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Kata Pengantar
Wacana tentang perlunya peningkatan angkat parliamentary threshold (PT) –
ambang batas persyaratan minimal untuk mendapatkan kursi di parlemen – dari
2,5 persen pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi 5 persen di Pemilu 2014 dalam
revisi Undang-Undang Pemilu mulai hangat diperbincangkan. Argumen utama
diperlukannya peningkatan PT adalah untuk menyederhanakan jumlah partai
sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan efektifitas pemerintahan.
Rencana menaikkan persentase PT inipun menimbulkan berbagai wacana dari
partai-partai politik mengenai ide penggabungan partai. Alasannya hampir
seragam, untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.
Partai Amanat Nasional (PAN) mempopulerkan istilah konfederasi partai.
Partai Demokrat juga mengusung ide serupa, tetapi dengan menggunakan istilah
berbeda, yaitu asimilasi partai politik. Sementara Partai Golkar menawarkan
wacana tentang fusi politik seperti yang terjadi dengan partai-partai pada
1973. Pertanyaannya, sejauhmana ide tentang penggabungan partai melalui
konfederasi atau istilah lainnya dapat menyelasaikan problem presidensialmultipartai? Apakah ide konfederasi atau asimilasi partai benar-benar memiliki
kontribusi positif dalam mengokohkan sistem pemerintahan presidensial, atau
hanya sekadar akal-akalan partai dalam membangun kekuatan di Pemilu 2014?
Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang logika konfederasi
dan efektifitas sistem presidensial
Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di beberapa
bidang. Di bidang ekonomi dan keuangan tentang kenaikan tarif dasar listrik
dan tentang revaluasi yuan. Bidang politik mengangkat tema tentang evaluasi
kinerja menteri dan mengenai kasus Andi Nurpati dan independensi KPU. Di
bidang sosial mengangkat tema mengenai penguatan partisipasi perempuan
dalam kebijakan publik daerah dan tentang perjuangan mewujudkan kebebasan
pers.
Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan
akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis,
serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi,
politik, sosial dan budaya di Indonesia.
Selamat membaca.
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Laporan Utama

Logika Konfederasi
dan Efektifitas Sistem Presidensial
Wacana tentang perlunya peningkatan angkat parliamentary threshold (PT) –
ambang batas persyaratan minimal untuk mendapatkan kursi di parlemen – dari
2,5 persen pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi 5 persen di Pemilu 2014 dalam
revisi Undang-Undang Pemilu mulai hangat diperbincangkan. Argumen utama
diperlukannya peningkatan PT adalah untuk menyederhanakan jumlah partai
sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan efektifitas pemerintahan.

