus berulang. 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.
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Meski kemudian terdapat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 
2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengenal 
bentuk kekerasan seksual yang lain (meski juga masih terbatas), 
namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya bisa digunakan 
untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang 
terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, 
anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Hal ini selanjutnya berdampak pada banyak kasus kekerasan 
seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui 
upaya perdamaian di luar proses peradilan. Padahal, pengalaman 
perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan 
seksual daapt menghacurkan seluruh integritas hidup korban yang 
menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya 
lagi. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam 
keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

Mengambil contoh kasus perkosaan, sebagai satu-satunya yang diatur 
dalam KUHP, kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 
sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam 
Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata 
“bersetubuh.” Penafsiran hukum di Indonesia hanya mengakomodasi 
tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis 
ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi 
tersebut. Padahal ada banyak keragaman pengalaman perempuan 
akan perkosaan.

Hal lainnya, penyiksaan dan perbudakan seksual tidak dikenal dalam 
hukum pidana umum, hanya ada dalam hukum pidana khusus yaitu 
konteks genosisa dan kejahatan kemanusiaan, itu UU Pengadilan 
HAM. Akibatnya penyiksaan uang terjadi berulang kali di luar konteks 
pelanggaran HAM berat karena pelanggaran HAM di Indonesia 
mengatur tentang pelanggaran HAM berat, dia harus sistematis dan 
meluas. Kalau yang ditemui di luar konteks pelanggaran HAM itu 
tidak dikenakan.
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Hal ini kemudian mengakibatkan perempuan tidak dapat menuntut 
keadilan dengan menggunakan hukum yang memiliki definisi sempit 
atas tindak pidana perkosaan itu. Selain itu, pengalaman perempuan 
korban menunjukkan, kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan 
ataupun percabulan, tetapi meliputi juga jenis lain seperti pelecehan 
seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan 
sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Berbagai 
bentuk kekerasan seksual itu dialami oleh perempuan dewasa, anak 
perempuan, dan mereka yang berkebutuhan khusus seperti orang 
dengan disabilitas.

Kelemahan lain dari hukum di Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan 
seksual ini adalah bahwa dia adalah delik aduan. Kembali ke bagian 
stigma korban kekerasan seksual di atas, bahwa sangat sedikit korban 
kekerasan seksual yang kemudian akhirnya mengadukan ke polisi. 
Dan ketika pun sudah mengadukannya, tidak banyak yang diproses 
atau malah dihentikan karena keterbatasan bukti.

Penulis sependapat dengan Azriana, Ketua Komnas Perempuan 
(2016) yang mengatakan bahwa hukum saja tidak akan menjawab, 
tetapi bagaimana paradigma dalam memandang kekerasan seksual 
tersebut. Bahwa persoalan kekerasan seksual bukan lah persoalan 
kesopanan atau moralitas.

Bisa kita katakan bahwa 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. 

Sebuah Tawaran Solusi:
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Sebelum masuk ke dalam konten dan konteks tawaran solusi, perlu 
kita ketahui bahwa ketentuan untuk melindungi korban kekerasan 
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seksuai itu sudah sejalan dengan apa yang tercantum dalam 
beberapa pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti pada 
tabel di bawah ini.

Tabel.2
Dasar Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal Bunyi

Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup 
serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya.

Pasal 28D Ayat (1)

Setiap orang berhak atas pen-
gakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum.

Pasal 28G Ayat (1)
dan Ayat (2)

(1) Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri priba-
di, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda 
yang di bawah kekuasaan-
nya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan 
hak asasi.

(2) Setiap orang berhak un-
tuk bebas dari penyiksaan 
atau perlakuan yang mer-
endahkan derajat martabat 
manusia dan berhak mem-
peroleh suaka politik dari 
negara lain.
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Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak men-
dapat kemudahan dan per-
lakuan khusus untuk mem-
peroleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan 
keadilan.

Pasal 28I Ayat (1), Ayat (2),
Ayat (4) dan Ayat (5)

(1) Hak untuk hidup, hak un-
tuk tidak disiksa, hak ke-
merdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai priba-
di di hadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang ber-
laku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan 
apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas 
dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa 
pun dan berhak mendapat-
kan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu

(4) Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenu-
han hak asasi manusia ada-
lah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah
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Pasal 28I Ayat (1), Ayat (2),
Ayat (4) dan Ayat (5)

(5) Untuk menegakkan dan 
melindungi hak asasi 
manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum 
yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, 
dan dituangkan dalam 
peraturan perundang-
undangan. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun tidak secara eksplisit 
membahas soal kekerasan seksual, namun unsur-unsur atau sifat dari 
kekerasan seksual, termaktub di dalamnya. Unsur tersebut seperti  
yang bersifat diskriminatif terhadap korban , merendahkan derajat 
kemanusiaanya, tidak melindungi rasa aman dan kehormatannya. 
Dan kenapa perlu ada kebijakan khusus menyangkut ini karena 
juga diamanatkan dari konstitusi bahwa perlindungan, pemajuan, 
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah.

Landasan hukum lain yang harus diperhatikan adalah Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang No. 
7 Tahun 1984. Mengapa? Hal ini tak lain adalah karena ada tiga prinsip 
di dalam CEDAW yang relevan. Pertama, prinsip non diskriminatif 
yang menurut konvensi ini, mempunyai maksud bahwa pengertian 
dari diskriminasi terhadap perempuan adalah “ setiap pembedaan, 
pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, 
yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau 
menghapuskan pengakuan, penukmatan atau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, 
sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, 
terlepas dari satus perkawinan mereka, atas dasar persamaan 
antara laki-laki dan perempuan”. Segala tindakan yang tersebut di 
atas merupakan bentuk diskriminasi perempuan dan setiap negara di 
dunia harus dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dari 
bentuk-bentuk tersebut.
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Kedua, prinsip persamaan atau keadilan substantive yang mempunyai 
makna bahwa setiap perempuan mendapatkan persamaan atau 
keadilan dalam berbagai aspek, terutama aspek budaya, peraturan, 
dan hukum sehingga perempuan mendapat bagian sesuai dengan 
proporsinya tanpa melupakan kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan 
itu sendiri. Prinsip ini mengakui bahwa benar adanya perempuan itu 
berada pada posisi yang lemah atau tidak setara serta tidak seimbang, 
oleh sebab itu perempuan harus diperlakukan secara berbeda dengan 
outputnya yaitu manfaat dan hasil akhir yang setara.

Ketiga, prinsip kewajiban negara yang tertuang di dalam Pasal 2 sampai 
5 serta Psal 18 CEDAW, mengenai pembuatan laporan pelaksanaan 
Konvensi. Prinsip ini memiliki tujuan bahwa negara berkewajiban 
untuk tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan serta 
mengharuskan negara untuk tidak membuat peraturan perundang-
undangan, kebijakan, program-program, dan lain-lain yang baik 
secara langsung maupun tidak alngsung mengakibatkan perempuan 
tidak dapat menikmati secara setara hak-haknya. Negara juga 
berkewajiban untuk menyediakan peralatan, cara, kesempatan, 
mekanisme yang efektif untuk melindungi hak asasi perempuan.

Lebih jauh, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu arahan kebijakannya adalah 
meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender 
(PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai 
tindak kekerasan, dengan strategi antara lain Pelaksanaan review 
dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari UU 
sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender.

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 
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dewan dan pemerintah untuk membuat payung hukum penghapusan 
kekerasan seksual.

