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KATA PENGANTAR

Ketimpangan gender dalam struktur parlemen kita masih menjadi 
permasalahan yang belum tuntas. Hal ini berimplikasi pada kurangnya 
keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan dan kebijakan publik 
yang tidak peka gender. Laporan utama Update Indonesia edisi Maret 
2018 mengangkat permasalahan ini, terutama terkait Hari Perempuan 
Internasional, khususnya mendorong partai politik untuk mendukung caleg 
perempuan. 

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas isu tentang “Tantangan 
Meningkatkan Peran E-commerce di Indonesia” dan tentang Paket 
Kebijakan Ekonomi Jilid ke-16. Sementara di bidang politik, kami mengulas 
tentang peraturan KPU mengenai larangan berkampanye paska penetapan 
parpol peserta Pemilu 2019. Kami juga membahas tentang ancaman ujaran 
kebencian dalam kampanye di tahun politik, baik terkait pilkada serentak 
dan Pemilu 2019 mendatang. 

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat tulisan tentang 
pengadaan gerbong khusus perempuan di kereta api dan peluncuran 
Kartu Lansia Jakarta. Kami juga mengulas tentang motivasi finansial dan 
nonfinansial tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah yang sulit. 

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, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia. 

  

Selamat membaca.
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Dari Afirmasi Kuota Menuju Insentif 
Pemenangan Caleg Perempuan

Saat ini ketimpangan gender dalam struktur parlemen kita masih 
menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Pada Pemilu 2014 
yang lalu, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR hanya 
sebanyak 17,32 persen dari jumlah anggota DPR RI. Angka ini dapat 
dikatakan lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009 
yang telah menghasilkan 17,86 persen keterwakilan perempuan di 
DPR.

Di tataran internasional, keterwakilan perempuan dalam parlemen 
kita  juga dapat dikatakan masih rendah. Di level ASEAN, tingkat 
keterwakilan perempuan kita saat ini berada di posisi keenam. Posisi 
pertama, diduduki oleh Filipina yang keterwakilan perempuannya 
mencapai 29,50 persen. Jika ditarik ke level global yang rata-
rata keterwakilannya sebesar 23,60 persen, kita juga masih 
jauh di bawahnya (Tirto.id, 07/09/2017). Oleh karena itu, sudah 
menjadi kebutuhan untuk meninjau kembali strategi peningkatan 
keterwakilan perempuan di dalam tubuh parlemen kita. Terlebih 
Pemilu 2019 sudah ada di depan mata. 

Urgensi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Persoalan ketimpangan gender di dalam postur lembaga keterwakilan 
kita memiliki implikasi persoalan lanjutan. Menurut Melani, Ketua 
Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia 
(KPPRI), saat ini banyak UU yang dihasilkan oleh DPR yang masih 
belum optimal melibatkan perempuan dalam perumusannya. 
Hal ini menyebabkan banyak isu terkait dengan perempuan 
yang tidak digarap dengan mempertimbangkan kepekaan gender  
(KoranJakarta.com, 16/11/2017). 

Salah satu contoh mengenai ketidakseriusan anggota dewan 
dalam kerja legislasi terkait isu perempuan dan pembahasan RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini mengalami nasib yang 
tidak jelas meskipun sudah masuk dalam Prolegnas sejak tahun 
2016. Namun, hingga masa Sidang III DPR berakhir, RUU tersebut 
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tidak kunjung disahkan. Padahal menurut data yang dihimpun oleh 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KPP-PA), kasus kekerasan seksual tiap tahunnya meningkat 10 
persen (Okezone.com, 30/05/2016).

Terpinggirkannya isu perempuan dalam proses legislasi juga semakin 
terlihat ketika DPR lebih memprioritaskan untuk mengesahkan 
Revisi UU MD3 dibandingkan menggodok RUU Kekerasan Seksual 
yang jelas dibutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan 
perempuan sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Keluar dari Debat 30 Persen 

Usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam 
parlemen sebetulnya sudah diinisasi melalui peraturan perundang-
undangan yang memberikan afirmasi politik kepada perempuan. 
Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang 
Partai Politik hingga  yang muktahir UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum. Kesemua peraturan perundang-undangan 
tersebut mewajibkan partai politik untuk memiliki sekurang-
kurangnya 30 persen perempuan sebagai pengurus harian partai 
tingkat pusat. Selain itu, KPU juga mengeluarkan aturan bahwa 
dalam daftar caleg, minimal terdapat 30 persen perempuan dalam 
setiap dapilnya. Artinya setiap tiga nama calon legislatif, salah satu 
diantaranya harus berasal dari perempuan.