Rencana menaikkan persentase PT inipun menimbulkan berbagai
wacana dari partai-partai politik mengenai ide penggabungan
partai. Alasannya hampir seragam, untuk menyederhanakan sistem
kepartaian di Indonesia.
Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya mempopulerkan istilah
konfederasi partai. Tujuannya, selain untuk menyederhanakan
jumlah partai politik, konfederasi partai bertujuan agar sisa-sisa suara
partai kecil yang tidak lolos penghitungan kursi di DPR akibat tidak
memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold
tidak sia-sia. PAN juga sudah membahas wacana itu dengan sejumlah
partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR, seperti Partai Matahari
Bangsa dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.
Selain PAN, Partai Demokrat juga mengusung ide serupa,
penggabungan partai politik, tetapi dengan menggunakan istilah
berbeda, yaitu asimilasi partai politik. Partai Demokrat pun sudah
mulai melakukan penjajakan dengan Partai Barisan Nasional dan
Partai Republik Nusantara.
Sementara Partai Golkar menawarkan wacana tentang fusi
politik seperti yang terjadi dengan partai-partai pada 1973 yang
menghasilkan dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan
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Laporan Utama
(PPP) untuk fusi partai-partai Islam, Partai Demokrasi Indonesia
(PDI) yang mewadahi partai-partai nasionalis dan Kristen/Katolik
dan satu Golongan Karya (Golkar).
Respons partai-partai terhadap wacana perlunya peningkatan
persentase parliamentary threshold sebenarnya memiliki tujuan
yang sama, yaitu untuk menyederhanakan jumlah partai politik.
Masalahnya sistem multipartai ekstrem selama ini dianggap sebagai
salah satu biang keladi yang menghambat jalannya pemerintahan
presidensial dan mengganggu kualitas demokrasi. Karena itu, sudah
banyak sekali suara masyarakat yang menghendaki agar sistem
kepartaian di Indonesia disederhanakan.
Problem Presidensial-Multipartai
Penerapan sistem presidensial di tengah-tengah sistem multipartai
memang terbukti cenderung menimbulkan instabilitas politik dan
kedudukan presiden yang lemah. Karena dalam sistem multipartai
yang terfragmentasi akan sulit melahirkan satu partai yang cukup kuat
untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga diharuskan
untuk membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Ketidakstabilan
pemerintahan akan semakin kompleks, ketika bangunan koalisi
parpol yang terbentuk sangat rapuh dan pragmatis.
Meskipun reformasi 1998 telah membuahkan demokrasi dan
terjadinya purifikasi sistem presidensial di Indonesia. Penegasannya
ditandai institusionalisasi (melalui amandemen UUD 1945) sistem
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dengan
satu paket pencalonan, pembatasan masa jabatan, penguatan
mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif, serta
pelembagaan impeachment (pemakzulan) melalui hukum. Namun,
rumusan presidensialisme lebih murni yang diamanatkan konstitusi
tersebut juga sulit diimplementasikan ketika dikombinasikan dengan
struktur politik multipartai.
Koalisi yang tidak lazim dalam tradisi presidensialisme, misalnya,
menjadi kebutuhan mendasar dan sulit dihindari dalam
presidensialisme yang dipadukan dengan multipartai. Apalagi koalisi
yang terbangun sangat rapuh dan cair karena karakter partai-partai
dalam berkoalisi tidak disiplin, amat oportunistik, dan pragmatis.
Situasi ini menyebabkan Presiden berada pada posisi yang dilematis,
berkompromi dengan parlemen atau berpegang teguh pada prinsip
presidensialisme yang belum sepenuhnya didukung desain institusi
politik yang kokoh.
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Apalagi personalitas dan gaya kepemimpinan Presiden SBY sangat
kompromistis dan akomodatif – cenderung ingin merangkul dan
mengakomodasi semua kekuatan politik – sehingga terkesan
kurang tegas dan ragu dalam mengambil keputusan. Hal inilah yang
menyebabkan presidensialisme pada era Pemerintahan SBY-JK
maupun SBY-Boediono tereduksi dan dijalankan secara setengah
hati (presidensialisme setengah hati).
Karena itu, multipartai ekstrem (jumlah partai sangat banyak)
seperti saat ini perlu segera didorong menjadi multipartai
sederhana, terutama jumlah partai di parlemen. Sebab dalam
politik kesehariannya, Presiden berhadapan dengan partai-partai
di parlemen, bukan partai-partai peserta pemilu. Karena itu, yang
perlu disederhanakan adalah jumlah partai di parlemen, bukan
jumlah peserta pemilu, agar demokrasi dan kebebasan berpartai
tetap terjamin.
Pertanyaan selanjutnya, sejauhmana ide tentang penggabungan
partai melalui konfederasi atau istilah lainnya dapat menyelasaikan
problem presidensial-multipartai itu? Apakah ide konfederasi
atau asimilasi partai benar-benar memiliki kontribusi positif dalam
mengokohkan sistem pemerintahan presidensial, atau hanya sekadar
akal-akalan partai dalam membangun kekuatan di Pemilu 2014?
Efektifitas Konfederasi
Selain, bukan ide baru – karena pada Pemilu 2004 sudah ada diatur
di undang-undang secara eksplisit bahwa partai-partai yang tidak
memenuhi parliamentary threshold dapat melebur dalam satu
kekuatan politik atau bergabung dengan salah satu partai yang lolos
ke parlemen – penyederhanaan partai melalui konfederasi partai
secara logika politik keliru. Paling tidak, ada tiga kekeliruan anggapan
bahwa konfederasi partai mampu menyederhanakan parlemen dan
mengokohkan sistem presidensial.
Pertama, konfederasi partai tidak memiliki pengaruh dalam
mengurangi fragmentasi politik di parlemen. Sebab dalam politik
kesehariannya Presiden berhadapan dan “bernegosiasi” dengan
partai-partai di parlemen, bukan dengan partai-partai peserta pemilu
non-parlemen. Terlalu banyaknya partai di parlemen yang menjadi
problem utama jalannya pemerintahan presidensial selama ini.
Karen itu, logika penyederhanaan partai melalui penggabungan
partai dengan berbagai istilah itu, menjadi keliru jika tujuannya
adalah untuk mengefektifkan pemerintahan dan meningkatkan
kualitas demokrasi presidensial.
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Kedua, logika penggabungan partai yang tidak lolos ke parlemen
tidak menjamin akan mengurangi jumlah partai di pemilu berikutnya.
Polarisasi dan faksi-faksi di internal yang berbeda pandangan dalam
menyikapi penggabungan partai, justru akan menyulut pendirian
partai baru. Potensi elite politik di internal partai-partai peserta
konfederasi yang maju sendiri-sendiri mengatasnamakan partai
politik yang terpecah belah sangat besar.
Kalaupun terjadi konfederasi, apalagi model konfederasi murni –
dimana penggabungan partai dilakukan sejak sebelum pemilu dan
melebur menjadi satu jauh sebelum pemilu – berpotensi besar
memunculkan perpecahan di kalangan internal partai. Elite partai
yang tidak sependapat berpotensi besar mendirikan partai baru. Itu
artinya, konfederasi atau asimilasi partai tidak memiliki kontribusi
untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu.
Ketiga, jika setengah konfederasi – bertarung dengan bendera
partai masing-masing di pemilu dan setelah diketahui hasilnya
baru terbentuk konfederasi partai yang tidak lolos parliamentary
threshold yang dipimpin oleh partai yang lolos – juga tidak memiliki
efek langsung terhadap penyederhanaan jumlah partai di parlemen,
Penggabungan partai model konfederasi hanya memenuhi logika
untuk meningkatkan kualitas representasi politik – agar suara rakyat
dalam pemilu tidak hangus – tetapi tidak memenuhi logika untuk
memperkuat sistem presidensial dan penyederhanaan partai di
parlemen.

Model konfederasi
partai tidak efektif
untuk meningkatkan
kualitas demokrasi
dalam konteks
efektifitas pemerintahan
presidensial. Namun,
konfederasi akan
meningkatkan kualitas
demokrasi dalam
konteks representasi
politik.

Jika model konfederasi ini disimulasikan dengan Pemilu 2009,
tetap saja jumlah partai yang masuk parlemen 9 partai seperti
saat ini. Karena yang melakukan peleburan hanyalah partaipartai yang memang sejak awal tidak memiliki suara signifikan.
Berdasarakan logika politik di atas, maka ide tentang penggabungan
partai (konfederasi) yang berbasis parta-partai yang tidak lolos
parliamentary threshold hanyalah merupakan akal-akalan partai
untuk memperkuat dirinya. Sementara ide tersebut tidak memiliki
logika politik yang masuk akal dapat menyederhanakan parlemen
dan meningkatkan kualitas demokrasi presidensial. Karena itu,
model konfederasi partai tidak efektif untuk meningkatkan kualitas
demokrasi dalam konteks efektifitas pemerintahan presidensial.
Namun, konfederasi akan meningkatkan kualitas demokrasi dalam
konteks representasi politik.
— Hanta Yuda AR —
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Kenaikan Tarif Dasar Listrik
dan Ekonomi Indonesia