Dari Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, 
dijabarkan bahwa ada empat tujuan dari RUU ini, yaitu: 1) melakukan 
pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual; 
2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, 
perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan 
berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang 
ia alami dan menjadi seorang penyintas; 3) memberikan keadilan 
bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang 
tegas bagi pelaku kekerasan seksual; 4) menjamin terlaksananya 
kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan 
tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas 
kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat berkepentingan 
melindungi korban dimana undang-undang pidana lainnya tidak 
mengatur mengenai hak dan kepentingan korban kekerasan seksual. 
Terlebih korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak 
perempuan yang paling rentan mengalaminya. Hal ini masuk menjadi 
asas yang spesifik hanya ada di dalam RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual ini. Samsidar (2016), salah seorang anggota tim penyusun 
naskah akademis RUU ini mengatakan bahwa salah satu asas dari 
RUU ini adalah sebagai salah satu penghargaan atas keberagaman 
situasi dan kondisi korban. Hal ini tidak ada di dalam KUHP karena di 
KUHP korban tidak dilihat sebagai subjek hukum. UU kita mengakui 
soal hak-hak pelaku dan bukan hak-hak korban. Tujuannya kemudian 
bukan hanya menghukum tetapi mencegah segala bentuk kekerasan 
seksual, menangani, melindungi korban.

Penulis setuju dengan pernyataan Komnas Perempuan (2016) bahwa 
Presiden Joko Widodo perlu membuat langkah komprehensif yang 
di antaranya meliputi: darurat kekerasan seksual bukan hanya pada 
anak, tetapi juga kepada perempuan. Kekerasan seksual sebagai 
extraordinary crime juga berlaku untuk anak dan perempuan; 
mengkonsolidasikan menteri dan kementerian agar tidak 



70 INDONESIA 2016

mengeluarkan sikap, kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi, 
antara lain gagasan penghukuman kebiri dan hukuman mati sebagai 
penghukuman harus diganti dengan gagasan penghukuman yang lebih 
menyelesaikan akar masalah; membuat surat untuk mendukung dan 
mendorong percepatan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual sebagai prioritas.

Kemudian di level masyarapat sipil, menurut Penulis, aksi-aksi 
konstruktif untuk mendorong percepatan dibahasnya RUU ini dan 
juga di sisi lain untuk menguatkan korban perlu terus dilakukan. 
Aksi “Bunyikan Tanda Bahaya Kekerasan Seksual” yang diinisiasi 
beberapa waktu lalu, merupakan aksi bagus dan perlu dijaga agar 
tidak terjebak ke kasus per kasus saja.  Bunyikan tanda bahaya 
kekerasan seksuai, bukan hanya agar aparat penegak hukum bekerja 
menangani kasus-kasus kekerasan seksual tapi juga mengingatkan 
kepada masyarakat luas, bahwa ini serius, tinggalkan semua stigma 
yang disematkan pada korban kekerasan seksual, dan bagi korban 
yang diam, berani dan mau menuntut penyelesaian kasusnya. Dan, 
juga tentunya sebagai alarm bagi pembuat kebijakan untuk segera 
membahas dan kemudian mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual ini mengingat nilai urgensinya yang tinggi.

Akhirnya, semua pihak, dari masyarakat sipil dan juga pemerintah 
perlu satu pemahaman bahwa kekerasan seksual adalah ancaman 
bukan hanya untuk orang per orang tapi untuk negara Indonesia 
secara keseluruhan. Hal ini karena jumlah kasus yang sudah terbilang 
sangat banyak dan berikut dampak materil dan non materil yang 
ditimbulkannya.
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Anomali kinerja perekonomian global kembali berdampak pada 
Indonesia. Sejak akhir tahun lalu atau tepatnya sekitar Bulan 
September 2015, Indonesia diterpa oleh ancaman krisis hingga 
jatuhnya nilai tukar rupiah secara tajam. Masyarakat terlihat panik 
terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan dengan maraknya 
cuitan ketakutan mereka terkait kondisi yang ada di media sosial. 
Menanggapi hal ini secara serius – bahkan terkesan berlebihan – 
beberapa pihak, termasuk pimpinan DPR RI, kemudian memaksa 
pemerintah membentuk tim khusus untuk mencegah masuknya krisis 
ke tanah air.

Sebelum membahas lebih jauh reaksi pemerintah terkait hal ini, 
penting rasanya untuk kembali mengulas duduk perkara mengapa 
kondisi ini bisa terjadi. Masih ingat dibenak kita bersama bahwa 
isu peningkatan Fed Fund Rate atau suku bunga yang ditetapkan 
oleh The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) sangat masif kala itu. 
Belum dipastikan suku bunganya meningkat, investor sudah menarik 
dananya dan bersiap untuk membawanya kembali ke Amerika Serikat.
Dalam ilmu ekonomi salah satu cara untuk meningkatkan harga 
dari suatu permintaan adalah dengan mengurangi stok penawaran. 
Begitu juga yang terjadi di pasar dollar. Bunga yang tinggi akan 
mengurangi jumlah dollar yang beredar karena banyak yang akhirnya 
diinvestasikan ke perbankan dan/atau jasa keuangan lainnya. Dengan 
asumsi jumlah mata uang lain yang beredar tetap, maka harga dollar 
akan meningkat. Dengan peningkatan ini tentu akan merubuhkan 
nilai tukar mata uang lainnya, termasuk rupiah di dalamnya.

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JOKOWI: 
ANTARA HARAPAN DAN REALITA

Muhammad Reza Hermanto
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Tidak hanya permasalahan Fed Fund Rate saja, Tiongkok ternyata juga 
membuat keputusan yang membuat gejolak di pasar internasional. 
Jika sebelumnya Tiongkok dikenal sebagai negeri produsen utama, 
kini negara tersebut merubah basis perekonomiannya menjadi 
konsumsi. Tiongkok tidak lagi mampu menyerap bahan-bahan input 
dan setengah jadi yang berasal dari Brazil, Rusia, Indonesia, dan 
negara lainnya seperti dulu. Dengan penurunan penyerapan ini 
kinerja ekspor dari masing-masing negara tersebut juga akan ikut 
melemah.

Perlu diperhatikan bahwa ekspor merupakan bagian penting dari 
pendapatan mata uang asing, termasuk dollar. Sehingga ekspor dapat 
digunakan untuk mewakili penawaran dollar di tanah air. Dengan 
menurunnya kinerja ekspor tanah air, terutama pada bahan-bahan 
mentah, maka penawaran dollar akan turun dan nilai tukar rupiah 
terhadap dollar akan semakin tertekan.

Akibat kondisi yang terjadi di kedua negara tersebut dan juga 
ditambah dengan ekspektasi pelaku pasar yang berlebihan dan 
tergesa-gesa, maka di penghujung tahun 2015 hingga awal tahun 2016 
rupiah terlihat melemah cukup signifikan seperti yang tergambar 
pada grafik di bawah. Terlihat bahwa, selain kondisi riil yang terjadi 
di lapangan, sentimen pasar memainkan peran yang sangat signifikan 
pada pasar keuangan.

Grafik 1
Kurs Transaksi – US Dollar
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Secara normatif, pelemahan nilai tukar rupiah memang dapat 
dimanfaatkan untuk mendorong ekspor domestik. Namun, kondisi 
yang ada justru tidak seperti apa yang diharapkan. Permintaan akan 
barang ekspor tidak kunjung naik akibat permintaan di pasar global 
juga ikut melemah. Capital outflow atau penarikan modal keluar 
juga terjadi secara masif di bursa domestik dan mengakibatkan 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok cukup dalam.

Dengan dinamika yang ada akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia 
terkena dampak. Target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 
5% harus terpeleset dan pertumbuhan di penghujung tahun 2015 
hanya mencapai 4,7%. Semua pihak prihatin dengan kondisi ini dan 
berharap kondisi serupa tidak terulang dan pemerintah Indonesia 
segera menyiapkan rencana antisipatif yang sekiranya diperlukan di 
masa mendatang.

Untuk merespon hal ini pemerintah telah mengupayakan beberapa 
hal agar situasi ekonomi kembali kondusif. Pemerintah selaku 
otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai pemegang kuasa moneter 
telah menjalankan kebijakan untuk upaya stabilisasi. Kebijakan 
tersebut kemudian dikenal dengan Paket Kebijakan Ekonomi. Paket 
ini pertama kali diluncurkan pada Bulan September 2015 dan hingga 
saat ini sudah 13 jilid paket kebijakan yang diluncurkan di beberapa 
sektor ekonomi. Selain untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi 
yang sedang dihadapi, pemerintah berharap paket kebijakan yang 
diluncurkan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara 
berkelanjutan.

