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KATA PENGANTAR

Defisit BPJS telah mencapai Rp 9 triliun sampai akhir tahun 2017. Kondisi ini 
diakibatkan jumlah dana yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran, 
terutama terkait pembiayaan klaim penyakit katastropik. Laporan utama 
edisi Januari-Februari 2018 mengangkat topik tentang “Darurat Defisit 
BPJS”, untuk fokus pada usaha pencegahan dan promosi kesehatan sebagai 
salah satu upaya untuk mengurangi pengeluaran BPJS.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas isu tetang “Kelesuan 
Kinerja Ekspor Indonesia” dan “Polemik Transparansi Dana Otsus Papua”. 
Sementara di bidang politik, kami mengulas tentang Permendagri No. 
3 Tahun 2018, yang meskipun sudah dibatalkan, namun menunjukkan 
belenggu pemerintah terhadap pemikiran masyarakat polemik. Kami juga 
membahas tentang polemik usulan Pelaksana Tugas Gubernur dari unsur 
Polri dengan teknik media monitoring terhadap lima media online terpilih. 
Isu lain adalah mengenai.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat polemik penataan 
kawasan komersial Tanah Abang yang kompleks baik dari ekonomi, sosial, 
politik maupun hukum, khususnya terkait penataan keberadaan pedagang 
kaki lima. 

Dalam edisi ini, kami juga menyorot Program Nusantara Sehat Kemenkes 
RI, khususnya terkait pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, 
mempertahankan tenaga kesehatan di wilayah kerjanya, serta keberlanjutan 
karir tenaga kesehatan setelah kontrak mereka berakhir.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan 
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun 
bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, 
baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan 
analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum 
di Indonesia, juga pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia. 

 

Selamat membaca.
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Darurat Defisit BPJS 

Sampai dengan akhir tahun 2017, BPJS terancam mengalami 
defisit sampai Rp 9 triliun. Kondisi ini terjadi sebagai akibat jumlah 
dana yang masuk tidak sebanding dengan dana yang keluar, 
terutama pengeluaran untuk membayar klaim penyakit katastropik. 
Setidaknya ada 8 penyakit katastropik yang menyerap dana sangat 
tinggi yaitu jantung, gagal ginjal, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, 
leukemia, dan hemophilia. Total klaim yang dibayarkan BPJS khusus 
untuk penyakit katastropik sendiri hingga September 2017 mencapai 
19.68 persen dari total biaya pelayanan (http://ekonomi.kompas.
com, 11/17). 

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya defisit adalah karena sistem 
dari BPJS yang belum bisa meminimalisir ketidakpatuhan peserta 
dalam membayar iuran bulanan. Banyak kasus peserta bergabung 
dengan BPJS ketika sudah sakit dan membutuhkan perawatan yang 
kompleks di RS. Namun, setelah pasien mendapatkan pelayanan, 
mereka justru tidak membayar iuran. Data menyebutkan bahwa 
peserta mandiri merupakan peserta yang paling banyak mempunyai 
tunggakan iuran (http://www.jamsosindonesia.com, 2/18). 

Beberapa Solusi dari Pemerintah dan Tantangannya

Ada beberapa opsi yang coba dirumuskan oleh pemerintah, antara 
lain dengan mengalihkan dana pajak rokok dan cukai sebanyak 
50 persen dan melakukan cost sharing khusus untuk penyakit 
katastropik (http://nasional.kompas.com, 11/17).

UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 94 ayat 1 poin C menyebutkan bahwa 
pendapatan yang bersumber dari pajak dan cukai rokok dibagi sebesar 
70 persen untuk kabupaten/ kota dan 30 persen untuk provinsi dengan 
minimal 50 persen dari total anggaran harus dialokasikan untuk 
bidang kesehatan. Permenkes terkait Petunjuk Teknis Penggunaan 
Pajak Rokok untuk Pendanaan Layanan Kesehatan Masyarakat No. 
40 Tahun 2016 Pasal 2 menyebutkan bahwa dana tersebut dapat 
dipergunakan untuk penurunan faktor risiko penyakit tidak menular 
dan menular (termasuk imunisasi), peningkatan promosi kesehatan, 
peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan gizi, peningkatan 
kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga, 

Laporan Utama
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pengendalian konsumsi rokok, dan pelayanan kesehatan di FKTP 
(Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

Beberapa poin yang dikhususkan dari pemanfaatan sumber dana 
pajak rokok tersebut lebih banyak ke ranah pencegahan dan promosi 
kesehatan. Sedangkan jika dana dari pajak tersebut digunakan untuk 
menutupi defisit BPJS, pemerintah harus menyiapkan skema baru 
terkait sumber dana kegiatan preventif dan promotif yang sudah 
dijamin dalam aturan sah tersebut. Jangan sampai masalah satu 
teratasi kemudian timbul masalah baru kembali. 

Solusi selanjutnya yang coba ditawarkan oleh pemerintah adalah 
dengan melakukan cost sharing khusus untuk penyakit katastropik. 
Cost sharing hanya diperuntukkan bagi peserta BPJS non-PBI 
(Penerima Bantuan Iuran) yang mampu secara finansial. Skema ini 
dipandang akan menyebabkan peserta non-PBI beralih ke asuransi 
swasta atau menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik (http://
www.tribunnews.com, 11/17).

Sejak tahun 2015, DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) 
sebenarnya telah mengusulkan kenaikan jumlah iuran untuk kelas III 
sebesar Rp 36.000. Besar tarif ini sebenarnya sudah merupakan tarif 
batas bawah. Besar tarif non-PBI kelas III saat ini sebesar Rp 25.500 
jelas akan sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah. Kalau pun 
pemerintah merasa tidak mampu, maka langkah selanjutnya yang 
harus diambil adalah dengan menaikkan besarnya iuran peserta 
non-PBI. 

Tabel 1

Presentase Pengeluaran Per Kapita  Berdasarkan 
Pendapatan di Indonesia Tahun 2016

Sumber: BPS, Susenas 2016

Laporan Utama

Status Ekonomi Pengeluaran Rokok 2016

Kuintil 1 12.94

Kuintil 2 15.16

Kuintil 3 16.11

Kuintil 4 15.12

Kuintil 5 11.60

Total 13.80
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Banyak pihak menolak kenaikan tarif BPJS terutama bagi kalangan 
non-PBI kelas III dikarenakan tambahan beban ekonomi yang 
harus mereka tanggung. Padahal data Tabel 1 menunjukkan justru 
presentase pengeluaran rokok lebih banyak kelompok 1 (termiskin) 
daripada kelompok 5 (terkaya). Harusnya pengeluaran rumah tangga 
untuk kesehatan lebih dapat diprioritaskan daripada pengeluaran 
untuk rokok. Jika penduduk termiskin saja mampu untuk membeli 
rokok, seharusnya mereka juga mampu membayar iuran bulanan 
BPJS yang besarnya hanya sekitar 3 bungkus rokok saja ketika iuran 
dinaikkan.