Setelah melalui serangakain proses diskusi, akhirnya pada tanggal 15
Juni 2010 lalu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Komisi VII
DPR mencapai kesepakatan untuk menaikan tarif dasar listrik (TDL)
rata-rata sebesar 10 persen, keculai untuk golongan pelanggan 450900 Volt Amper. Tarif baru efektif berlaku mulai 1 Juli lalu.
Kenaikan TDL memang tidak terelakan. Kalau tidak dinaikan,
maka subsidi listrik dalam APBN akan membengkak hingga Rp 5
trilyun per bulan. Selain itu, kalau Pemerintah harus memilih antara
menaikan harag TDL dan bahan bakar minyak (BBM), jika dilihat
dari konsekwensi inflasinya, memang lebih baik menaikan TDL.
Namun bagaimanapun, pemilihan momentum mungkin bisa menjadi
pelajaran berharga untuk kita. Hari Raya Idul Fitri masih sebulan
lagi, tetapi harga barang kebutuhan pokok sudah mulai melonjak.
Penyebabnya lagi-lagi kegagalan panen.
Belum lagi sistim distribusi komoditas pokok yang sejak dulu tidak
mengalami peningkatan signifikan. Beban masyarakat juga semakin
berat mengingat bulan Juli merupakan tahun ajaran baru yang
memaksa para orangtua menyediakan dana yang lebih banyak
untuk pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, tidaklah
berlebihan jika angka inflasi tahun 2010 akan mencapai kisaran 6,57,5 persen.
Dampak
Pada rumah tangga pengguna daya 1.300 VA dan 2.200 VA, biaya
tambahan per bulan yang harus dikeluarkan rata-rata sebesar Rp.24
ribu dan Rp 34.000.
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Disisi lain, dampak kenaikan TDL terhadap biaya produksi yang harus
ditanggung sektor bisnis bervariasi, dari 10 hingga 30 persen. Kini
lengkaplah penderitaan dunia usaha ditanah air. Pada saat mereka
tengah menghadapi ancaman serbuan produk-produk asing karena
impelementasi kebijakan perdagangan bebas, dilain pihak, ongkos
produksi terus membumbung tanpa adanya pembenahan ekonomi
biaya tinggi.
Penderitaan tidak cukup sampai disitu. Mereka kini berhadapan
dengan masyarakat yang berdaya beli dari hari ke hari semakin
lemah. Masyarakat berdaya beli lemah tentu memilih produk yang
harganya lebih murah meskipun kualitasnya lebih buruk.
Andalkan Ekspor
Namun dibalik itu, sebenarnya peluang masih tetap ada. Ditengah
lesunya pasar domestik, pasar luar negeri seharusnya dapat
dimanfaatkan sebaik mungkin, mengingat China baru saja menaikan
nilai tukarnya. Ini akan membuat nilai produk negeri panda tersebut
menjadi lebih mahal.

Namun dibalik itu,
sebenarnya peluang
masih tetap ada.
Ditengah lesunya pasar
domestik, pasar luar
negeri seharusnya dapat
dimanfaatkan sebaik
mungkin,

Dalam jangka pendek, ekspor memang sepertinya menjadi satusatunya harapan yang tersisa. Konsumsi masyarakat akan melemah,
demikian pula dengan belanja Pemerintah. Disisi lain, investasi juga
masih memerlukan banyak promosi dan insentif, yang pada akhirnya
juga membebani keuangan negara.
Untuk meningkatkan kinerja ekspor, pembenahan infrastruktur
perdagangan perlu segera dibenahi. Pembenahan tidak selalu berarti
menambah anggaran belanja. Pemberantasan terhadap pungutan
liar jelas akan meredam ekonomi biaya tinggi.

— Nawa Thalo —
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Revaluasi Yuan

Sejak 19 Juni 2010, Bank Sentral China (PBC) memutuskan
untuk kembali menggunakan rejim nilai tukar terkendali dalam
pengelolaan yuan. Sejak krisis keuangan melanda Amerika Serikat
(AS), PBC mematok nilai tukar yuan terhadap dolar pada level 8,3
yuan per dolar AS.
Setelah PBC merevaluasi (menaikan), nilainya menjadi 8,11 per
dolar. Selain merevaluasi nilai yuan, PBC juga memutuskan untuk
memberikan toleransi rentang pergerakan yuan terhadap dolar
sebesar 0,3 persen. Para ekonom yakin bahwa nilai yuan akan terus
menguat, karena selama ini mereka beranggapan bahwa nilai yuan
selama ini 30 persen lebih murah dari nilai wajarnya.
Dua Faktor Pendorong
Selama ini Pemerintah dan Kongres AS menuding bahwa rejim nilai
tukar tetap merupakan upaya pemerintah China untuk“memanipulasi
kurs”. Nilai tukar yuan terhadap dolar dipatok sedemikian rupa
sehingga komoditas China di pasar internasional menjadi sangat
kompetitif. Ekspor China akibatnya melaju kencang.
Selain itu, China bisa menikmati pertumbuhan cadangan devisa
yang fantastis. Sampai akhir tahun 2009, China memiliki cadangan
devisa terbesar di dunia, yakni sekitar 2,4 trilyun dolar. Disisi lain,
produk-produk AS dan Eropa menghadapi permintaan yang terus
mengempis. Hal ini jelas memicu terjadi ketidakseimbangan neraca
perdagangan.
Krisis keuangan AS –yang berlanjut pada krisis hutang
Yunani- memberikan momentum negara-negara besar untuk
menekan Pemerintah China agar membiarkan nilai tukar yuan
mengambang.
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Demi menghindari tekanan politik yang semakin kuat, China
akhirnya memutuskan untuk membuat yuan bergerak lebih fleksibel.
Jika kita melihatnya dari perspektif ini, kebijakan tersebut boleh
disebut sebagai “kebijakan setengah hati”, mengingat keputusan
diambil hanya bebrapa hari menjelang pertemuan G-20 di Totonto,
Canada pada tanggal 26-27 Juni 2010. Inilah faktor pertama yang
mendorong China untuk merevaluasi yuan.
Faktor kedua yakni kondisi makroekonomi China sendiri. Tingginya
cadangan devisa mencipatkana kesan bahwa China mampu
menciptakan kondisi makro yang stabil. Hal ini tentu menarik dimata
investor asing. Investasi yang terus mengalir masuk, ditambah
dengan dengan ekspor yang terus melejit, membuat ekonomi
bertumbuh dengan angka yang mengagumkan-tapi juga sekaligus
menakutkan.
Mengapa? karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat
“mesin-mesin” ekonomi menjadi terlalu panas. Ini tentu mendorong
angka inflasi. PBC telah berusaha mengendalikan laju pertumbuhan
dengan menggunakan instrumen suku bunga.

Jika Indonesia terus
terdera oleh ekonomi
biaya tinggi, maka
revaluasi yuan tidak
membawa faedah apaapa untuk kita.