Sebagai tumpuan untuk menjadi stimulus bagi perekonomian, 
kehadiran 13 paket kebijakan ekonomi ini tentu diharapkan oleh 
berbagai pihak. Akan tetapi, seperti beberapa kebijakan dan program 
pemerintah yang sudah diluncurkan sebelumnya, masih terlihat 
beberapa hal penting yang patut dijadikan catatan agar manfaat 
paket kebijakan ekonomi dapat dirasakan secara maksimal.

Tulisan ini akan membahas dan mengevaluasi paket kebijakan 
ekonomi yang mempengaruhi kondisi perekonomian dari berbagai 
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sektor, seperti industri, UMKM, infrastuktur, biaya logistik, hingga 
perkembangan kebijakan moneter dan fiskal yang keseluruhannya 
tercakup dalam paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan.  

Potret Industri dan UMKM Dalam Negeri

Salah satu tujuan dari paket kebijakan ekonomi adalah untuk 
meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Namun, bagaimana 
sebenarnya kondisi industri dalam negeri yang saat ini disebut-sebut 
sebagai proses deindustrialisasi? Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS), sektor perdagangan seperti industri pengolahan 
terutama makanan dan minuman hanya mampu tumbuh sebesar 
7,55% (year on year) pada triwulan pertama 2016. Pertumbuhan ini 
terlihat masih di bawah capaian pertumbuhan di dua tahun terakhir 
yang nilainya sebesar 8,49%. Hal senada juga terjadi pada industri 
karet dan plastik yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 
7,60% (quarter toquarter) di triwulan pertama 2016. Industri kertas 
juga ikut merosot 1,32% (quarter toquarter) pada triwulan I-2016.

Grafik 2
Pertumbuhan Industri Karet dan Kertas 

Dalam Negeri (Dalam Persen)

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2016, diolah.

Selain untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, tujuan 
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industri agar mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang 
ada. Akan tetapi, dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi di Grafik 
2, pertumbuhan ekonomi belum dapat ditingkatkan secara efektif 
melalui paket kebijakan ekonomi ini.

Jika dilihat berdasarkan sektornya, data Badan Pusat Statistik 
menginformasikan bahwa pada saat ini telah terjadinya penurunan 
kontribusi industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau jamak 
disebut sebagai proses deindustrialisasi. Penurunannya terlihat jelas 
pada triwulan I-2016 dimana kontribusi industri hanya sebesar 20,8%, 
sedangkan di triwulan sebelumnya di tahun 2015,shareindustri 
terhadap PDB sebesar 21,18%.

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

Banyak hal di atas yang sebenarnya sudah mulai diperhatikan dalam 
paket kebijakan ekonomi. Namun, masih terdapat hal-hal penting 
yang bisa dimasukan dalam paket kebijakan ekonomi untuk sektor 
industri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa infrastruktur 
adalah komponen yang paling penting bagi keberhasilan sebuah 
industri. Dengan infrastruktur yang baik tentu industri akan mampu 
tumbuh dengan maksimal.

Paket kebijakan ekonomi jilid pertama mengenai percepatan 
pembangunan infrastruktur masih berupa instruksi presiden (Inpres). 
Apabila aturan tersebut diperkuat posisinya, menjadi Peraturan 
Presiden (Perpres) misalnya, tentu akan menjadi insentif bagi para 
pelaku industri. Hal ini tentunya didasari karena pelaku bisnis 
memerlukan kepastian hukum dalam bisnis yang hendak mereka 
jalankan.
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Biaya logistik juga patut menjadi perhatian bersama. Meskipun 
dwelling time yang ada pada saat ini di pelabuhan Tanjung Priok 
patut diapresiasi karena waktu yang diperlukan saat ini sudah lebih 
sebentar dibandingkan dengan waktu sebelumnya, namun masih 
banyak pelabuhan besar di pulau lainnya yang masih memiliki waktu 
tunggu yang lebih lama. Hal ini menandakan tidak adanya standar 
baku antara satu daerah dengan daerah lainnya terkait isu logistik. 
Hal ini juga menandakan bahwa paket kebijakan ekonomi yang 
telah dikeluarkan nyatanya masih sulit untuk diimplementasikan 
di daerah. Pemerintah perlu memperhatikan ini agar ketimpangan 
antara Jakarta dan daerah lainnya tidak semakin membesar.

Pasokan energi untuk kebutuhan industri juga penting kita perhatikan. 
Mimpi ambisius Presiden Joko Widodo untuk mememiliki pembangkit 
listrik sebesar 35.000 Mega Watt bukanlah hal yang sembarangan. 
Dalam paket kebijakan jilid ke-7 disebutkan bahwa pemerintah 
ingin agar proses pembangunan kilang minyak dipermudah sehingga 
pasokan energi tidak terus bergantung kepada impor. Padahal jika 
melihat konteks yang ada di lapangan, masalah terbesarnya adalah 
pada pembebasan lahan. Pembebasan lahan cenderung memakan 
waktu yang berlarut-larut dan tidak sedikit menimbulkan konflik di 
akar rumput.

Penting untuk menjadi perhatian bahwa mendesain ulang paket 
kebijakan ekonomi yang fokus pada permasalahan industri dalam 
negeri sangat penting untuk dilakukan. Tantangan industri bukan 
hanya pada persoalan menghadapi ketidakpastiaan perekonomian 
global semata, namun penting juga untuk fokus pada masalah-
masalah primer yang ada, terlebih saat ini sudah memasuki revolusi 
industri keempat dimana semua teknologi akan berbasis otomasi.

Selanjutnya, hampir serupa dengan apa yang terjadi pada industri 
besar dan sedang, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga 
menjadi fokus dari paket kebijakan ekonomi. Dalam paket terlihat 
jelas bahwa sektor UMKM akan menerima manfaat dengan adanya 
kebijakan deregulasi pada beberapa proses.
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Akan tetapi, dalam hal deregulasi terlihat pemerintah menetapkan 
kembali kebijakannya pada paket kebijakan ekonomi ke-12, 
meskipun perihal deregulasi untuk kemudahan berusaha sudah 
pernah disinggung dalam paket kebijakan ekonomi jilid pertama. Hal 
ini menandakan bahwa dalam paket kebijakan pertama pemerintah 
belum membahas secara komprehensif proses deregulasi ini. Padahal 
jika diperhatikan secara mendalam, eksistensi dualitas paket 
kebijakan tentu akan membuat masyarakat dan pebisnis pemula 
kebingungan. Hal ini juga akan menjadi beban tambahan bagi 
otoritas terkait dalam proses diseminasi kebijakan yang seringkali 
mengalami banyak permasalahan dalam implementasinya.

Implementasi dalam kebijakan deregulasi perizinan juga terlihat 
berbeda di tingkat pusat dan daerah. Di level teknis, kemudahan 
perizinan dirasa masih belum mampu bekerja secara optimal. 
Paket kebijakan ekonomi yang dibuat di tataran pusat ternyata 
tidak bisa serta merta diterapkan di daerah karena memerlukan 
beberapa penyesuaian teknis, seperti penyesuaian kondisi lapangan 
yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Oleh karena itu, 
kebijakan deregulasi yang diterapkan di tingkat daerah memerlukan 
pula perubahan regulasi pada jenjang yang lebih tinggi seperti 
undang-undang.

Meskipun begitu, sektor UMKM masih menerima manfaat yang besar 
dari penerapan paket kebijakan ekonomi (jilid keempat) dimana 
perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya diminta untuk 
menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang sebelumnya 
sebesar 22% menjadi hanya 12%. Bahkan, per awal tahun 2016 tingkat 
bunga KUR turun menjadi hanya sebesar 9% (Bank Indonesia, 2016). 
Tingkat bunga yang tidak terlalu tinggi ini tentu perlu diapresiasi 
karena akan menjadi katalis bagi tumbuhnya pengusaha-pengusaha 
baru yang mampu memberika efek multiplier terhadap perekonomian 
secara makro.