Rekomendasi

• Syarat khusus bagi pendaftar BPJS

Mengurangi defisit BPJS dapat saja dilakukan dengan menentukan 
syarat khusus bagi pendaftar baru kepesertaan BPJS. Pendaftar 
harus melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan terakhir (umumnya 
3 bulan terakhir) ketika mendaftar di BPJS. Skema semakin berumur 
usia pendaftar dan semakin kompleks riwayat kesehatan yang 
dimiliki, maka harusnya semakin tinggi pula besarnya iuran yang 
dibayarkan. Jika hal ini tidak dilakukan, jelas BPJS akan mengalami 
defisit yang dari tahun ke tahun akan bertambah. Defisit jelas akan 
terjadi sebagai akibat banyak peserta yang mendaftar BPJS ketika 
sudah terdiagnosis suatu penyakit (terlebih penyakit katastropik 
dengan biaya pengobatan sangat mahal).

• Implementasi sanksi yang tegas dan perbaikan sanksi 

Peserta yang  menunggak iuran bulanan akan dikenakan denda 2.5% 
dari biaya pelayanan rawat inap ketika pasien menggunakan layanan 
kesehatan kembali selama 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan 
kembali. Aturan ini hanya diterapkan pada pasien dengan pelayanan 
rawat inap. Sedangkan pasien dengan layanan rawat jalan tetap 
akan ditanggung 100% biaya pelayanannya. Denda ini dirasa masih 
sangat kecil terlebih hanya untuk layanan rawat inap saja. 

Selain itu, BPJS Kesehatan harus membuat skema baru untuk 
menanggulangi peserta yang putus iuran khususnya dari peserta 
mandiri. BPJS Kesehatan harus bekerja sama dengan masing-
masing Pemda untuk melakukan pendataan peserta yang berhenti 
membayar iuran. Bagi peserta mandiri yang menunggak dengan 
status tidak mampu, harus dimasukkan ke dalam skema Jamkesda. 
Pemda lah yang nantinya akan menanggung iuran bulanan tersebut. 

Laporan Utama
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• Cost Sharing

Pemerintah dapat saja menjalankan sistem ini asalkan dilakukan 
dengan persiapan dan ketentuan yang matang. Selain itu, 
BPJS Kesehatan juga harus memperbaiki pelayanannya untuk 
mengimbangi sistem baru ini agar pasien mandiri tidak enggan 
untuk menerima skema cost sharing ini. Beberapa negara pun telah 
melakukan sistem cost sharing dengan menerapkan ketentuan 
yang jelas. Pemerintah dapat mengadopsi aturan dari negara Cina, 
Jepang, atau negara lain yang sudah sukses dalam melaksanakan 
skema ini (lihat Tabel 2). 

Jepang saja dengan kategori negara maju tidak melakukan 
pembayaran penuh terhadap tagihan layanan kesehatan. Jepang 
menentukan kriteria khusus bagi peserta jaminan kesehatan 
yang bekerja (lembaga, perusahaan), jaminan kesehatan nasional 
(penduduk yang tidak bekerja dan anak-anak), serta jaminan 
kesehatan lansia. Masing-masing kategori memiliki batas biaya 
yang ditanggung oleh pihak penjamin. Jika melebihi dari batas 
biaya tersebut, pasien harus melakukan skema cost sharing biaya 
pelayanan. 

Tabel 2. Skema Pembiayaan Kesehatan di China dan Jepang

Negara Skema

China

Cost sharing diterapkan pada tahun 2005, 
peserta jaminan kesehatan harus membayar 

sendiri 20% dari pengeluaran biaya rawat jalan 
dan 20-80% untuk rawat inap. Cost sharing 
yang dilakukan mampu menurunkan tagihan 

penyakit katastropik sebesar 0.73%.

Jepang

Membagi tipe asuransi menjadi 3 bagian, 
yaitu asuransi pekerja, ibu rumah tangga dan 

anak-anak, serta asuransi lansia. Untuk 
asuransi pekerja/ karyawan, pemerintah 

Jepang menanggung 80% biaya rawat jalan 
dan 70% biaya rawat inap. Cost sharing akan 

dilakukan jika biaya melebihi nilai yang 
mampu ditanggung oleh pemerintah.

Sumber: http://lib.ui.ac.id, 2/18; http://www.who.int, 2/18

Laporan Utama
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• Penyesuaian dana pajak rokok dan tarif iuran bulanan

Pemerintah harus menyiapkan rencana proporsi dana pajak rokok 
yang akan digunakan untuk membiayai BPJS. Hal penting yang perlu 
ditekankan adalah jangan sampai dana untuk BPJS mengambil ‘jatah’ 
dana pajak rokok untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan. 
Konsep mencegah lebih baik daripada mengobati jangan sampai 
hanya menjadi slogan saja, akan tetapi harus diimplementasikan 
demi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Jika dana dari pajak 
rokok memang tidak cukup, maka penyesuaian tarif boleh menjadi 
alternatif. Koreksi iuran harus menjadi kesepakatan bersama antar 
kementerian dan lembaga terkait. 

-Umi Lutfiah-

Defisit yang dialami 
BPJS dapat diatasi 
dengan beberapa 
cara, antara lain 
memperketat 
persyaratan 
pendaftaran, 
mempertegas sanksi, 
cost sharing, subsidi 
dana pajak rokok, serta 
merevisi tarif iuran 
bulanan.

Laporan Utama
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Kelesuan Kinerja Ekspor Indonesia
                

Kinerja ekspor Indonesia menunjukan penurunan di awal tahun 
2018. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor 
Indonesia pada bulan desember 2017 mengalami penurunan jika 
dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nilai ekspor Indonesia pada 
bulan Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 3,45 persen 
dibanding pada bulan November 2017. Jumlah ekspor Indonesia 
pada bulan November 2017 mencapai 15,28 miliar dolar dan pada 
bulan desember 2017 turun menjadi 14,79 miliar dolar (www.bps.
go.id, 28/01/2018).

Menurut Suhariyanto selaku kepala BPS, pada bulan November 
2017 ekspor sektor nonmigas mengalami penurunan sebesar 5,41 
persen dari 14,04 miliar dolar menjadi  13,28 miliar dolar pada 
bulan Desember 2017 (http://www.republika.co.id,15/1/2018). 
Ia menyebutkan penurunan paling besar pada sektor nonmigas 
pada bulan Desember 2017 terjadi pada komoditas perhiasan/
permata, yaitu sebesar 205,2 juta dolar atau 38,83 persen. Sektor 
nonmigas memiliki kontribusi sangat besar terhadap penerimaan 
ekspor Indonesia, dimana pada bulan Desember 2017 memberikan 
kontibusi sebesar 89,79 persen. Sebanyak 69,83 persen disumbang 
oleh industri pengolahan, 18,10 persen disumbang oleh tambang 
dan pertanian menyumbang sebanyak 1,86 persen (http://www.
republika.co.id, 15/01/2018).

Melemahnya kinerja ekspor Indonesia pada akhir-akhir ini langsung 
mendapatkan respon dari presiden Republik Indonesia Jokowi. 
Pada saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan Presiden 
Jokowi kesal karena nilai ekspor Indonesia tertinggal dengan negara-
negara tetangga selama tahun 2016. Jokowi membandingkan 
penerimaan nilai ekspor di bawah negara tetangga, dimana pada 
tahun 2016 nilai ekspor Indonesia 145 miliar dolar. Sedangkan 
negara lain seperti Thailand yang mampu menghasilkan sebesar 
231 miliar dolar, Malaysia menghasilkan ekspor 184 miliar dolar, 
dan Vietnam mencapai 160 miliar dolar (http://www.republika.
co.id, 31/01/2018). Pada saat pembukaan rapat Presiden Jokowi 

Ekonomi
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juga menegur Kementerian Perdagangan karena dianggap bekerja 
terlalu monoton yang hanya mengandalkan pasar tradisional dalam 
menyalurkan barang ekspor. Padahal pasar non-tradisional seperti 
Asia dan Afrika sangat banyak (http://republika.co.id, 31/01/2018). 