Namun sayang, tidak efektif mengingat pasar keuangan yang masih
kurang berkembang. Akibatnya, revaluasi yuan sepertinya menjadi
pilihan yang paling bijak saat ini. China tidak perlu takut terhadap
daya saing produk mereka dipasar internasional karena infrastruktur
perdagangan yang sudah maju.
Dampak bagi Indonesia
Kebijakan revaluasi yuan seharusnya berdampak positif bagi
Indonesia. Secara teoritis, daya saing komoditas Indonesia akan
meningkat. Hal ini akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.
Namun demikian, kita harus tetap memperhatikan peta persaingan
dalam pasar global. Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam merupakan
para pesaing yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi
ekonominya.
Jika Indonesia terus terdera oleh ekonomi biaya tinggi, maka
revaluasi yuan tidak membawa faedah apa-apa untuk kita.
— Nawa Thalo —
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Politik

Evaluasi Kinerja Menteri

Upaya pemerintah menempatkan para menteri yang berasal dari
kalangan partai politik untuk mengakomidir berbagai kepentingan
politik dalam pemerintahannya guna terciptanya pemerintahan yang
efektif dan efisien, serta jauh dari pelbagai kritikan yang bersumber
dari DPR mulai menemukan hasil yang tidak memuaskan.
Banyak faktor yang menyebabkan ketidakmemuaskan tersebut,
antara lain pertama benturan kepentingan antara partai politik sebagai
perpanjangan masyarakat dan menteri sebagai perpanjangtangan
pemerintah. Benturan ini dialami oleh para menteri yang berasal
dari partai politik, mengingat mereka membawa dua kepentingan
yang terkadang berbeda.
Faktor kedua adalah munculnya kasus kasus baru yang bermuara politik
yang menyita sumberdaya penerintah dalam menyelesaikannya.
Sebagai contoh kasus Bibit-Chandra yang melahirkan perseteruan
antara KPK dan Kepolisian, serta kasus Bank Century. Akibatnya,
kinerja dan fokus pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan
terganggu oleh kasus-kasus tersebut, terlebih kasus tersebut
mendapat perhatian publik.
Faktor ketiga adalah kapabilitas menteri itu sendiri dalam memahami
ruang lingkup departemen atau kementrian yang dipegangnya.
Ambigu yang muncul adalah, sangat jarang seorang menteri
yang berasal dari partai politik mampu menjalankan tugasnya
sebagai seorang menteri. Mengingat, konsep dasar pemerintahan
adalah pelayanan dengan mengedepankan kepentingan publik dan
konsep distribusi kesejahtraan yang adil dan dijalankan dengan
pola partisipapatif sesuai laur sebuah kebijakan publik. Akan tetapi
tidak semua menteri ada dalam posisi ambigu karna kinerjanya
tergantung juga kolektivitas sumber daya yang ada di departemen
atau kementrian yang dipimpinnya.
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Faktor terakhir yang menyebabkan tidak memuaskannya kinerja
adalah ketidaksinkronan antara grand design, program dan kondisi
dilapangan. Faktor ini tergantung sekali terhadap konsistensi dan
pengalaman menteri tersebut dalam menyiapkan grand design
yang diturunkan kedalam berbagai program pembangunan. Dengan
kata lain seorang menteri yang telah menguasai tahapan dan
fluktuasi ritme kerja pemerintahan akan lebih mudah dan mendapat
masukan yang signifikan dibanding menteri baru yang belajar sambil
menjabat.
Tidak hanya itu, kondisi lapangan yang menahun dan membentuk
menjadi budaya kerja di pemerintahan dengan serta merta menjadi
alat ukur kesuksesan dan sinkronnya dari hulu hilir roda pemerintahan.
Pengalaman memperlihatkan bahwa, seorang menteri terkadang
bsia terkecoh pola kerja di departemen atau kementriannya sendiri
karena ketidakfahaman lapangan dan budaya kerja yang berkembang
seiring dengan meningkatnya kemampuan sumber daya di lembaga
tersebut.
Guna mempertahankan konsistensi dan kapabilitas pemerintahan,
upaya untuk merefresh kembali para menteri untuk kembali ke
track dan grand design yang telah ditetapkannya merupakan langkah
yang wajib diambil. Hal ini untuk menjaga in-alokasi program dan
pembiayaan agar tidak terbuang percuma dan menjadi masalah di
kemudian hari.
Evaluasi kinerja menteri adalah langkah tepat yang dilakukan karena
bagian dari komitmen kontrak politik mereka dengan Presiden.
Oleh karena itu, Presiden harus melakukan penilaian obyektif
terhadap menteri-menteri yang dinilai tidak memenuhi harapannya
dengan atau tanpa bantuan lembaga lainnya karena merupakan
hak prerogatif Presiden dan tidak terpengaruh oleh segala bentuk
tekanan politik.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional yang memuat
memuat 70 program, 155 rencana aksi, dan 369 subrencana aksi
yang dijalankan oleh 45 kementerian dan lembaga. Dimana output
dari Inpres itu adalah 199 kebijakan, 77 proyek fisik, dan 182 proyek
nonfisik. Inpres ini menuntut para menteri untuk merealisasaikan
program program departemen dan kementeriannya guna
mempercepat prosese pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya
kesejahtraan masyarakat.
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Melalui payung hukum diatas dan adanya kewajiban melakukan
evaluasi, maka dilaksanakan evaluasi semester pertama yang
dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
(UKP4). Hasil evaluasi menyebutkan sekitar 49 subrencana aksi
dinilai mengecewakan khususnya di Kemenko Polhukam, Kemenko
Perekonomian, dan Kemenko Kesra.

Layaknya sebuah
evaluasi kinerja,
sudah barang tentu
perlu reward and
punishment guna
melakukan perbaikan
dan koreksi total
terhadap pola kerja dan
program kelembagaan
tersebut guna citra
dan keberhasilan
pemerintahan yang
dipimpin SBY-Boediono

Lembaga lainnya yang mendapatyang kurang memuaskan adalah
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan
beberapa kementrian yang mendapat rapor merah adalah Kementrian
Kominfo, Kemkum dan HAM, dan Kementrian PU. Akan tetapi
secara umum, hasil evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun
2010 hingga 30 Juni 2010 menyebutkan 58 subrencana aksi dinilai
sangat memuaskan, 235 memuaskan, 15 kurang memuaskan, dan
49 mengecewakan, dan 12 sudah selesai pada periode sebelumnya.
Layaknya sebuah evaluasi kinerja, sudah barang tentu perlu
reward and punishment guna melakukan perbaikan dan koreksi
total terhadap pola kerja dan program kelembagaan tersebut guna
citra dan keberhasilan pemerintahan yang dipimpin SBY-Boediono.
Akan tetapi dalam konsep pemerintahan sekarang, pola tersebut
tidak dipakai. Yang muncul adalah peluang untuk memperbaiki dan
melakukan koreksi tanpa ada reward bagi yang memenuhi target
dan punishment bagi yang tidak memenuhi target. Oleh karena itu,
keinginan sebagain orang adanya reshuffle kabinet telah terjawab
secara tidak langsung.