Permasalahan berikutnya adalah soal akses masyarakat terhadap 
aktivitas perbankan. Dengan ini, penurunan bunga KUR tidak serta 
merta dapat dinikmati oleh banyak pihak atau malah hanya dapat 
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dinikmati oleh sebagian kecil kalangan pengusaha yang sudah 
familiar dengan aktifitas perbankan. Untuk itu, paket kebijakan 
ekonomi yang ditawarkan harusnya memperhatikan isu keuangan 
inklusif agar manfaat yang diberikan dapat dinikmati oleh seluruh 
masyarakat Indonesia.

Dari sisi bisnis perbankan, kebijakan penurunan KUR juga terlihat 
menuai beberapa masalah. Kehadiran bunga KUR yang hanya sebesar 
9% di awal tahun 2016 ternyata menurunkan minat pelaku usaha di 
sektor perbankan untuk menyalurkan KUR. Usaha KUR sebelumnya 
cukup menjanjikan bagi pelaku usaha mengingat minat masyarakat 
terhadap jasa ini tidak sedikit.

Target yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini terkait 
penyaluran KUR adalah sebesar Rp.100 triliun. Jumlah ini tentu 
bukan angka yang kecil dan diharapkan dapat menyentuh langsung 
masyarakat. Namun, berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2016 
penyaluran dana KUR baru mencapai Rp.46,73 triliun atau masih 
setara 46% dari realisasi yang diharapkan. Jika terjadinya penurunan 
penyaluran dana KUR, maka pemerintah memerlukan strategi 
tambahan untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi kembali.

Berdasarkan hasil evaluasi INDEF (2016), setidaknya berikut 
catatan-catatan yang perlu diperhatikan agar UMKM dalam negeri 
dapat berkontribusi lebih pada perekonomian nasional. Kebijakan 
ekonomi sudah seharusnya berpihak kepada industri kecil atau UMKM 
mengingat dampaknya yang langsung dapat dinikmati oleh masyrakat. 
Isu permodalan menjadi kunci penting dalam hal ini. Permodalan 
di sini tidak hanya terhenti pada aspek penyaluran dananya saja, 
melainkan juga cara agar masyarakat memiliki akses yang lebih 
besar terhadap aktifitas perbankan. Dengan akses tersebut, dana-
dana yang disiapkan oleh pemerintah – melalui perbankan – tentu 
akan dapat dirasakan manfaatnya secara lebih riil.

Sosialisasi KUR itu sendiri juga penting untuk diperhatikan. Kembali 
lagi karena akses terhadap perbankan yang masih minim, masyarakat 
cenderung meminjam uang kepada rentenir.  Padahal, uang yang 
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dipinjamkan oleh rentenir masih dipertanyakan aspek keberlanjutan 
dan keamanannya di masa mendatang, belum lagi masalah bunga 
yang seringkali bersifat irasional. Dengan edukasi yang baik tentang 
pentingnya dan kebermanfaatan KUR tentu masyarakat akan menjadi 
lebih paham dan mau untuk mengakses permodalannya melalui jasa 
perbankan yang memiliki sistem yang lebih baik dari sisi penjaminan 
keuangan.

Output dari UMKM juga penting untuk diperhatikan. UMKM yang ada 
pada saat ini belum semuanya memiliki inovasi yang tinggi terkait 
isu pemasaran. Sehingga market share yang mereka kontribusikan di 
pasar masih jauh dari maksimal. Oleh karena itu, bantuan pemerintah 
untuk memperluas pasar bagi pelaku usaha UMKM menjadi cukup 
krusial. Pemerintah dapat membantu pelaku usaha dengan membuat 
beragam kegiatan, seperti pameran, bazar, dan kegiatan serupa 
lainnya.

Selain itu membuat pelatihan-pelatihan bagi para pelaku UMKM juga 
bisa menjadi catatan tambahan. Era ekonomi digital yang sedang 
masif terjadi saat ini tentu bisa menjadi peluang bagi kemajuan 
UMKM ke depan. Pelatihan seperti pembuatan aplikasi pemasaran 
produk, pembuatan jalur komunikasi antar pengusaha UMKM untuk 
networking, atau pun hal lainnya yang sejenis tentu akan mampu 
membantu pelaku usaha untuk memperdalam pasar mereka. Akan 
tetapi, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah jangan sampai 
membuat pelaku usaha menjadi ketergantungan terhadap kehadiran 
pemerintah.

Pihak swasta besar juga sebenarnya dapat ikut berpartisipasi dalam 
mengembangkan UMKM dalam negeri ke depannya. Melalui skema 
tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 
swasta dapat berkontribusi secara efektif. Pelatihan yang berdampak 
terhadap keberlangsungan bisnis seperti best practice atas 
pengalaman-pengalaman yang mereka peroleh tentu akan sangat 
bermanfaat bagi pelaku UMKM. Maksimalisasi dan penambahan 
jumlah entitas bisnis besar yang mengalokasikan dana CSR-nya 
untuk UMKM kemudian menjadi penting untuk ditingkatkan setiap 
periodenya.
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Infrastruktur dan Permasalahan Biaya Logistik

Evaluasi terhadap paket kebijakan ekonomi juga penting rasanya 
untuk mengulas efektifitasnya terhadap kondisi infrastuktur 
dan biaya logisti yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu 
komponen penting dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur 
fisik, seperti bangunan dan jalan, menjadi sangat vital dalam 
mengakselerasi proses pembangunan ekonomi dalam negeri. Selain 
itu, infrastruktur ternyata juga memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik tentu akan 
mempermudah mobilitas masyarakat, komunikasi, sanitasi, hingga 
penyediaan energi. Dengan demikian pembangunan infrastruktur 
menjadi sangat esensial dalam pembangunan ekonomi.

Selain mengakselerasi kuantitas pembangunan infrastruktur, penting 
juga untuk memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur 
agar proses pembangunan menjadi lebih inklusif dan tidak semakin 
menimbulkan ketimpangan antar daerah di Indonesia. Dengan 
pemerataan pembangunan, efek pengganda dari infrastruktur tidak 
hanya akan dirasakan oleh satu daerah saja, melainkan daerah lain 
di sekitarnya juga akan ikut mendapatkan manfaat dari infrastruktur 
tersebut. Keberadaan infrastruktur akan mampu membuka ruang 
gerak yang lebih bebas kepada masyarakat.

Argumentasi yang telah dijabarkan setidaknya dapat menjadi alasan 
yang valid mengapa pada saat ini kebijakan pemerintah fokus tertuju 
pada pengerjaan infrastruktur yang masif. Begitu kuatnya komitmen 
pemerintah pada pengerjaan infrastruktur, setiap tahunnya 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu 
dibebani target yang tidak ringan untuk membangun infrastruktur 
di dalam negeri yang nilainya setara Rp.104,1 triliun. Kesalahan 
pengadaan di tahun 2015, kini mulai diperbaiki. Proses lelang yang 
sebelumnya ada di pertengahan tahun, kini maju menjadi awal 
tahun.

Data Kantor Staf Kepresidenan menunjukan bahwa pembangunan 
infrastruktur yang terus digiatkan oleh pemerintah telah mulai 
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menunjukan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Pembangunan jalan tol di Kabupaten Pasuruan misalnya telah 
meningkatkan nilai investasi ke daerah sebesar Rp.5 triliun. 
Meningkatnya nilai investasi di Pasuruan terutama didukung pula 
dengan adanya pasokan sumber energi gas dengan pipa Perusahaan 
Gas Negara (PGN) dan Pertagas yang tentu akan sangat vital perannya 
dalam mencukupi kebutuhan energi untuk industri. Pembangunan 
jalan tol ini ternyata merupakan insentif bagi investor karena biaya 
transportasi dapat tereduksi.