Menyikapi penurunan nilai ekspor Indonesia Kementrian 
Perindustrian menyatakan bahwa kalahnya ekspor nasional dari 
beberapa negara ASEAN disebabkan karena lemahnya kesepakatan 
perdagangan bebas dengan negara tujuan ekspor (http://finansial.
bisnis.com, 31/01/2018). Airlangga Hartarto selaku Menteri 
Perindustrian juga mencontohkan bahwa seperti negara Vietnam 
lebih agresif dalam menjalin Kesepakatan Free Trade Agreement 
(FTA), seperti dengan Uni Eropa dan Trans Pasific Partnership 
(TPP). Sedangkan Indonesia kerja sama perundingan FTA dengan 
Uni Eropa masih berjalan dan untuk trans Pacific Partnership (TPP) 
juga belum bergabung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menanggapi pernyataan 
Presiden Jokowi, dimana persoalan ekspor bukan hanya menjadi 
tanggung jawab Kementrian Perdagangan, tetapi juga kementrian 
dan lembaga lainnya. Misalkan ekspor juga menjadi tanggung jawab 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Pemerintah 
daerah (pemda) (https://bisnis.tempo.co, 2/2/2018). Sri Mulyani 
juga menambahkan bahwa pemda memiliki peran penting karena 
banyaknya biaya bisnis dan halangan birokrasi yang berasal dari 
kebijakan pemda.  

Menurut penulis, terdapat beberapa faktor eksternal dan internal 
yang menyebabkan melemahnya kinerja ekspor Indonesia. Dari sisi 
faktor eksternal, terkait adanya kebijakan Amerika Serikat yang 
menerapkan penghentian layanan pemerintahan atau dengan istilah 
lain “shutdown”, memberikan dampak terhadap penurunan kinerja 
ekspor Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Indonesia memiliki 
porsi cukup besar ekspor ke negara Amerika Serikat. Sesuai data 
BPS ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 11,2 persen dari 
total ekspor atau senilai 17,1 miliar dolar pada tahun 2017. 

Kemudian dari faktor internal yaitu terkait belum adanya 
kesepakatan perluasan wilayah ekspor yang saat ini cenderung 
mengandalkan negara di pasar Tradisional seperti Amerika Serikat, 
Tiongkok, Jepang sebagai basis ekspor. Dikutip dari pernyataan 
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, bahwa Indonesia masih 
sangat lamban terkait perjanjian perdagangan internasional. Sebagai 

Ekonomi
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contoh, perundingan kerja sama Indonesia FTA dengan Uni Eropa 
masih berjalan dan Indonesia juga belum bergabung dalam TPP.

Menurut penulis, Indonesia perlu membuka perluasan pasar 
tujuan ekspor khususnya kepasar non-tradisional, misalkan dengan 
mempercepat kerjasama dengan pihak FTA dan TPP. Saat ini, rata-
rata hanya mengarah ke pasar tradisional. Seperti yang diungkapkan 
oleh Suhariyanto selaku kepala BPS, sepanjang tahun 2017 dimana 
nilai ekspor yang ditunjukkan ke pasar tradisional mencapai 35 persen 
dari total ekspor (https://finance.detik.com, 1/01/2018). Kemudian 
menurut staf ahli Menteri Perindustrian bidang penguatan struktur 
industri menjelaskan banyak keuntungan membuka pangsa pasar di 
pasar non-tradisional seperti di Amerika Tengah dan Selatan, Eropa 
Tengah dan Timur, Timur Tengah dan Afrika, yang sebagian besar 
tidak menetapkan sistem kuota ekspor (http://ekonomi.kompas.com, 
6/5/2017).

Langkah selanjutnya untuk meningkatkan daya saing ekspor 
Indonesia, yaitu dengan mengoptimalkan peran UMKM yang ada 
di Indonesia. Saat ini yang menjadi kendala bagi para pelaku UMKM 
yaitu kurangnya akses informasi khususnya informasi pasar (Ishak, 
2005). Dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 
Perdagangan dan Koperasi untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi 
dan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar nantinya 
produk mereka mampu bersaing di pasar bebas.

- Riski Wicaksono -

Ekonomi

Kinerja ekspor 
Indonesia harus terus 
terjaga karena ekspor 
merupakan salah satu 
sumber penerimaan 
devisa negara terbesar.
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Saat ini polemik transparansi pemanfaatan dana otonomi khusus 
(otsus) Papua kembali mencuat ke ranah publik. Kondisi tersebut 
terjadi setelah munculnya kasus gizi buruk dan wabah campak yang 
terjadi di Papua, khususnya di kabupaten Asmat pada awal tahun 
ini. Pemerintah pusat pun telah menetapkan status pada kasus gizi 
buruk dan campak di Kabupaten Asmat dan sekitarnya sebagai 
Kejadian Luar Biasa (KLB). Berdasarkan laporan dari Kementerian 
Kesehatan terdapat sekitar 646 anak menderita wabah campak 
dan 144 mengalami gizi buruk (ekonomi.kompas.com, 1/1/2018). 
Permasalahan kasus gizi buruk sebenarnya bukan kali pertama 
terjadi di Papua, pada tahun 2013 gizi buruk juga sempat terjadi di 
Kabupaten Tambrauw.

Masalah gizi buruk dan wabah campak di Papua ditanggapi serius 
oleh Menteri keuangan, Sri Mulyani yang mulai menanyakan 
efektivitas pemanfaatan dan manajemen tata kelola dana otsus 
selama ini, apakah telah digunakan sesuai dengan tujuan utama 
otsus (cnnindonesia.com, 1/2/2018). Sejalan dengan apa yang telah 
disampaikan oleh Menteri Keuangan, Idrus Mahram selaku Menteri 
Sosial juga menyadari bahwa besarnya anggaran untuk dana otsus 
Papua yang mencapai 8 triliun yang dianggarkan tahun 2018 perlu 
dilakukan pendampingan secara tepat agar bisa tepat sasaran 
(cnnindonesia.com, 31/01/2018).

Wacana melakukan evaluasi terhadap dana otsus Papua sebenarnya 
sudah beberapa kali dibahas. Namun, sejauh ini nampaknya belum 
ada bukti nyata karena masih adanya kasus-kasus serupa yang 
terlulang. Pada tahun 2014, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengevaluasi alokasi dana 
tersebut. Kemudian dua tahun sebelumnya Mendagri yang pada 
saat itu dipimpin oleh Gamawan Fauzi juga memberikan pernyatan 
yang senada karena dana otsus dianggap belum diimplementasikan 
secara maksimal (tirto.id, 31/01/2018). 

 Polemik Transparansi Dana Otsus Papua

Ekonomi
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Regulasi dan Perkembangan Dana Otsus Papua

Regulasi yang mengatur tentang otsus Provinsi Papua diatur dalam 
UU No. 21 Tahun 2001. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana 
otsus Provinsi Papua sebagai sumber pendanaan APBD untuk 
membantu dalam pelaksanaan program pada bidang khusus seperti 
bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ekonomi. Dana 
otsus tersebut diberikan kepada Provinsi Papua selama kurun waktu 
20 tahun, terhitung sejak tahun 2001 dan berakhir pada tahun 2021. 
Sementara dana otsus untuk Provinsi Papua Barat dialokasikan 
Pemerintah Pusat sejak tahun 2008. 