— Aly Yusuf —
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Kasus Andi Nurpati
dan Independensi KPU

Andi Nurpati akhirnya diberhentikan dari keanggotaan KPU
pusat setelah menjalani sidang Dewan Kehormatan (DK) KPU
pada 29 Juni 2010. Ketua DK KPU Jimly Ashidiqie membacakan
keputusannya, di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat,
Rabu 30 Juni 2010, dan menyatakan Andi Nurpati terbukti
melanggar kode etik penyelengara Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam UU Nomor 31 Tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2007
serta sumpah jabatan anggota KPU.
Pelanggaran Kode Etik
Pelanggaran pertama, terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah.
Dalam kasus Pemilukada Toli-Toli ini, KPU menerbitkan dua buah
surat yang saling bertentangan dalam penyelenggaraan Pemilukada
Tolitoli. Surat ini terkait dengan meninggalnya salah satu calon wakil
bupati yang bernama Amiruddin Nua yang berpasangan dengan
calon bupati Aziz Bestari.
Surat pertama, No 320/KPU/V/2010 yang berisikan izin dari KPU
untuk memperbolehkan calon kepala daerah tetap maju dalam
pemilukada meskipun wakilnya telah meninggal dunia (berhalangan
tetap). Padahal bila, merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 63 ayat 2 jelas
tertera aturan yang menyatakan bahwa dalam hal salah satu atau
pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye
sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan
calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal
dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
Lahirnya surat pertama menurut pengamatan Ketua Bawaslu
Nur Hidayat Sardini adalah akibat ketidakcermatan Andi Nurpati
sehingga dapat dikategorikan melanggar kode etik. Mengenai
pelanggaran ini, Bawaslu sendiri telah merekomendasi pembentukan
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Dewan Kehormatan yang dituangkan dalam surat Bawaslu No.
429/Bawaslu/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 yang ditujukan pada
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.
Andi Nurpati menurut KPU adalah orang yang membuat konsep
surat pertama. Diantara anggota KPU sendiri sesungguhnya masih
terdapat perbedaan pendapat tentang penafsiran pasal 63 ayat 2 UU
32/2004. Namun, Andi tidak melibatkan Koordinator Divisi Hukum
dan Pengawasan KPU yang juga Koordinator Wilayah Sulawesi
Tengah, I Gusti Putu Artha dalam diskusi menafsirkan pasal 63 ayat
2. Surat No. 320/KPU/V/2010 tetap dikirimkan, yang kemudian
direvisi oleh surat kedua No. 324/KPU/V/2010 (KOMPAS.com 21
Juni 2010).
Bawaslu menilai dengan telah diterbitkannya Surat KPU Nomor
320/KPU/V/2010, Andi diduga telah melanggar Pasal 2, Pasal 28,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Peraturan KPU
Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Independensi KPU
Pelanggaran kedua, yang menjadi alasan pemberhentian Andi
Nurpati adalah karena terbukti melanggar asas penyelenggaraan
pemilu dan ketentuan sumpah jabatan anggota KPU. Hal ini terkait
dengan masuknya Andi Nurpati ke politik praktis dengan menjabat
di DPP Demokrat.
Anggota KPU berdasarkan UU No 22 tahun 2007 memiliki
masa kerja selama lima tahun. Setiap anggota KPU juga dilarang
mengundurkan diri untuk bergabung dengan parpol atau
mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun sayangnya, sanksi
dalam aturan ini sangat minim. Sehingga kasus seperti Andi Nurpati
ini sangat disayangkan akan terus terjadi mengingat ini adalah kasus
kedua setelah mundurnya Anas Urbaningrum dari KPU dan masuk
ke partai Demokrat.
Bila kasus seperti ini terus terjadi maka bukan tidak mungkin mulai
dari KPU hingga KPUD akan terjadi hal-hal semacam ini sehingga
mengancam independensi penyelenggara pemilu di Indonesia.
Independensi memang merupakan faktor mutlak bagi penyelenggara
pemilu. Bila salah satu komisioner KPU merupakan simpatisan
atau bahkan anggota suatu partai tertentu maka dikhawatirkan
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komisioner KPU tidak dapat menjalankan independensinya dan bisa
dianggap bisa melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan
salah satu partai kontestan pemilu.
Hal ini bila terus berulang tentu saja akan mendatangkan marabahaya
bagi bangsa ini karena berpotensi menjadi pemicu kerusuhan dalam
pemilu yang dilaksanakan apakah itu pemilu legislatif, pemilu presiden
maupun pemilukada.
Rekomendasi:
KPU sebaiknya tidak diisi oleh kader partai politik. Usulan dari
politikus untuk memperbolehkan posisi komisioner KPU diisi
oleh orang parpol sebaiknya tidak diterima karena akan sangat
mengancam independensi KPU. Komisioner KPU sebaiknya diisi
oleh orang yang tidak pernah menjadi anggota partai politik atau bila
pernah, telah berhenti menjadi anggota selama 5 tahun. Bahkan, bila
memungkinkan, setiap komisioner KPU tidak boleh menjadi anggota
suatu partai politik hingga 5 tahun setelah selesai bertugas. Hal ini
untuk mengantisipasi masuknya petualang politik sebagai komisioner
KPU sehingga yang mau menjadi komisoner KPU adalah orang yang
benar-benar berniat untuk menjadi penyelenggara pemilu yang jujur
dan adil serta tentu saja berkualitas dan independen.
Sebaiknya seleksi calon anggota KPU dilakukan oleh tim khusus yang
independen dan berintegritas untuk melakukan pencarian caloncalon yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi komisioner yang
berkualitas dan independen. Tim ini bertugas untuk mempelajari
rekam jejak calon kemudian meminang calon dan selanjutnya
diseleksi dan ditawarkan kepublik. Mekanisme yang ada sekarang
dengan membuka pendaftaran seluas-luasnya terbukti kurang pas
dalam menemukan calon yang berintegritas. Bila dilakukan oleh tim
khusus yang mempelajari rekan jejak dan kejudian meminang calon
diharapkan akan terbentuk petugas penyelenggara pemilu yang
lebih berkualitas dan independen.