Di Cirebon, pembukaan jalur tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Kota 
Cirebon, Jawa Barat pun telah memberikan dampak pada pertumbuhan 
perekonomian, salah satunya karena dari pembangunan sejumlah 
hotel untuk para wisatawan. Dalam dua tahun terakhir tercatat 
ada 30 hotel baru telah dibangun. Di Provinsi Banten. Dampak 
positif pembangunan infrastruktur juga telah memberikan kenaikan 
signifikan terhadap sektor industri pengolahan. Pada triwulan III 
2015, sektor industri pengolahan tumbuh 3,44 persen, lebih tinggi 
dibandingkan triwulan II 2015 yang hanya tumbuh 2,58 persen.

Dari grafik 3 terlihat bahwa konstruksi di dalam negeri selalu 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga data terakhir atau 
tepatnya pada triwulan pertama 2016 nilai konstruksi yang berhasil 
diselesaikan mencapai 199.20 satuan.

Meskipun nilai konstruksi yang diselesaikan selalu mengalami 
peningkatan setiap tahunnya, namun yang menjadi isu kemudian 
dalam pembahasan terkait konstruksi atau infrastruktur ini adalah 
masalah pembiayaan. Anggaran negara tentu akan memiliki porsi 
signifikan dalam pembiayaan infrastruktur. Namun, keterlibatan 
investor asing juga penting untuk dibahas dalam pengadaan 
infastruktur ini.

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK 
yang cukup mencolok adalah menggeser paradigma anggaran yang 
sebelumnya fokus pada subsidi barang konsumsi, namun kini beralih 
ke barang yang bersifat produktif, seperti misalnya pengalihan 
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subsidi bahan bakar untuk peningkatan KUR. Terbukti bahwa di tahun 
pertama pemerintahan – tahun 2015 – rasio anggaran infrastruktur 
terhadap PDB melonjak menjadi 3,2% dari sebelumnya yang hanya 
mencapai 2%.

Grafik 3
Indeks Triwulanan Nilai Konstruksi yang Diselesaikan

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2016, diolah.

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK 
yang cukup mencolok adalah menggeser paradigma anggaran yang 
sebelumnya fokus pada subsidi barang konsumsi, namun kini beralih 
ke barang yang bersifat produktif, seperti misalnya pengalihan 
subsidi bahan bakar untuk peningkatan KUR. Terbukti bahwa di tahun 
pertama pemerintahan – tahun 2015 – rasio anggaran infrastruktur 
terhadap PDB melonjak menjadi 3,2% dari sebelumnya yang hanya 
mencapai 2%.

Grafik 4
Perkembangan Postur Belanja APBN untuk Kementerian PUPR

(Dalam Triliun Rupiah)

Sumber:Kementerian Keuangan, 2016, diolah.
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Setiap tahunnya, Kementerian PUPR menjadi salah satu 
Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi APBN terbesar. Di 
tahun 2016, Kementerian PUPR bahkan menerima anggaran sebesar 
Rp.104,1triliun. Besarnya anggaran ini tentunya diiringi dengan 
tanggung jawab penyediaan infrastruktur bagi masyarakat yang 
juga semakin tinggi. Di antaranya adalah dengan menjalankan 
program-program penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya 
air,pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta 
pengembangan perumahan. Pada Grafik 4 di atas ini ditampilkan 
perkembangan alokasi dana Kementerian Pekerjaan Umum dalam 
APBN Nasional sejak tahun 2011 hingga 2016.

Dalam rangka merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur, 
pemerintah juga telah menuangkannya dalam bentuk Proyek 
Strategis Nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 3/2016 
tentang proyek-proyek strategis nasional yang mencakup 225 proyek 
yang tersebar di seluruh Indonesia dan mayoritas ditargetkan selesai 
pada tahun 2018. Namun, kehadiran dari paket kebijakan ekonomi 
tersebut ternyata tidak serta merta mendorong pembangunan proyek 
strategis nasional karena sifatnya yang hanya sebatas instruksi. 
INDEF menilai bahwa lambatnya capaian proyek strategis nasional 
salah satunya dikarenakan oleh restrukturisasi birokrasi dan masalah 
penyerapan anggaran. Selain itu, pembangunan infrastruktur oleh 
swasta juga belum memiliki insentif yang berarti dan juga deregulasi 
infrastruktur yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi rasanya 
kurang diperhatikan.

Skenario pembiayaan infrastruktur memang telah dijalankan oleh 
pemerintah dari beragam bentuk, termasuk bagaimana melibatkan 
swasta, BUMN, daerah (APBD), hingga pihak asing. Akan tetapi, 
optimalisasi penerimaan negara tak kunjung tercapai maksimal. pada 
tahun 2015 lalu, dari target penerimaan negara sebesar Rp.1.768,9 
triliun, realisasi yang dihasilkan hanya mencapai Rp.1.505,4 triliun 
atau setara 84,7%. Hal ini disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas 
minyak dan gas yang menjadi andalan Indonesia untuk pasar ekspor. 
Dengan ini realisasi belanja infrastruktur ternyata hanya mencapai 
70%.
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Konsekuensi dari target besar pemerintah untuk memborong proyek 
infrastruktur adalah kebutuhan anggaran yang besar dan berpotensi 
menciptakan defisit anggaran yang lebar. Defisit anggaran terhadap 
PDB dalam APBN Perubahan 2016 ditetapkan sebesar 2,35%. Perlu 
ditekankan di sini bahwa defisit anggaran akan dibiayai oleh pinjaman 
negara. Dengan demikian, semakin besar defisit anggaran, semakin 
besar pula beban anggaran untuk membayar cicilan pinjaman serta 
bunganya.

Agresifnya pembangunan infastruktur yang sedang dilakukan 
pemerintah saat ini ternyata cukup berisiko karena dibiayai oleh 
hutang luar negeri yang ternyata bersifat jangka pendek dan 
menengah. Padahal pembangunan infrastruktur sejatinyanya adalah 
investasi jangka panjang. Apabila penerimaan negara mengalami 
shortfall – realisasi penerimaan pajak dalam satu tahun kurang dari 
target penerimaan pajak – dalam jumlah besar dan berlangsung 
secara kontinyu, dan dengan pengeluaran negara untuk infrastruktur 
yang terus didanai oleh hutang, maka dalam jangka panjang Indonesia 
akan mengalami kesulitan likuiditas keuangan yang tentunya akan 
berdampak pada perekonomian secara luas.

Untuk itu, kehadiran bank infrastruktur di Indonesia menjadi 
sangat penting. Salah satu tujuangnnya agar pembiayaan tidak 
jatuh ke perusahaan asing sebagai akibat dari pinjaman luar negeri 
pemerintah. Pinjaman luar negeri bisa berujung pada tekanan negara 
kreditur agar memprioritaskan perusahaan asal negaranya dalam 
proyek pembangunan hingga tekanan pada penggunaan konten 
lokal. Efek tambahannya adalah biaya proyek akan semakin tinggi 
dan impor dari negara kreditur akan semakin melonjak dan akan 
menyebabkan defisit pada anggaran.

Selain itu catatan juga penting untuk diberikan terhadap paket 
kebijak ekonomi jilid kelima mengenai insentif perpajakan dan 
revaluasi aset. Kehadiran dari paket ini sejatinya sudah cukup baik 
karena pemerintah akan menghilangkan pajak berganda. Kebijakan 
ini secara normatif tentu akan mampu menarik dana yang selama ini 
diinvestasikan di luar negeri dan mampu mendorong pertumbuhan 
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investasi di bidang infrastruktur. Akan tetapi gaung dari manfaat 
ini belum begitu didengar oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, 
perbaikan melalui sosialisasi menjadi poin yang sangat krusial bagi 
pemerintah.

Pembahasan mengenai infrastruktur tentu akan juga terkait 
dengan permasalahan biaya logistik di tanah air. Tingkat kompetisi 
perdagangan sebuah negara tidak hanya dapat diukur melalui kualitas 
produk, inovasi, dan harga yang diberikan. Peningkatan performa 
niaga juga harus ditopang olah tata distribusi yang efisien (Suteja, 
2015). Hal ini tentunya berimplikasi bahwa biaya ekonomi tinggi 
yang terjadi dalam rantai distribusi akan berimbas kepada kurang 
kompetitifnya perniagaan suatu produk.