Besaran pemberian dana otsus Papua sesuai regulasi adalah 2% dari 
Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Sampai saat ini efektivitas 
dan transparansi pengelolahan dana tersebut masih menjadi sebuah 
pertanyaan. Lalu kemanakah dana otsus tersebut ?

Tabel 1. Perkembangan dana otsus Provinsi Papua

Tahun 2009-2017

 

Sumber : Laporan BPKAD Papua Tahun 2009-2017.

Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan dana otsus yang sangat 
besar untuk Pemerintah Papua. Dalam kurun waktu sembilan tahun 
terakhir (2009-2017), pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar 
Rp 36.8 triliun dan jumlahnya pun terus meningkat setiap tahunnya. 
Pada tahun 2017, misalnya, Pemerintah Pusat menganggarkan 
untuk dana otsus Provinsi Papua sebesar Rp 5,6 triliun atau jauh 
lebih tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Kemudian pada tahun anggaran 2018, dana otsus yang diterima 
Provinsi Papua meningkat sebesar 0,43%. Berdasarkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah telah 
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menganggarkan dana otsus yang mencapai Rp 8,0 triliun. Dana 
tersebut mencakup: Rp 5,6 triliun untuk wilayah Papua dan Rp 2,4 
triliun untuk Papua Barat (metrotvnews.com, 21/01/2018).

Analisis dan Rekomendasi

Menurut penulis, dana otsus Papua memiliki peran sangat penting 
sebagai wujud penerapan otonomi daerah serta sebagai akselerasi 
percepatan pembangunan di Papua. Namun sejauh ini dana tersebut 
belum bisa dikelola dengan baik oleh Pemerintah Provinsi. Terdapat 
beberapa indikasi yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan 
dana tersebut, salah satunya diduga karena masih lemahnya proses 
perencanaan penganggaran oleh pemerintah setempat. 

Kondisi ini dapat dibuktikan dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) pada tahun 2009 dan 2010, dimana rata-rata realisasi 
program pada bidang kesehatan dan pendidikan masih sangat jauh 
dari pagu anggaran yang ditetapkan sesuai Perda Provinsi. Laporan 
audit BPK tersebut menunjukkan realisasi program bidang kesehatan 
yaitu 6,07% (2009) dan 10,69% (2010), dari pagu yang ditetapkan 
adalah 15%. Kemudian dari bidang pendidikan realisasinya hanya 
sebesar 7,62% dan 7,98% dari pagu yang ditetapkan sebesar 30%. 
Selanjutnya pada bidang infrastruktur dan ekonomi realisasinya 
cukup tinggi dibanding bidang lain pada tahun 2009, yaitu mencapai 
55,2% dengan pagu yang ditetapkan sebesar 50%. 

Selain permasalahan pada proses perencanaan, masalah lain yang 
diduga memberikan pengaruh terhadap efektifitas pengelolaan 
dana otsus adalah  diduga masih banyaknya kasus penyelewengan 
anggaran otsus dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasil 
audit yang dilakukan BPK menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan 
sebesar 4,12 triliun dari dana otsus selama periode 2002-2010 
(laporan hasil audit BPK, 12/06/2014). 

Mengingat besarnya dana otsus yang dianggarkan setiap tahun 
oleh pemerintah, perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengelola 
dana otsus dengan baik dan tetap menjaga kemandirian fiskal 
Papua. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan perlu melakukan sosialisasi secara berkala untuk 
memberikan informasi dan gambaran terkait prosedur pemanfaatan 
dana otsus. 

Kemudian mengingat jangka waktu pemberian dana otsus ini relatif 
terbatas, maka dibutuhkan proses perencanaan yang tepat. Misalkan 
dengan melibatkan peran serta pihak akademisi dan perguruan 
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tinggi di wilayah tersebut. Sebagai wujud implementasi otonomi 
daerah, proses perencanaan pembangunan melalui sistem bottom 
up harus selalu didorong. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui 
peran aktif masyarakat dalam mengawal proses penganggaran serta 
pelaksanaannya.

Menurut Conyers (1991), terdapat tiga alasan utama pentingnya 
keterlibatan peran masyarakat dalam proses pembangunan. 
Diantaranya: 1) partisipasi masyarakat adalah salah satu media 
untuk memperoleh informasi terkait kondisi wilayah yang sedang 
terjadi, 2) partisipasi merupakan salah satu bentuk hak demokrasi 
masyarakat dalam keterlibatannya di proses pembangunan, dan 
3) masyarakat lebih mengetahui program apa yang sesuai dan 
dibutuhkan wilayahnya dengan kondisi yang terjadi. Selanjutnya, 
BPK juga perlu terus melakukan audit secara berkala untuk 
mengetahui efektivitas pemanfaatan dana otsus, serta untuk 
menjaga transparansi anggaran. 

- Riski Wicaksono -

Pengawasan serta 
pendampingan 
pelaksanaan dana 
otsus Papua penting 
dilakukan dengan tetap 
mengedepankan serta 
menghargai otonomi 
Papua.
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Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu yang lalu 
telah menerbitkan peraturan menteri yang memperketat proses 
perizinan penelitian. Peraturan menteri (Permen) yang dimaksud 
ialah Permen Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Surat 
Keterangan Penelitian (SKP). Gagasan utama dari Permen ini ialah 
ingin memastikan penelitian yang dilakukan oleh perseorangan 
maupun kelompok masyarakat tidak akan menimbulkan dampak 
negatif (Tempo.co, 6 Februari 2018).

Sesaat setelah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permen 
No 3 Tahun 2018 tersebut, publik meresponnya dengan reaksi 
kritis. Banyak pihak dari kalangan akademisi, NGO, dan pihak lain 
yang sehari-hari bekerja dalam dunia penelitian menuntut agar 
permen tersebut dibatalkan. Baru setelah diprotes, Kemendagri 
langsung membatalkan Permendagri tersebut (Cnnindonesia.com, 
07/02/2018). Agar kebijakan semacam ini tidak berulang kembali, 
penulis ingin memberikan beberapa catatan apa yang perlu dilakukan 
oleh Kemendagri setelah pembatalan Permen tersebut.

Cara Berfikir Kemendagri yang bermasalah

Sebelum memberikan rekomendasi, penulis ingin memberikan 
beberapa catatan kritis atas Permen No 3 Tahun 2018. Catatan kritis 
ini akan menjadi dasar apa yang perlu dilakukan oleh Kemendagri 
selanjutnya. Penulis menilai, setidaknya ada dua cara berfikir 
Kemendagri yang bermasalah dibalik Permen No. 3 Tahun 2018.

Pertama, kekhawatiran Kemendagri yang telalu berlebihan dapat 
membelenggu kebebasan berpikir masyarakat. Kemendagri terlalu 
khawatir akan hasil penelitian yang dilakukan oleh masyarakat. 
Kekhawatiran yang berlebihan tersebut termaktub dalam salah satu 
pertimbangan Permen No. 3 Tahun 2018, yang berbunyi “untuk 
tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam 
rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan 
Penelitian”.