Pelanggaran kode etik
yang dilakukan Andi
Nurpati dalam kasus
Pemilukada di Toli-toli
yang ditengarai ada
unsur keberpihakan
serta mundurnya
dari KPU untuk
bergabung kedalam
Partai Demokrat
memperlihatkan
secara nyata bahwa
independensi KPU
dalam penyelenggaraan
pemilu masih
dipertanyakan. Oleh
karena itu, harus dibuat
mekanisme seleksi calon
anggota KPU yang lebih
berkualitas sehingga
komisioner KPU terpilih
adalah orang-orang
yang berkualitas dan
bebas dari petualang
politik..

Benni Inayatullah -

Update Indonesia — Volume V, No. 4 - Agustus 2010

UI V-04 Indonesia.indd 15

15
29/07/2010 19:14:38

Sosial

Penguatan Partisipasi Perempuan
dalam Kebijakan Publik Daerah

Perjuangan panjang advokasi dalam rangka pemberdayaan dan
penguatan perempuan dalam pembangunan termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk hak-hak konstitusional perempuan.
Salah satunya adalah hak untuk menyampaikan pendapat sebagai
salah satu bentuk partisipasi dalam proses kebijakan pembangunan
daerah.
Sejak era otonomi daerah diterapkan, euforia daerah untuk
menerbitkan produk kebijakan publik berupa Peraturan Daerah
(Perda) banyak terjadi. Kilas balik ke masa yang telah lewat, beberapa
produk Perda yang sudah diberlakukan ternyata menimbulkan
dampak sampingan yang merugikan hak dan kepentingan kelompok
perempuan. Seperti terjadi pada Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun
2005 yang maksudnya sebetulnya baik yaitu antara lain mencegah
praktek pelacuran di Kota Tangerang namun berdampak merugikan
hak dan kepentingan perempuan yang menjadi terbatasi ruang
geraknya untuk melakukan aktivitas pada malam hari.
Hal semacam itu diharapkan tidak terjadi lagi. Antara lain dengan
dicoba diterapkannya prinsip mekanisme preventif dan evaluatif
pada produk kebijakan publik. Preventif berarti pencegahan produk
kebijakan publik yang akan menimbulkan dampak masalah. Evaluatif
berarti peninjauan kembali apakah produk kebijakan yang sudah
ditetapkan sungguh mendatangkan manfaat dan bukan dampak
masalah yang merugikan.
Partisipasi perempuan dalam kebijakan publik
Partisipasi perempuan dalam kebijakan publik masih banyak dipahami
dalam pengertian yang sempit, yaitu sebatas partisipasi perempuan
dalam jabatan struktural di pemerintahan atau di lembaga legislatif.
Pada tiga kali diskusi interaktif radio talkshow yang diadakan oleh
The Indonesian Institute di bulan Juni-Juli 2010, pendapat dari
bapak dan ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
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Kota Tangerang pun lebih menegaskan bahwa partisipasi perempuan
sudah baik dalam arti seperti ditunjukkan yaitu perempuan di Kota
Tangerang sudah banyak menjabat posisi-posisi penting dalam
struktur pemerintahan, misalnya sebagai kepala dinas, dan pejabat
eselon lainnya.
Pendapat demikian tidaklah sepenuhnya keliru, namun ada hal
penting yang tidak tercakup dalam sikap pendapat itu. Yaitu
bahwa partisipasi perempuan dalam kebijakan publik haruslah
dilihat lebih luas yaitu seberapa jauh masyarakat perempuan
terlibat aktif dalam proses penyusunan produk kebijakan publik.
Dalam hal ini indikator praktisnya adalah seberapa banyak dan
sejauh mana perempuan menyampaikan aspirasinya dalam
penyusunan kebijakan publik. Misalnya dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, apakah
konsultasi publiknya sudah melibatkan seluas-luasnya komponen
masyarakat perempuan secara representatif dan tidak hanya selektif
pada kelompok perempuan tertentu.
Hal lain yang semestinya menjadi perhatian pula adalah apakah
ada mekanisme yang jelas dan dijamin bagi masyarakat perempuan
untuk menyampaikan aspirasinya terkait proses kebijakan publik.
Sampai saat ini, hal ini menjadi penting dibuatkan langkah dukungan
afirmatifnya, mengingat baik dari tingkat elit pejabat maupun sampai
tingkat masyarakat akar rumput, partisipasi perempuan yang lebih
maju dalam menyuarakan aspirasi perempuan masih perlu mendapat
dukungan, antara lain karena budaya patrialistik yang masih kuat,
sehingga perempuan apalagi di daerah, masih kurang berani untuk
menyuarakan pendapatnya, apalagi bila berbeda dengan suara
mayoritas pejabat pria atau suara mayoritas yang kurang sensitif
dengan kepentingan perempuan.
Ranperda tentang partisipasi perempuan
dalam kebijakan publik
Pada Mei 2009 hingga Juli 2010, tiga lembaga yang bermitra
dalam program advokasi mendukung kesetaraan hak konstitusional
perempuan di Kota Tangerang melakukan rangkaian program yang
terkait. Ketiga lembaga itu adalah The Indonesian Institute (TII),
SETARA Institute, dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia
(PBHI) Jakarta. Di akhir program, dihasilkan naskah akademis
dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang partisipasi
perempuan dalam kebijakan publik. Naskah akademis dan draft
Ranperda disusun oleh Tim Penyusun dari SETARA, dan PBHI
Jakarta menyumbangkan masukan-masukan dari temuan dan
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aspirasi perempuan di masyarakat lewat kegiatan Forum Warga;
dan TII mensosialisasikan melalui program Kampanye Publik.
Ranperda Inisiatif ini sudah diajukan ke DPRD Kota Tangerang
untuk diusulkan dalam pembahasan legislasi daerah. Isinya antara
lain memuat pengertian dan batasan tentang partisipasi perempuan;
asas dan tujuan; ruang lingkup; hak dan kewajiban masyarakat serta
Pemerintah Daerah (Pemda) terkait partisipasi perempuan dalam
kebijakan publik. Ranperda juga mengusulkan pembentukan Komisi
Partisipasi Perempuan. Intinya, usulan Ranperda ini mengusulkan
formalisasi mekanisme partisipasi perempuan yang tidak hanya
melibatkan pejabat publik namun menjamin konsultasi publik yang
seluas-luasnya dari warga masyarakat perempuan.
Ranperda Partisipasi
Perempuan dalam
Proses Kebijakan
Publik diusulkan untuk
mengatur partisipasi
perempuan dengan
jelas dan tegas tentang
mekanisme pelibatan
konsultasi publik
seluasnya, prosedur
penyampaian usulan
dan keberatan terhadap
proses penyusunan
kebijakan daerah;
di mana partisipasi
perempuan tidak
hanya diartikan
sebatas keterwakilan
perempuan
dalam jabatan di
pemerintahan dan
lembaga legislatif.