Meminjam istilah Bank Dunia, Indonesia merupakan negara 
yang terdiri tidak kurang dari 17 ribuan gugusan pulau. Hal ini 
menandakan bahwa transportasi laut dan pelabuhan menjadi sangat 
penting sebagai sarana perhubungan untuk mempermudah mobilitas 
masyarakat dan kepentingan perdagangan. Ironisnya, infrastruktur 
maritim beserta manajemen kelembagaan yang ada di dalam negeri 
dinilai masih belum mampu bekerja secara efisien.

Logistic Performance Index yang dirilis oleh Bank Dunia 
memperlihatkan bahwa secara umum peringkat yang diperoleh 
Indonesia di tahun 2014 hanya mampu berada di peringkat 53. Ranking 
ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan Singapura (5), 
Malaysia (25), Thailand (35), dan Vietnam (48). Apabila dianlisis lebih 
dalam, dari beberapa indikator yang membangun indeks ini, poin 
terkait international shipment yang menilai kemudahan pengiriman 
dengan harga yang kompetitif merupakan hal yang berkontribusi 
besar terhadap rendahnya peringkat Indonesia.

Pada saat ini, rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto 
Indonesia berada pada angka 24 persen. Angka ini lebih tinggi dan 
tentunya dapat menjadi beban besar bagi pertumbuhan ekonomi 
dalam negeri. Bank Dunia menilai apabila pemerintah mampu 
menurunkan rasio tersebut menjadi 16 persen, seperti apa yang 
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telah dilakukan oleh Thailand saat ini, Indonesia akan menghemat 70 
hingga 80 Miliar US Dollar per tahunnya. Angka tersebut merupakan 
jumlah yang sangat bernilai apabila dapat dikonversikan ke bentuk 
lainnya yang lebih bermanfaat.

Iqbal, peneliti Jurnal Maritim, (2014) menerangkan bahwa setidaknya 
ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya biaya logistik 
melalui jalur laut. Pertama, kapal pengangkut barang terlalu lama 
menghabiskan waktu bersandar di pelabuhan. Hal ini tentunya 
akan menggandakan waktu tempuh perjalanan normal. Selain itu, 
ukuran kapal yang dapat berlabuh di Indonesia cenderung lebih kecil 
dibandingkan dengan kapal-kapal yang biasanya melakukan bongkar 
muat di Singapura ataupun Malaysia. Kendala ini akan menciptakan 
inefisiensi karena kapasitas kapal tidak mencapai skala ekonomis 
yang seharusnya.

Ketiga, harga bahan bakar serta biaya untuk bunker kapal di Indonesia 
nilainya 20 persen lebih besar apabila dibandingkan dengan apa yang 
ada di negara-negara tetangga. Selain itu, ketidakpastian waktu juga 
lumrah ditemui di dalam negeri. Misalnya saja untuk memindahkan 
barang dari Pulau Sumatera ke Jawa yang memerlukan waktu 
sembilan hingga 25 hari. Hal ini sudah pasti akan berdampak kepada 
barang angkutan, terlebih untuk barang yang bersifat tidak tahan 
lama.

Di awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo banyak menekankan 
kepada kebijakan maritim. Usulan untuk menjadikan Indonesia 
sebagai poros maritim dunia hingga pembangunan tol laut tidak 
henti-hentinya ditampilkan di media masa kala itu. Masing-masing 
otoritas yang memiliki kepentingan pun mulai melakukan perbaikan 
untuk memajukan sumber daya laut sebagai motor penting dalam 
pembangunan bangsa.

Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi salah satu ikon logistik 
nasional terlihat terus melakukan pembenahan diri. Indonesia Port 
Cooperation (IPC) yang menaungi manajemen pelabuhan bahkan 
sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas dengan membangun 
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Pelabuhan Kalibaru. Pembangunan Pelabuhan Sorong sebagaiWest 
Pacific Hub Port juga sedang dalam proses pengerjaan. Terlihat 
jelas bahwa pemerintah sedang banyak melakukan perbaikan untuk 
menurunkan biaya logistik melalui pembangunan di sektor maritim.
Namun, perbaikan secara fisik saja nampaknya belum cukup. 
Infrastruktur fisik, manajemen kelembagaan yang efisien juga 
diperlukan untuk menciptakan pelabuhan yang produktif. Regulasi 
yang tepat dan harmonis serta peningkatan kualitas sumber daya 
manusia di bidang industri tata niaga akan dapat menciptakan 
terciptanya biaya logistik yang semakin rendah.

Proses penegakan hukum juga harus didukung secara penuh. Sudah 
menjadi rahasia umum bahwa di pelabuhan banyak terdapat mafia 
yang mempersulit arus keluar masuk barang di pelabuhan. Hal ini 
menandakan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik 
tidak terpuji ini sangat diperlukan. Kemauan kuat pemerintah serta 
dukungan dari masyarakat tentunya akan mampu mempercepat 
proses perbaikan di pelabuhan.

Dengan perbaikan infrastuktur dan tata niaga yang tentu masyarakat 
akan mendapatkan akses yang jauh lebih besar atas suatu produk 
dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Barang-barang yang mereka 
terima tentu juga berkualitas lebih baik karena barang tersebut tidak 
harus menunggu waktu yang lama untuk sekedar disimpan dalam 
gudang di pelabuhan.

Perkembangan Kebijakan Moneter dan Fiskal

Paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan juga ikut menyasar 
sektor moneter dan fiskal. Dari sisi moneter, beberapa hal yang 
ditargetkan pemerintah berkaitan dengan inflasi dan nilai tukar. Bank 
Indonesia memiliki peranan penting di sini dalam untuk memperkuat 
pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil. Peranan ini akan 
mencakup penguatan tim pengendali inflasi, baik di tingkat pusat 
maupun daerah, serta penguatan kerjasama ekonomi dan keuangan 
daerah.
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Poin pertama dari paket kebijakan tersebut memiliki peranan penting 
bagi perekonomian nasional. Inflasi menjadi determinan utama 
dalam menentukan daya beli konsumen. Dengan semakin kuatnya 
peranan belanja rumah tangga dalam komponen Produk Domestik 
Bruto (PDB), maka stabilitas inflasi merupakan hal yang mutlak.

Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (2014) 
menemukan bahwa gejolak inflasi di Indonesia selama ini lebih 
dipengaruhi oleh penawaran dibandingkan sisi permintaan. Inflasi 
di sisi suplai tersebut terutama dipengaruhi oleh harga komoditas 
impor, harga BBM, dan tarif listrik. Intinya dapat dikatakan bahwa 
persoalan bermula dari gangguan produksi maupun gangguan 
distribusi. Oleh karena itu, operasi moneter dirasa belum efektif 
untuk mengendalikan inflasi.

Grafik 5
Perkembangan Inflasi

Sumber: Bank Indonesia, 2016, diolah

Grafik 5 menunjukan bahwa semenjak paket kebijakan moneter 
dikeluarkan, angka inflasi terus mengalami penurunan. Data Bank 
Indonesia terakhir menyebutkan bahwa di bulan September 2016 
angka inflasi Indonesia 3,07%. Angka ini masih lebih baik dibandingkan 
dengan asumsi inflasi yang tertuang dalam APBN 2016 yang nilainya 
sebesar 4,7%. Namun, bukan berarti pemerintah ataupun otoritas 
terkait bisa lengah dalam hal ini. Kecenderungan inflasi pada harga 
kebutuhan pokok masih relatif tinggi karena banyak hal, seperti 
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masalah El Nino dan distribusi. Oleh karena itu, penguatan tim 
pengendali inflasi sebagaimana tercantum pada paket kebijakan 
ekonomi merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Tim pengendali inflasi hendaknya mampu menjadi alat untuk 
merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian 
harga. Tim ini juga perlu mengantisipasi periode-periode yang 
rawan akan terjadinya inflasi. Fungsi komunikasi dan koordinasi 
antar sesama anggota tim juga perlu dijaga agar pemutakhiran 
data dan informasi dapat segera dilakukan dan diterima oleh pihak 
yang berwenang agar tindak lanjut yang sekiranya diperlukan dapat 
disegerakan.