Permendagri No. 3 Tahun 2018: 

Belenggu Pemikiran Masyarakat
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Selain itu, di Pasal 2 juga semakin menegaskan, “tujuan diterbitkan 
SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan 
penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif 
yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak 
termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian.” Cara berpikir 
semacam ini berpotensi menutup kritik atau evaluasi terhadap 
kebijakan pemerintah. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika 
tidak ada sorotan media dan penelitian tentang gizi buruk di Papua? 
Sekalipun Papua merupakan isu yang sensitif, namun dengan adanya 
penelitian di sana, setidaknya dapat memberikan arahan kebijakan 
kepada pemerintah agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang 
tepat sasaran.

Kedua, Permen ini rentan dimanipulasi oleh rezim yang sedang 
berkuasa. Permen ini dapat dimanfaatkan oleh rezim yang sedang 
berkuasa untuk menutupi dirinya dari kritik masyarkat. Seperti bunyi 
Pasal 11, “Pemerintah melakukan verifikasi apakah izin penelitian 
yang diajukan diperkirakan akan menghasilkan dampak negatif atau 
tidak. Jika pemerintah memperkirakan akan muncul dampak negatif 
dari rencana penelitian tersebut, maka pemerintah berhak menolak 
menerbitkan SKP.”

Pada Pasal 15 ayat 4, berbunyi menteri, gubernur, dan bupati/wali 
kota tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila: a) penelitian 
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta 
data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; 
(b) peneliti tidak menaati ketentuan peratuan perundang-undangan, 
norma atau adat istiadat; dan (c) penelitian yang dilaksanakan dapat 
menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Otoritas yang berhak menerbitkan izin SKP adalah bupati, gubernur, 
dan menteri, sesuai dengan cakupan lokasi penelitian yang akan 
dilakukan. Jika penelitian dilakukan di dua provinsi atau lebih, 
peneliti harus mengurus perizinan SKP kepada Menteri Dalam 
Negeri. Jika penelitian dilakukan di dua lokasi kabupaten yang 
berbeda atau lebih, maka peneliti harus mengurus izin SKP kepada 
gubernur. Sedangkan jika peneliti akan melakukan penelitian di satu 
wilayah kabupaten/kota, peneliti harus mengurus izin penelitian 
untuk mendapatkan SKP kepada  bupati/wali kota.

Masalah timbul ketika kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat 
ataupun daerah tidak selamanya tepat. Untuk membuktikan tepat 
atau tidaknya kebijakan tersebut, dibutuhkan sebuah penelitian. 
Masalahnya para kepala daerah atau menteri tidak semuanya 
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dengan serta-merta membuka diri untuk dikritisi. Para pemimpin 
daerah akan menjadikan Permen tersebut untuk menolak rencana 
penelitian yang akan menyentuh isu sensiif dan dapat mengganggu 
stabilitas kekuasaannya. 

Rekomendasi

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan kebenaran. Sangat 
boleh jadi kebenaran yang dimaksud berbeda-beda dan sangat 
mungkin ada kesalahan dalam penelitian. Kekurangan dari penelitian 
terdahulu dapat dikritisi dengan penelitian selanjutnya. Namun, 
bukan berarti penelitian harus dilarang. Justru dengan banyaknya 
penelitian dari berbagai disiplin ilmu akan memberikan pembelajaran 
dari beragam perspektif. 

Keputusan Kemendagri untuk membatalkan Permen No. 3 
Tahun 2018 dan kembali ke Permendagri No. 64 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian tersebut 
sudah tepat. Lebih jauh, penulis mendorong Kemendagri untuk 
menyederhanakan proses perizinan penelitian. Proses yang berbelit-
belit untuk urusan administrasi perlu dikurangi. Seperti yang sudah 
dilakukan oleh Kemendagri dengan mencabut 51 Permendagri 
yang dianggap menghambat investasi (Kompas.com, 07/02/2018). 
Bahkan jika perlu dan memungkinkan, urusan izin penelitian cukup 
menggunakan aplikasi saja. Hal ini akan mempermudah peneliti 
dalam mengurus izin penelitian. 

- Fadel Basrianto-

Memperketat proses 
izin penelitian 
dapat berpotensi 
menghambat 
demokratisasi 
pengetahuan.
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Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua perwira 
tinggi Polri menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat dan penjabat 
Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018. Mereka adalah 
Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad 
Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani 
Sormin. 

Dasar hukum diusulkannya dua nama perwira tinggi Polri tersebut 
tertuang dalam Pasal 201 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pilkada yang menyebutkan, “Untuk mengisi kekosongan 
jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari 
jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain 
itu, aturan lain yang menjadi dasar usulan pengangkatan penjabat 
gubernur dari Polri adalah Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan 
Negara yang berbunyi, “Penjabat gubernur berasal dari pejabat 
pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah provinsi” (kompas.com, 26/1).

Media Monitoring Pemberitaan Usulan Plt Gubernur 

Pengusulan kedua perwira tinggi Polri ini kemudian menjadi polemik 
di masyarakat. Penulis mencoba mengulas hal ini melalui monitoring 
pemberitaan media online terkait usulan Plt Gubernur dari unsur 
Polri. 

Penentuan sampel pada media monitoring dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling 
dilakukan untuk memilih sampel atau periode tertentu atas dasar 
pertimbangan ilmiah. Ada dua aspek penting dalam melakukan 
pemilihan sampel secara purposive: tujuan penelitian dan pemilihan 
teks ataupun periode secara purposive (Eriyanto, 2011). 

Polemik Usulan Plt Gubernur dari Unsur Polri
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Media monitoring pemberitaan Plt Gubernur dari unsur Polri 
dilakukan dari 25 Januari 2018 hingga 5 Februari 2018. Pemilihan 
media online dikarenakan karakteristik media online yang menyajikan 
berita secara cepa dengan frekuensi yang ditangkap lebih besar 
dibandingkan media cetak. Media online yang dipilih adalah kompas.
com, detik.com, merdeka.com, liputan6.com, dan sindonews.com.

Jumlah pemberitaan mengenai usulan Plt Gubernur dari 25 Januari 
2018 hingga 5 Februari 2018 di lima media online terpilih yakni 
sebanyak 194 berita. Berdasarkan share of voice dalam pemberitaan 
tersebut, pemberitaan cenderung merata di semua media online. 
Sindonews merupakan media yang paling banyak memberitakan isu 
ini dengan 26, 29%. Diikuti detik.com (25,26%), kompas (17,01%), 
liputan6.com (15.98%) dan merdeka.com (15,46%).

Grafik 1. Share of Voice

Selanjutnya berdasarkan tren pemberitaan periode 25 Januari 
hingga 5 Februari, pemberitaan dalam isu ini cenderung menurun. 
Terlihat dalam Grafik 2 di bawah ini, tren pemberitaan isu ini paling 
banyak pada periode 25 sampai dengan 30 Januari 2018. Sedangkan 
ketika memasuki awal Februari berita ini cenderung menurun.
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Grafik 2. Trend Pemberitaan

Sedangkan berdasarkan tone pemberitaan, nada pemberitaan 
terhadap usulan Plt Gubernur dari unsur Polri cenderung negatif. 
Hal ini terlihat dengan tone negatif dari pemberitaan sebesar 
58,16%. Sedangkan tone positif sebesar 22,96 % dan pemberitaan 
dengan tone netral sebesar 18,88%.