Hak masyarakat perempuan yang diusulkan diatur dalam Ranperda
ini antara lain adalah hak untuk mendapatkan informasi terkait
materi kebijakan publik yang sedang dibahas; menyampaikan usulan
dan keberatan; dan sebagainya. Kewajiban Pemda yang diusulkan
diatur adalah mengumumkan materi dan agenda pembahasan
kebijakan publik yang dibahas; menampung dan menjawab masukan
usulan dan keberatan dari masyarakat perempuan, dan sebagainya.
Komisi Partisipasi Perempuan diusulkan dalam Ranperda ini, namun
dengan catatan bahwa perlu kajian lebih lanjut apakah apakah
memang sesuai kebutuhan daerah karena akan berdampak pula
pada anggaran daerah.
Perda partisipasi perempuan di daerah lain
Beberapa daerah sebelum ini sudah melakukan langkah kebijakan
dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan
publik. Antara lain adalah Perda Kabupaten Kebumen No. 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.
Pemda Kabupaen Ogan Ilir juga telah memberlakukan Perda No. 18
Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik. Yang diatur di dalamnya memang masih umum pada tataran
masyarakat belum memberikan langkah dukungan afirmatif pada
perempuan. Perda Partisipasi Perempuan yang sudah ada lainnya
adalah sebatas pada partisipasi perempuan dalam pencalonan dan
pemilihan kepala daerah, seperti contohnya Perda Kabupaten
Donggala No. 12 Tahun 2006 walaupun deskripsi judulnya adalah
Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Proses Pembangunan Desa.
— Antonius Wiwan Koban —
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Perjuangan Mewujudkan Kebebasan Pers

Kebebasan pers kembali terancam. Serangan bom molotov ke
kantor Majalah Tempo membuktikan bahwa ancaman terhadap
pers tidak berkurang. Serangan itu terjadi pada 6 Juli 2010 pukul
02.40 WIB dinihari. Peristiwa ini hanya berselang sepekan setelah
Tempo menurunkan laporan berjudul “Rekening Gendut Perwira
Polisi”. Laporan itu telah membuat Majalah Tempo edisi tersebut
diborong oleh sejumlah orang. Kepolisian menepis terlibat dalam
aksi borong ini dan juga membantah dugaan bahwa polisi terkait
dengan serangan bom molotov itu.
Pasca merebaknya berita rekening gendut perwira polisi tersebut,
Mabes Polri langsung mengadukan Tempo ke Dewan Pers. Polri
melalui Kadivhumas Irjen. Pol. Edward Aritonang mengadukan
Tempo ke Dewan Pers karena judul ”Kapolri di Pusaran Mafia Batu
Bara” pada sampul Tempo edisi 14 – 20 Juni 2010 dan sampul Tempo
di edisi 28 Juni – 4 Juli 2010 yang menggambarkan seorang polisi
membawa tiga celengan berbentuk babi. Dalam perkembangannya,
Dewan Pers berhasil mendamaikan Polri dan Majalah Tempo melalui
pertemuan mediasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 8 Juli 2010.
Tantangan mewujudkan kebebasan pers
Aksi teror bom molotov ini merupakan ancaman serius terhadap
pers dan juga membuktikan bahwa kebebasan pers belum terwujud
secara ideal. Tingkat kebebasan pers di Indonesia dalam 10 tahun
terakhir dinilai memburuk. Hal ini berdasarkan data dari lembaga
Reporter Sans Frontiers (RSF) atau Reporter Tanpa Perbatasan yang
berbasis di Paris. Sejak RSF pertama kali mengadakan penelitian di
seluruh dunia pada tahun 2002, tingkat kebebasan pers di Indonesia
merosot tajam: dari peringkat 57 sampai ke peringkat ke-117 pada
tahun 2004. Walaupun peringkat itu naik kembali, sampai tahun
2008 tidak pernah lagi di bawah 100. Pada tahun 2009, Indonesia
berada pada peringkat ke-101 untuk seluruh dunia. Sedangkan untuk
Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Papua
Niugini dan Timor Leste.
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Situasi teror yang mengancam kebebasan pers memang masih
menghantui kerja para jurnalis di negeri ini. Masih banyak kasus
tindak kekerasan dan kriminalisasi serta teror terhadap komunitas
pers. Bahkan AA Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali,
meninggal dunia akibat pemberitaan yang dibuatnya.
Secara khusus Tessa Paper, konsultan media Inggris, merekam kondisi
yang mengancam kebebasan pers. Dalam laporannya berjudul
“Jangan Tembak Si Pembawa Berita” (2009), ia mencatat berbagai
kasus tindak kekerasan terhadap wartawan Indonesia dalam kurun
waktu 1996-2009. Hal menarik dari laporan Tessa Paper adalah
bahwa tindak kekerasan terhadap jurnalis yang terbanyak justru
terjadi pada tahun 2000 dengan jumlah 122 kasus. Sedangkan tahun
1996 hanya terjadi 13 kasus. Data itu membuktikan bahwa justru
pada era pascareformasi tindak kekerasan terjadi lebih banyak
ketimbang sebelum era reformasi.
Data itu juga bisa bermakna bahwa suasana dan alam reformasi telah
melicinkan jalan kebebasan untuk bebas melakukan tindakan apa
pun terhadap media massa atau pers. Pers yang dimaksud yaitu yang
dianggap mengancam nama baik, eksistensi jabatan, reputasi bisnis
bahkan korupsi, kolusi, nepotisme, kooptasi, koalisi, konglomerasi,
serta bentuk-bentuk persekongkolan jahat-pelanggaran hukum dan
praktik mafia dengan dalih kepentingan nasional atau publik.
Selain serangan fisik, jeratan hukum mengancam kebebasan pers.
Jeratan hukum yang umumnya dipakai adalah pasal-pasal pencemaran
nama (defamasi), baik perdata maupun pidana, yang tertera di UU
warisan penjajah Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Kitab Undang undang Hukum Perdata.
Bahkan pasal pencemaran nama ini turut diperkuat oleh Mahkamah
Konstitusi (MK). Dalam putusan tanggal 15 Agutus 2008, MK
menolak permohonan uji materi (judicial review) pasal pidana penjara
untuk penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat 1 dan
2, Pasal 311 ayat 1, Pasal 316 dan Pasal 207 KUHP). MK menilai
pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi. Sebab,
perlu perlindungan terhadap pejabat publik yang menjalankan tugas.
Dengan putusan ini, MK menegaskan keberpihakannya pada politik
hukum kolonial Belanda yang mengkriminalkan pers.
Selain pasal-pasal pencemaran nama, banyak produk hukum
baru yang mengekang kebebasan pers. UU No.10/2008 tentang
Pemilu menugaskan Dewan Pers mencabut izin penerbitan pers
jika berita dan wawancara yang dimuat tidak adil dan berimbang.
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Sosial
UU No.42/2008 tentang Pilpres berisi ketentuan mencabut izin
penerbitan pers jika memberitakan pelanggaran kampanye di
minggu tenang. Kedua undang undang ini jelas memiliki potensi
menghidupkan kembali upaya pembredelan pers.
Selain itu, ancaman pidana yang terdapat dalam Rancangan UndangUndang Rahasia Negara (RUU RN) yang sedang dibahas juga sangat
membahayakan profesi jurnalis. Berdasar Pasal 49 Ayat (1), korporasi
(termasuk perusahaan pers) yang melanggar rahasia negara dipidana
denda Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Ayat (2), perusahaan pers
pelanggar ketentuan itu dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan
dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Pasal 44 Ayat (1), pelanggar
ketentuan rahasia negara—termasuk pers—dapat dipidana penjara
tujuh tahun-20 tahun. Berdasar konsep kebebasan pers yang dianut
UU No 40/1999 tentang Pers, kriminalisasi pers dan pidana denda
dengan jumlah besar akan melumpuhkan fungsi kontrol sosial pers.
RUU RN jelas bertentangan dengan kebebasan pers. Pertama, sesuai
UU No 40/1999 tentang Pers, perusahaan pers tidak boleh diberedel
dan dihukum sebagai korporasi terlarang. Yang memberedel dan
menghukum pers sebagai korporasi terlarang dapat dipidana penjara
paling lama dua tahun sesuai Pasal 18 Ayat (1). Kedua, kesalahan
pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik untuk kepentingan
umum tidak dikriminalkan. Kesalahan pers akibat pemberitaan
pers diselesaikan dengan hak jawab. Jika pengadu tidak puas atas
putusan Dewan Pers dapat menempuh jalur hukum. Ancamannya,
pers teradu dapat dipidana denda paling banyak Rp 500 juta.
Harapan terhadap peran pers dalam kondisi pelik. Sebab para
jurnalis masih dibayang-bayangi ancaman kekerasan dan jeratan
hukum. Padahal, jurnalis bekerja demi kepentingan umum (res
publica). Sejak jaman kemerdekaan hingga jaman digital ini, tugas
dan peran pers tidak pernah berubah. Pers harus memperdayakan
mereka yang tidak berdaya, memperkuat yang lemah, mengontrol
penguasa dan menyuarakan kaum yang tidak mampu bersuara.
Pers juga harus berperan sebagai alat kontrol sosial, “promotor dan
agen pembangunan” bahkan dalam bahasa yang lebih vokabulatif,
pers berperan sebagai pilar keempat demokrasi di samping peran
dan fungsi lainnya sebagai “bidan sejarah”, pencari dan pembela
kebenaran dan keadilan (Majid Tehranian, 1994).
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Profile Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda
yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur
Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program
adalah Adinda Tenriangke Muchtar.
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 hasilhasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.
Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain
adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, policy brief dan
analisis mingguan (Weekly Analysis), penerbitan kajian bulanan
(Update Indonesia) dan kajian tahunan (Indonesia Report).
Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