Seperti yang sudah disinggung di awal, paket kebijakan ekonomi 
dari sisi moneter tidak hanya terfokus kepada stabilisasi inflasi 
saja. Penguatan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian paket 
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Beberapa waktu 
terakhir perkembangan nilai tukar menunjukan penguatan. Data 
Bloomberg mencatat bahwa per 24 Oktober 2016 nilai tukar rupiah 
terhadap dollar sebesar Rp.13.012. Kurs ini tentunya jauh di bawah 
target nilai tukar yang diasumsikan pada APBN Perubahan 2016 yang 
sebesar Rp.13.500.

Penting untuk kita pahami bersama bahwa perubahan yang terjadi 
pada pasar valuta asing (valas) sangatlah bergantung kepada kondisi 
eksternal sehingga resiko besar masih kerap membayangi bila kondisi 
fundamental ekonomi tidak dibangun secara benar. Dalam upaya 
untuk meredam berbagai gejolak di sektor moneter, otoritas terkait 
telah mengeluarkan paket kebijakan. Selain pada inflasi, paket 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga terkait dengan 
nilai tukar, di antaranya adalah memperkuat stabilitas nilai tukar 
rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, memperkuat 
pengelolaan permintaan dan penawaran valas, serta langkah-langkah 
lanjutan untuk memperdalam pasar uang.

Dengan demikian, terlihat bahwa selain pekerjaan rumah bagi 
pemerintah untuk melakukan pendalaman di pasar valas dan 
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menyuburkan valas dengan meningkatkan pasokan melalui ekspor, 
paket kebijakan ekonomi yang fokus pada masalah moneter sudah 
cukup dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Diharapkan 
kondisi demikian dapat berlanjut untuk waktu yang lama.

Selain isu moneter, isu fiskal juga menjadi fokus dari penerapan 
paket kebijakan ekonomi. Semangat pemerintah untuk kembali 
menggairahkan iklim ekonomi nasional melalui belanja produktif 
memang patut untuk diapresiasi. Niat pemerintah untuk memutus 
siklus penyerapan anggaran di akhir tahun seperti yang lumrah 
terjadi juga patut untuk dihargai.

Niat pemerintah tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo 
dalam sidang paripurna DPR RI Pada tanggal 16 Agustus 2017. 
Berdasarkan isi yang disampaikan, pemerintah terlihat masih optimis 
dengan perkembangan ekonomi Indonesia kedepan. Indonesia 
dipercaya masih mampu meningkatkan kinerja perekonomian 
meskipun dinamika global masih terlihat. Pemerintah percaya bahwa 
perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh banyak negara pasti akan 
menunjukan hasilnya dalam waktu dekat, meski belum semuanya 
dapat dikatakan stabil.

Dengan berbagai macam pertimbangan atas kondisi yang ada saat 
ini, asumsi makro ekonomi yang terdapat dalam APBN 2017 terlihat 
bijaksana dan realistis. Angka pertumbuhan ekonomi diasumsikan 
tidak terlalu tinggi dan utamanya target penerimaan pajak yang 
tidak terlalu berlebihan. Apalagi jika dibandingkan dengan postur 
serupa yang ada di tahun 2016, dimana pemerintah terlalu optimistis 
untuk dapat meningkatkan penerimaan.

Setelah kepanikan yang terjadi di masyarakat atas potensi terjadinya 
shortfall atau target penerimaan negara yang jauh dari kenyataan 
akibat penetapan target yang terlalu tinggi atau tidak realistis yang  
terjadi selama dua tahun terakhir, pada tahun 2017 pemerintah 
mencoba realistis terhadap target penerimaan negara melalui skema 
perpajakan. Dikutip dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko 
Widodo pada sidang paripurna, penerimaan negara akan memberikan 
kepastian lebih terhadap ruang gerak perekonomian.
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Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui 
berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan mulai dilakukannya 
kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016. Kebijakan tersebut 
diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak 
dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa 
mendatang. Pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan 
hukum di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan juga diarahkan 
untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi 
dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal 
untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi 
barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

Angka penerimaan yang ditetapkan pemerintah melalui perpajakan di 
tahun yang akan datang adalah sebesar Rp 1.495,9 triliun. Penetapan 
angka ini dinilai sangat realistis dengan mempertimbangkan segala 
dinamika ekonomi yang sedang berkembang. Asumsi ini kemudian 
juga banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan. Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (APINDO) misalnya, menyatakan bahwa penetapan angka 
ini akan sangat menguntungkan sektor riil, terlebih di tengah 
ketidakpastian kondisi global.

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh 
Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, 
serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang 
diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi 
seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. 
Program pengampunan pajak ini tentu akan menjadi momentum 
besar untuk meningkatkan penerimaan negara.

Mouloud, seorang pakar administrasi perpajakan, (2014) dalam 
kajiannya menyebutkan bahwa kesuksesan program pengampunan 
pajak memerlukan berbagai langkah, yakni efisiensi administrasi 
pajak, pemerintah yang efektif dan kredibel, reformasi struktur 
ekonomi untuk meningkatkan investasi dan pengembalian modal 
atas hasil pengampunan pajak, penerapan tarif pajak yang rendah 
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dan kompetitif, serta sosialisasi dan pendidikan kepada wajib pajak. 
Selain perkara program pengampunan pajak, paket kebijakan 
ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk menarik investasi tidak 
terlepas dari insentif fiskal hingga pertengahan tahun 2016 sudah 
terdapat lima paket kebijakan ekonomi yang menyasar insentif fiskal. 
Kelima paket tersebut tertuang pada paket kebijakan jilid II terkait 
kemudahan perizinan dan mempersingkat waktu fasilitas tax holiday 
(pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu bagi 
penanam modal baru di Indonesia) dan tax allowance (pengurangan 
pajak akan diberikan kepada perusahaan dengan nilai investasi yang 
tinggi atau nilai ekspor yang tinggi karena bisa menyerap banyak 
tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber daya lokal yang tinggi). 
Selanjutnya terdapat pada paket kebijakan jilid V berupa revaluasi 
aset untuk keringanan pajak serta menghilangkan pajak berganda 
untuk menarik dana yang selama ini diinvestasikan di luar negeri.

Paket kebijakan jilid VI juga membahas mengenai insentif pajak, 
kepabeanan, dan cukai bagi badan usaha serta pelaku usaha di 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Paket kebijakan ekonomi jilid VII 
berupa keringanan Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi pegawai yang 
bekerja pada industri padat karya selama dua tahun. Terakhir paket 
kebijakan jilid XI tentang fasilitas pajak penghasilan (PPh) dan 
BPHTB untuk penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE) dengan 
menurunkan tarif PPh final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun.
Kebijakan pemberian insentif fiskal memang memiliki dampak 
seperti dua sisi mata uang. Di satu pihak insentif pajak dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena industri unggulan yang 
padat karya akan menerima manfaat yang cukup signifikan sehingga 
tidak terjadinya praktik pemutusan kontrak kerja. Lebih jauh lagi 
akan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, di 
lain pihak hal ini juga akan berdampak pada potensi yang hilang 
dari sisi penerimaan negara perpajakan untuk membiayai program 
strategis lainnya.

Program pemberian insentif pajak memang akan selalu menjadi 
perdebatan. Agar kebijakan ini efektif mengundang investasi asing, 
laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2002) menyarankan agar negara 
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harus transparan, stabil, dan memberikan kepastian bagi iklim 
investasi. Kondisi tersebut dapat dipenuhi dengan kontrak tenaga 
kerja yang sesuai dan pemberlakuan hak paten yang dikemas dalam 
kerangka kebijakan makro dan regulasi yang ramah sehingga bisnis 
dapat berjalan dengan efisien dan memberikan dampak positif bagi 
pembangunan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahun 2016 akan segera berganti. Capaian perekonomian tidak 
sedikit yang telah berhasil didapatkan oleh pemerintah. Akan 
tetapi, tidak ada gading yang tak retak. Masih banyak sekali hal-hal 
yang bisa dibenahi agar kinerja perekonomian semakin baik hingga 
pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Dari pembahasan sebelumnya, 13 paket kebijakan ekonomi telah 
diluncurkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut tersebar dalam 
banyak sektor, seperti industri, UMKM, pembangunan infrastruktur, 
rantai pasok, hingga keseimbangan kebijakan moneter dan fiskal. 
Secara umum paket kebijakan yang ada memang terlihat baik dari 
sisi perencanaan, namun  masih banyak ruang yang perlu dibenahi 
dalam hal implementasi.