Grafik 3. Tone Pemberitaan

Hasil media monitoring ini juga menunjukkan lima isu yang paling 
sering dibicarakan seputar pemberitaan usulan Plt Gubernur dari 
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unsur Polri. Isu  tentang pilkada serentak menjadi isu yang paling 
sering dibicarakan (50,30%) karena penunjukan Plt Gubernur 
dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur pada masa 
penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. 

Selanjutnya isu tentang netralitas (44, 27%) yang muncul karena 
kekhawatiran netralitas Polri dalam penyelenggaraan pilkada 
serentak. Isu ini banyak dimunculkan oleh partai-partai politik di 
luar PDI Perjuangan (PDIP), yang mengkhawatirkan institusi Polri 
akan berpihak kepada pasangan calon yang diusung PDIP, terutama 
di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ditambah lagi, di Jawa Barat, 
PDIP mengusung Anton Charliyan yang merupakan seorang Perwira 
Polisi. Di sisi lain, Pemerintah dan khususnya Institusi Polri mencoba 
menepis kekhawatirn ini. Sejumlah pejabat Pemerintah dari Wakil 
Presiden, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo 
hingga pejabat Polri mencoba meyakinkan tentang komitmen untuk 
menjaga netralitas Polri.

Di urutan ketiga ada isu terkait peran presiden Joko Widodo 
(44,25%). Isu ini sering diperbincangkan karena usulan Plt Gubernur 
dari unsur Polri ini harus diputuskan oleh Presiden Jokowi. Banyak 
masukan dan desakan dari partai politik dan kelompok masyarakat 
sipil agar Presiden Jokowi tidak meluluskan usulan ini. Selain itu, 
desakan juga muncul agar Presiden Jokowi tidak membawa masuk 
unsur Polri dan TNI ke dalam gelanggang politik. 

Di urutan keempat ada isu tentang aturan hukum (18,11%). Isu 
ini diperbincangkan karena terdapat perbedaan pandangan antara 
Kemendagri dengan sejumlah pihak, seperti unsur Partai Politik, 
akademisi, serta kelompok masyarakat sipil tentang aturan hukum 
penunjukan perwira polri. Kemendagri berpotensi melanggar 
sejumlah Undang-Undang (UU). Mulai UU No. 10 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga 
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.   

Di urutan kelima ada isu tentang keamanan (7,4%) yang muncul 
karena salah satu alasan Mendagri tentang usulan Plt Gubernur dari 
unsur Polri di daerah Jawa Barat dan Sumatera Utara karena ada 
kerawanan keamanan pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. 
Kemudian yang terakhir di urutan keenam, ada isu tentang aparat 
sipil negara (5,3%). Isu ini muncul karena seharusnya yang menjadi 
Plt Gubernur adalah pejabat aparatur sipil negara eselon satu. 
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Grafik 4. Isu yang Diperbincangkan

Kesimpulan

Usulan penunjukan perwira Polisi menjadi Plt Gubernur di Jawa 
Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri menuai 
polemik di masyarakat. Berdasarkan temuan media monitoring 
terhadap lima media online, ditemukan bahwa usulan ini ditanggapi 
secara negatif oleh sejumlah pihak. Hal ini berkenaan dengan adanya 
kecurigaan terhadap netralitas Polri dalam Pilkada serentak, isu 
kembalinya institusi Polri dalam gelanggang politik, hingga persoalan 
aturan hukum penunjukan perwira Polri sebagai Plt Gubernur. 

Jika Mendagri tetap mengangkat Plt Gubernur dari unsur Polri, maka 
konsekuensinya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap 
Pemerintahan Joko Widodo dan khususnya institusi Polri, karena 
dianggap tidak bersikap netral. Kedua, akan berpotensi melanggar 
undang-undang. 

Menurut penulis, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk 
menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur, karena bertentangan 
dengan aturan hukum yang ada. Jika penunjukan untuk mencegah 
potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan 
kerawanan itu menjadi kewenangan TNI dan Polri, bukan seorang 
Plt Gubernur. Kemudian, yang terakhir, diharapkan Presiden Joko 
Widodo mendengarkan aspirasi publik banyak yang menolak usulan 
tersebut. 

- Arfianto Purbolaksono -
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Tanah Abang merupakan kawasan perdagangan yang membawa 
berkah sekaligus permasalahan bagi Pemprov DKI Jakarta. Tanah 
Abang menjadi salah satu penggerak ekonomi Jakarta. Kawasan 
perdagangan yang sudah ada sejak tiga abad silam ini, telah menjadi 
pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara. Peredaran uang setiap 
harinya di Tanah Abang kurang lebih Rp 250 miliar per hari. Angka 
tersebut tidak termasuk dari pasar-pasar musiman seperti Pasar 
Tasik yang hanya beroperasi hari Senin dan Kamis, serta belum 
termasuk dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang. 
Menurut data Kadin DKI Jakarta terakhir pada tahun 2017, terdapat 
sekitar 30.000 pedagang di pasar-pasar formal Tanah Abang. 30.000 
pedagang tersebut tersebar di Blok A sampai Blok G (Kompas, 13 
November 2017).

Besarnya perputaran ekonomi di Tanah Abang selaras dengan 
banyaknya orang yang melakukan aktivitas jual beli atau hanya 
sekedar transit di Tanah Abang. Akibatnya, kemacetan menjadi 
bagian dari kehidupan Tanah Abang. Ada beberapa faktor 
yang menyebabkan kemacetan di Tanah Abang. Pertama, PKL 
merupakan faktor utama yang membuat Kawasan Tanah Abang 
semakin macet. Banyaknya PKL yang berjualan di pinggir jalan 
seringkali membuat arus lalu-lintas menjadi tersendat. Mereka juga 
mengokupasi trotoar yang seharusnya digunakan oleh para pejalan 
kaki. Kedua, banyaknya pejalan kaki yang pergi dan datang dari 
Stasiun Tanah Abang. Setidaknya rata-rata penumpang kereta yang 
keluar-masuk dari Stasiun Tanah Abang mencapai 110 ribu orang 
setiap hari kerja (Tempo.co, 2017). Ketiga, banyaknya para pembeli 
dan pejalanan kaki di Tanah Abang juga menjadi berkah bagi sopir 
angkutan umum. Aktivitas menaikkan-menurunkan penumpang 
yang mereka lakukan memaksa kendaraan yang ada dibelakangnya 
harus berhenti sejenak.

Penataan Tanah Abang dari Masa ke Masa

Untuk mengatasi persoalan Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta 

Polemik Penataan Tanah Abang
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dari masa ke masa memilih kebijakan yang berbeda-beda. Empat 
Gubernur DKI Jakarta terakhir, menata Tanah Abang dengan cara 
menata PKL. Pada masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, 
PKL Tanah Abang direlokasi ke Blok G. Guna membujuk PKL 
agar mau pindah ke Blok G, Jokowi merenovasi Blok G. Selain itu, 
Jokowi juga membuat serangkaian kegiatan dan progam agar Blok 
G ramai dikunjungi pembeli seperti bagi-bagi doorprize, hiburan, 
dan kegiatan lainnya. Dari serangkaian kegiatan tersebut, Blok G 
sempat ramai meski hanya berlangsung selama enam bulan. Setelah 
itu, Blok G kembali sepi dan para pedangan Blok G berjualan lagi di 
pinggir Jalan.