22
UI V-04 Indonesia.indd 22

Update Indonesia — Volume V, No. 4 - Agustus 2010

29/07/2010 19:14:40

Program Riset dan Pelatihan

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI
Analisis bisnis
Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka
meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat
meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam
perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat
diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para
pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis
dalam proses pengambilan keputusan.
Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: (1) Analisis
Keuangan Perusahaan, yang meliputi analisis keuangan dan kajian
risiko keuangan. (2) Konsultansi Perencanaan Korporat meliputi riset
ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. (3)
Analisis Pemasaran Strategis yang meliputi pemasaran strategis dan
disain program Corporate Social Responsibility (CSR)
Riset bidang ekonomi
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga
evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG SOSIAL
Analisis sosial
Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional,
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial.
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi
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Program Riset dan Pelatihan
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan,
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.
Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1)
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping &
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK
Survei Pilkada
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah
survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya
pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi
yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun
hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana
proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut
peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada
berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.
Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada,
survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam
hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3)
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote
getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.
Pelatihan DPRD
Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif
daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan
publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan
masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki
kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi
daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran
politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting
untuk dilakukan.
Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul
dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian
Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan
pelatihan penguatan kapasitas DPRD.
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Advertorial

Telah Terbit
INDONESIA REPORT 2009
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan
kembali publikasi kajian tahunan, Indonesia 2009 setelah sebelumnya menerbitkan
laporan tahunan Indonesia 2005, 2006, 2007, dan 2008. Buku Indonesia 2009
merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan.
Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, hukum,
sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah Indonesia. Indonesia 2009 diterbitkan
dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun
2009. Publikasi tahunan ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi
kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.
Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat
membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta
kalangan akademisi dan think tank nasional dan internasional dalam mendapatkan
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik,
keamanan, dan sosial di Indonesia.
Topik-topik yang diangkat
dalam Indonesia 2009:
1. Tahun Pemulihan Ekonomi
2. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur
3. Cicak Vs Buaya: Perseteruan Tiga Instansi
Penegak Hukum
4. Daur Ulang Otonomi Daerah
5. Politik Indonesia 2009: Partai Politik, Pemilu,
Koalisi Pemerintahan dan Prospek Demokrasi
6. Potret dan Kinerja Representasi DPR Baru
(2009-2014)
7. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
di Luar Negeri
8. Potret Buram Perlindungan Anak
Tim Penulis:
Adinda Tenriangke Muchtar
Aly Yusuf
Antonius Wiwan Koban
Benni Inayatullah
Endang Srihadi
Hanta Yuda AR
Nawa Poerwana Thalo
Supervisi: Anies Baswedan (Direktur Eksekutif & Riset)
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Sdri. Meilya Rahmi / Sdr. Hadi Joko di 021 3905558
atau email contact@theindonesianinstitute.com atau theindonesianinstitute@yahoo.com.
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