Pertama terkait dengan Industri. Seperti yang kita ketahui bersama 
bahwa keberhasilan dari sebuah industri akan bergantung pada 
kondisi infrastruktur, biaya logistik, dan kebutuhan energi. Dengan 
infrastruktur yang baik tentu industri akan mampu tumbuh dengan 
maksimal.Namun, paket kebijakan ekonomi jilid pertama yang 
menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur masih bersifat 
Instruksi Presiden (Inpres) semata. Belum ada tekanan yang lebih 
kuat bagi instansi terkait untuk mengakselerasi kinerja seperti 
halnya jika tertuang dalam Pepres Oleh karena itu menjadikan Inpres 
menjadi Pepres sesegera mungkin diharapkan akan dapat segera 
terwujud agar tidak menjadi disinsentif bagi para pelaku industri 
yang sebelumnya sudah dijanjikan atas pengerjaan infrastruktur 
yang tepat waktu.
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Biaya logistik juga patut menjadi perhatian bersama. Meskipun 
dwelling time yang ada pada saat ini di pelabuhan Tanjung Priok sudah 
dapat diapresiasi, namun masih banyak pelabuhan besar di pulau 
lainnya yang masih memiliki dwelling time yang cukup lama. Hal ini 
berarti tidak adanya standar baku antara satu daerah dengan daerah 
lainnya terkait isu logistik. Pasokan energi untuk kebutuhan industri 
juga penting untuk perhatikan lebih jauh. Mimpi ambisius Presiden 
Joko Widodo untuk mememiliki pembangkit listrik sebesar 35.000 
Mega Watt bukanlah hal yang sepele. Dalam paket kebijakan jilid 
ke-7 disebutkan bahwa pemerintah ingin agar proses pembangunan 
kilang minyak dipermudah sehingga pasokan energi tidak selalu 
bergantung terhadap impor. Padahal, jika melihat konteks yang ada 
di lapangan, masalah terbesarnya adalah pada pembebasan lahan.

Untuk sektor UMKM kebutuhan yang paling mendesak adalah 
permasalahan akses masyarakat terhadap perbankan, terutama 
bagi mereka yang ada di daerah. Paket kebijakan ekonomi yang ada 
seharunya memperhatikan bahwa penurunan bunga KUR saja tidak 
akan berarti banyak apabila akses masyarakat terhadap perbankan 
masih sangat minim. Dengan demikian, penting untuk menciptakan 
sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.Sosialisasi 
KUR juga penting untuk diperhatikan. Dengan diseminasi dan edukasi 
yang baik tentang pentingnya dan kebermanfaat KUR tentu akar 
rumput akan menjadi lebih paham dalam mengakses pemodalannya 
melalui jasa perbankan yang tentunya memiliki sistem yang lebih 
baik dari sisi penjaminan keuangan.

Dari segi pembangunan infrastruktur terlihat bahwa agresifnya 
pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah saat ini ternyata 
cukup berisiko karena dibiayai oleh hutang luar negeri yang ternyata 
bersifat jangka pendek dan menengah. Padahal, pembangunan 
infrastruktur sejatinya adalah investasi jangka panjang. Apabila 
penerimaan negara mengalamishortfall dalam jumlah besar dan 
berlangsung secara kontinu, dan dengan pengeluaran negara untuk 
infrastruktur yang terus didanai oleh hutang, maka dalam jangka 
panjang Indonesia akan mengalami kesulitan likuiditas keuangan yang 
tentunya akan berdampak pada perekonomian secara luas.Untuk itu, 
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kehadiran bank infrastruktur di Indonesia menjadi penting. Selain 
itu juga agar pembiayaan tidak jatuh ke perusahaan asing sebagai 
akibat dari pinjaman luar negeri pemerintah.

Selain itu terdapat juga catatan terkait dikeluarkannya paket 
kebijakan ekonomi jilid kelima. Kehadiran dari paket kebijakan ini 
sebenarnya sudah baik karena pemerintah akan menghilangkan pajak 
berganda. Kebijakan ini secara normatif tentu akan mampu menarik 
dana yang selama ini diinvestasikan di luar negeri dan mampu 
mendorong pertumbuhan investasi di bidang infrastruktur. Akan 
tetapi manfaat dari kebijakan ini belum sepenuhnya dapat dirasakan 
oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi 
kebijakan menjadi poin krusial untuk dilakukan oleh pemerintah.

Dari sektor tata niaga, selain infrastruktur bangunan, manajemen 
kelembagaan yang efisien juga diperlukan untuk menciptakan 
pelabuhan yang produktif. Regulasi yang tepat dan harmonis serta 
peningkatan talenta sumber daya manusia di bidang industri tata 
niaga akan dapat mengakselerasi terciptanya biaya logistik yang 
semakin rendah.Proses penegakan hukum juga harus didukung 
secara penuh. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di pelabuhan 
banyak terdapat mafia yang mempersulit arus keluar masuk barang 
di pelabuhan. Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk 
memberantas praktik tidak terpuji ini sangat diperlukan. Kemauan 
kuat pemerintah serta dukungan dari masyarakat tentunya akan 
mampu mempercepat proses perbaikan di pelabuhan.

Dengan majunya infrastuktur dan dengan tata niaga yang baik tentu 
masyarakat akan mendapatkan akses yang jauh lebih besar atas suatu 
produk dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Barang-barang 
yang mereka terima tentu juga berkualitas lebih baik karena barang 
tersebut tidak harus menunggu waktu yang lama untuk sekedar 
disimpan dalam gudang di pelabuhan.

Dalam kebijakan moneter, tim pengendali inflasi hendaknya memiliki 
tujuan yang jelas dan terstruktur sehingga mampu menjadi alat untuk 
merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian 
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harga. Tim ini juga perlu mengantisipasi periode-periode yang 
rawan akan terjadinya inflasi. Fungsi komunikasi dan koordinasi 
antar sesama anggota tim juga perlu dijaga agar pemukhtahiran 
data dan informasi dapat segera dilakukan dan diterima oleh pihak 
yang berwenang agar tindak lanjut yang sekiranya diperlukan dapat 
disegerakan.

Terakhir adalah penguatan kebijakan fiskal. Mouloud (2014) dalam 
kajiannya menyebutkan bahwa kesuksesan program pengampunan 
pajak memerlukan berbagai langkah, yakni efisiensi administrasi 
pajak, pemerintah yang efektif dan kredibel, reformasi struktur 
ekonomi untuk meningkatkan investasi dan pengembalian modal 
atas hasil pengampunan pajak, penerapan tarif pajak yang rendah 
dan kompetitif, serta sosialisasi dan pendidikan kepada wajib 
pajak. Selanjutnya terkait paket kebijakan ekonomi yang memberik 
insentif fiskal. Program pemberian insentif pajak memang akan 
selalu menjadi perdebatan. Agar kebijakan ini efektif mengundang 
investasi asing, laporan PBB (2002) menyarankan agar negara harus 
transparan, stabil, dan memberikan kepastian bagi iklim investasi. 
Kondisi tersebut dapat dipenuhi dengan kontrak tenaga kerja yang 
sesuai dan pemberlakuan hak paten yang dikemas dalam kerangka 
kebijakan makro dan regulasi yang ramah sehingga bisnis dapat 
berjalan dengan efisien dan memberikan dampak positif bagi 
pembangunan.
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PROFIL  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. 
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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 (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, 
dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia 
Report), serta forum diskusi (The Indonesian Forum). 
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contact@theindonesianinstitute.com
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