Pada masa Kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok), kawasan Tanah Abang sempat tertib kembali. Ahok 
meneruskan progam Jokowi untuk menempatkan PKL di Blok G jika 
mereka mau terus berjualan di Tanah Abang. Strategi pendisiplinan 
yang dilakukan oleh Ahok agar para pedangang tidak lagi berjualan 
di pinggir jalan adalah dengan menghadirkan Satpol-PP di Tanah 
Abang. Puluhan personel Satpol-PP stand by di Kawasan Tanah 
Abang untuk menertibkan pedagang yang mulai berjualan di pinggir 
jalan. Cara pendisiplinan ini cukup efektif tetapi sifatnya sementara. 
Pasalnya ketika Ahok telah berhenti menjabat sebagai Gubernur 
DKI Jakarta, PKL kembali berjualan di pingir jalan kembali. 

Djarot Syaiful Hidayat sebagai penerus Ahok mulai kewalahan 
menghadapi PKL Tanah Abang. Ia berusaha mentertibkan PKL 
dengan mengerahkan ratusan anggota Satpol-PP untuk melakukan 
razia di Tanah Abang. Namun, hasilnya tidak begitu signifikan, karena 
seringkali razia yang direncanakan sudah bocor kepada PKL. Ketika 
Satpol-PP hendak melakukan razia, PKL sudah mengamankan 
dagangan mereka. Setelah Satpol-PP selesai menjalankan razia, 
PKL kembali menggelar dagangan mereka kembali. 

Babak Baru Menata Tanah Abang

Setelah beberapa minggu Anies-Sandi dilantik sebagai Gubernur 
dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, mereka 
mulai menyentuh isu panas kesemerawutan Tanah Abang. Berbeda 
dengan gubernur sebelumnya, mereka memlih menata Tanah 
Abang dengan cara mengakomodasi PKL. Mereka menutup Jalan 
Jati Baru Raya dan mendirikan 400 kios portable untuk PKL Tanah 
Abang. 

Kebijakan Anies-Sandi untuk menutup jalan langsung mendapatkan 
respon yang beraneka macam. Ada yang memuji kebijakan 
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penutupan jalan tersebut, di saat yang bersamaan ada juga yang 
mencibirnya. Dengan menutup jalan tersebut, Anies-Sandi dianggap 
memenangkan pengguna jalan tidak bermotor. Namun, kebijakan 
ini dicibir karena menghasilkan masalah-masalah baru.

Dengan melakukan penutupan jalan, Pemprov DKI Jakarta 
berusaha menambah kapasitas jalan bagi pejalan kaki. Tapi pada 
kenyataannya, dengan legalisasi keberadaan PKL di Jalan Jati Baru 
Raya, trotoar pejalan kaki juga ikut diokupasi oleh PKL. Di samping 
itu, sopir angkot juga melakukan demo menurut agar Jalan Jati Baru 
Raya dibuka kembali. Pasalnya pasca penutupan jalan tersebut, Sopir 
Angkot trayek Tanah Abang mengaku pendapatannya berkurang 
50 persen (Kompas.com, 24/01/20018). Tidak hanya berhenti di 
Tanah Abang, para PKL di tempat lain seperti di Kawasan Sudirman 
juga menuntut kebijakan pro-PKL tidak hanya diaplikasikan di Tanah 
Abang saja, tetapi di tempat yang lain juga (Mediaindonesia.com, 1 
Februari 2018).

Dengan melihat kondisi di atas, kita belum bisa menilai kinerja Anies-
Sandi dalam menata Tanah Abang. Namun, yang perlu ditekankan 
kebijakan Anies-Sandi saat ini merupakan cara baru dalam menata 
Tanah Abang. Mereka mengambil langkah yang berbeda dengan 
para  pendahulunya yang terbukti gagal menertibkan PKL Tanah 
Abang secara jangka panjang.

Penulis mendukung keberanian Anies-Sandi dalam menata Tanah 
Abang dengan cara yang berbeda tersebut. Dengan catatan, 
memberikan status legal kepada PKL Tanah Abang tidak mengurangi 
hak pejalan kaki. Mengingat, pejalanan kaki lah yang merupakan 
pihak yang paling rentan di ibukota ini. Tentu, Anies-Sandi juga 
perlu menata PKL di kawasan Jakarta yang lain. 

Jika perlu, penataan PKL Tanah Abang dijadikan momentum untuk 
tidak hanya merancang peraturan daerah tentang keberadaan PKL 
di Jakarta, namun juga untuk mengelola tata ruang Jakarta dan 
mengatasi berbagai dampaknya. Dengan demikian, perlindungan 
hak sekaligus penertiban PKL di Jakarta memiliki landasan hukum 
yang jelas. Hal ini penting dilakukan oleh Anies-Sandi untuk 
meyakinkan publik bahwa visi-misi mereka menjadikan Jakarta tidak 
hanya untuk segmen tertentu saja bukanlah isapan jempol belaka.

- Fadel Basrianto -
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Dalam butir ketiga Nawacita yang dicetuskan Pemerintahan 
Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) sejak bulan Mei 2014, 
disebutkan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan. Atas dasar tersebut, Pemerintah 
Indonesia memperkenalkan beragam program maupun kebijakan 
untuk mempercepat pembanguan ekonomi dan meningkatkan 
kesejahteraan, serta kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya di 
daerah-daerah terpencil atau daerah yang kurang diminati. 

Keseriusan Pemerintahan Jokowi-JK untuk membuka keterisoliran 
masyarakat di Indonesia, yaitu dengan membangun infrastruktur 
di kawasan terpencil dan kurang diminati. Sebagai contoh nyata, 
pemerintah membangun Trans Papua sepanjang 4.330 Km dari 
Papua Barat ke Papua (Liputan6.com, 07/18). Hingga saat ini 
hanya 171,7 Km yang belum terbangun. Disamping pembangunan 
infrastruktur, pemerintah juga berfokus pada peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. 

Pelayanan Kesehatan Primer (Yankes) merupakan fokus kebijakan 
pemerintah untuk tahun 2015-2019, yang didasari oleh masih 
tingginya angka kematian ibu (305 per 100,000 lahir hidup pada 
tahun 2015) dan bayi (22 per 1,000 lahir hidup pada tahun 2015) 
(Kemenkes, 2016). Masih banyaknya kasus gizi buruk di berbagai 
wilayah Indonesia, seperti kasus gizi buruk yang ditemukan di 
Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Papua, telah mendesak 
pemerintah akan adanya Yankes Primer di berbagai wilayah 
Indonesia, terutama daerah terpencil dan kurang diminati. 

The Global Health Workforce Alliance (GHWA) menyatakan bahwa 
tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen dalam Yankes 
primer disamping pembangunan infrastruktur, dan pembenahan 
fasilitas (GHWA, 2015). Sulitnya akses terhadap tenaga kesehatan 
dan fasilitas kesehatan berkontribusi terhadap rendahnya derajat 
kesehatan masyarakat. Kesenjangan distribusi tenaga kesehatan 

Program Nusantara Sehat: 

Mengurangi KesenjanganDistribusi 

Tenaga Kesehatan di Indonesia
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masih menjadi masalah di berbagai negara baik di negara maju 
maupun di negara berkembang, seperti Indonesia. Banyak tenaga 
kesehatan di Indonesia lebih memilih bekerja di daerah perkotaan 
karena fasilitas yang lebih baik daripada daerah pedesaan (Efendi, 
2012). Sebagai contoh, rasio dokter di Jakarta lebih tinggi (117 per 
100,000 penduduk) dibandingkan dengan propinsi lain, seperti Nusa 
Tenggara Tenggara Barat (105 per 100,000 penduduk). Kesenjangan 
tenaga kesehatan lain seperti perawat dan bidan juga terjadi antar 
propinsi di Indonesia (Kemenkes, 2005).

Untuk mengatasi masalah ketimpangan tenaga kesehatan antara 
daerah perkotaan dan pedesaan, Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia (Kemenkes RI) memperkenalkan Program Nusantara 
Sehat pada tahun 2012. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 23 tahun 2015 (Kemenkes, 2015), program ini mengambil 
pendekatan berbasis tim, menempatkan lima sampai sembilan 
petugas kesehatan (misalnya dokter, dokter gigi, perawat, bidan, 
petugas kesehatan masyarakat, dan lain-lain) ke daerah terpencil. 
Program ini bertujuan untuk memperbaiki layanan kesehatan di 
Puskesmas, berkonsentrasi pada wilayah terisolasi, perbatasan, dan 
wilayah-wilayah yang dikategorikan memiliki masalah kesehatan. 

Pada tahun 2014, sebagai uji coba, tenaga kesehatan berbasis tim 
ditempatkan di empat Puskesmas pada empat kabupaten di empat 
propinsi, seperti Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Maluku, dan 
Papua (Kemenkes, 2015). Setiap tenaga kesehatan di Indonesia 
memiliki kesempatan untuk bergabung dalam Program Nusantara 
Sehat bila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. 
Syarat-syaratnya meliputi, (i) dokter dan dokter gigi harus berusia 
di bawah 30 tahun; (ii) petugas kesehatan lainnya harus berusia di 
bawah 25 tahun; (iii) petugas kesehatan harus memiliki izin praktek; 
dan (iv) mereka harus bersedia ditempatkan di wilayah manapun di 
Indonesia. 

Berdasarkan uji coba tersebut pemerintah percaya bahwa dengan 
mengirimkan petugas kesehatan berbasis tim dapat mempertahankan 
tenaga kesehatan di daerah terpencil dan kurang diminati (Kemenkes, 
2015). Tenaga kesehatan merasa lebih nyaman karena ditempatkan 
serta dapat bekerja dalam satu tim. Setyaningsih (2017) dalam 
penelitian tentang menarik dan mempertahankan bidan di wilayah 
terpencil di Indonesia, dengan studi kasus di Nusa Tenggara Barat, 
juga menyatakan bahwa tenaga kesehatan (bidan) di desa-desa 
terpencil merasa lebih nyaman bila bekerja bersama dengan rekan 
bidan lain di Polindes. Rasa nyaman didapatkan karena mereka dapat 
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bertukar pendapat dalam penanganan yang tepat untuk pasien (ibu 
hamil dan melahirkan), terlebih lagi bila terjadi keadaan darurat. 

Meskipun Program Nusantara Sehat ini relatif baru, namun 
program ini telah berhasil merekrut dan mendistribusikan tenaga 
kesehatan sebanyak 1,422 orang, yang terbagi atas 251 tim dan 
telah ditempatkan di 251 Puskesmas pada tahun 2017 (Liputan6.
com, 2017, 05/18). Progam Nusantara Sehat merupakan salah 
satu program yang dapat mengatasi kesenjangan distribusi tenga 
kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 

Disisi lain, program ini merupakan salah satu program ambisius 
yang diperkenalkan oleh pemerintah nasional yang dapat membuka 
lapangan kerja lebih banyak bagi petugas kesehatan, karena setiap 
tenaga kesehatan di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk 
bergabung dalam program ini. Jelas bahwa Program Nusantara 
Sehat berkontribusi terhadap peningkatan pasokan tenaga kesehatan 
di daerah-daerah yang minim tenaga kesehatan. 

Namun, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah keberlanjutan 
karir tenaga kesehatan setelah kontrak dua tahun mereka selesai. 
Banyak dari tenaga kesehatan, seperti bidan desa yang bertugas di 
daerah terpencil mengharapkan untuk diangkat menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) setelah kontrak berakhir (Setyaningsih, 2017). 
Namun, pemerintah memiliki keterbatasan dalam merekrut 
tenaga kesehatan menjadi PNS karena akan membebani Anggaran 
Pendapatan dan Belanja (APBN) dalam jangka panjang. Pemerintah 
perlu mencari solusi yang lebih murah untuk mendorong petugas 
kesehatan bekerja dan tinggal di daerah terpencil. 

Pemerintah perlu menginvestasikan waktu untuk mengeksplorasi 
kemungkinan pilihan karir untuk tenaga kesehatan yang telah 
bekerja dan tinggal di desa terpencil dan kurang diminati. Salah 
satu alternatif untuk mempertahankan tenaga kesehatan di daerah 
terpencil setelah Program Nusantara Sehat berakhir adalah 
dengan mengeksplorasi kembali implementasi dual practice tenaga 
kesehatan. Dual practice dalam hal ini PNS atau Pegawai Tidak 
Tetap (PTT) dapat membuka praktek di rumah mereka. Menurut 
WHO (2013), dual practice dapat juga mencakup pekerja kesehatan 
full-time yang dipekerjakan oleh pemerintah sebagai penyedia 
layanan kesehatan publik, melakukan pekerjaan ekstra terkait untuk 
mendapatkan penghasilan tambahan, yang biasanya diperoleh bila 
memberikan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan swasta. 
Penghasilan tambahan biasanya diperoleh untuk keuntungan 
pribadi. 
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Untuk memotivasi tenaga kesehatan berbasis tim untuk tetap tinggal 
di desa dan tanpa membebani APBN, maka kebijakan dual practice 
perlu dimodifikasi. Dengan demikian, tim tenaga kesehatan yang 
dikirim dapat tetap bertahan di wilayah kerja mereka. Hal ini dapat 
dilakukan terutama, di wilayah dimana  pemerintah daerah tidak 
memiliki kemampuan atas keberlanjutan karir petugas kesehatan 
yang tergabung dalam Program Nusantara Sehat. Dengan 
terpenuhinya tenaga kesehatan yang berkualitas, diharapkan 
Yankes Primer dapat tercapai, sehingga kematian ibu dan bayi dapat 
dikurangi, serta gizi buruk di daerah terpencil di Indonesia dapat 
dikendalikan.  

- Endah Setyaningsih - , Research Associate

Disamping 
pembangunan 
infrastruktur, 
pemerintah juga 
berfokus pada 
peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat 
tanpa terkecuali
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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 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

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

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yyang 
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, 
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penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, 
dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), 
serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Gedung Network Plus
Jalan Jaksa No.4

Kec Menteng Kel Kebon Sirih
Jakarta Pusat – 10340

contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, 
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca 
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan 
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. 
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan 
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di 
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan 
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada 
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social 
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan 
kebijakan subsidi pemerintah. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

 Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian 
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan 
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris 

Program Riset  
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dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga 
dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf 
Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar 
nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses 
pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan 
dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para 
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas. 

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk 
memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, 
langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam 
mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII 
adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh 
TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan 
yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu 
maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada 
adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, 
dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei 
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi 
bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan 
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) 
Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun 
Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat 
diuji.

Program Riset  Program Riset  
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Program Riset  

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan 
kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk 
melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim 
sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif 
digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media 
yang paling efektif untuk kampanye. 
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Fasilitasi Pelatihan & Kelompok Kerja
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