Alasan penetapan ambang batas minimal 30 persen didapat 
berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Menurut PBB, persentase sebanyak 30 persen merupakan ambang 
batas minimal yang dapat memutuskan sebuah kebijakan yang dapat 
membawa sebuah perubahan. 

Dengan kata lain, aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang 
ini sudah memadai untuk meningkatkan jumlah keterwakilan 
perempuan di DPR. Atas dasar itu, penulis menilai bahwa persoalan 
rendahnya keterwakilan perempuan bukan berada pada rendahnya 
kuota perempuan, tetapi lebih pada ketidakseriusan partai untuk 
memberi ruang politik untuk perempuan dan memenangkan caleg 
perempuan.

Pada Pemilu 2009, angka pencalonan caleg perempuan di DPR RI 
mencapai 33,6 persen. Pada Pemilu 2014, angkanya naik menjadi 
37 persen. Namun, jumlah keterwakilannya justru menurun. Dari 
17,86 persen pada Pemilu 2009 menjadi 17,32 persen di Pemilu 2014 
(Ardiansa, 2016). Data ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah 
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pencalegan perempuan tidak serta merta dapat meningkatkan 
keterwakilan perempuan secara langsung. 

Ketidakseriusan partai politik dalam memenangkan caleg perempuan, 
dapat ditengarai karena partai hanya melibatkan perempuan sebagai 
pengurus atau sebagai caleg sebagai formalitas belaka. Mengingat 
undang-undang mengatur bahwa partai yang dapat lolos menjadi 
peserta pemilu adalah partai yang memiliki minimal 30 persen 
keterwakilan perempuan sebagai jajaran pengurus pusat partai 
politik. Bahkan, tidak jarang mereka merekrut perempuan hanya 
pada saat mendekati proses pendaftaran atau dengan merekrut 
perempuan yang dekat dengan petinggi partai. 

Dengan kata lain, kebanyakan partai politik masih belum memandang 
keterwakilan perempuan sebagai sebuah kebutuhan partai dan 
melihat perempuan sebagai beban. Hal ini juga dapat dilihat dari 
keterwakilan dan jumlah perempuan di partai politik. Berdasarkan 
hasil verifikasi KPU pada (tanggal) tentang keputusan partai politik 
peserta Pemilu 2019, dapat dilihat persentase perempuan dalam 
masing-masing parpol. Dari data tersebut, hanya satu partai politik 
baru, Partai Solidaritas Indonesia yang memiliki tingkat keterwakilan 
perempuan tertinggi (66 persen) dibandingkan partai politik lainnya.

 

Sumber: Antara news/KPU

Turunan dari paradigma keterwakilan sebagai beban partai 
berkontribusi pada rendahnya tingkat keterpilihan caleg perempuan. 
Dengan paradigma perempuan sebagai pelengkap syarat, akhirnya 
caleg perempuan hanya ditempatkan di nomor bawah. Nomor 
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pertama masih ditempati oleh caleg yang biasanya memiliki sumber 
daya lebih. Padahal menurut penelitian Puskapol UI terhadap hasil 
perolehan suara Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, sebanyak 60 persen 
calon bernomor urut satu memenangkan pemilihan legislatif. 

Kedua, tidak adanya dukungan yang memadai dari partai politik 
dalam memenangkan caleg perempuan. Perempuan harus 
memetakan dan mencari simpatisannya sendiri. Ketiga, karena 
hanya untuk memenuhi syarat, partai politik tidak jarang merekrut 
caleg perempuan tanpa mempertimbangkan kapasitas kandidat. 
Baik kapasitas sumber daya kapital maupun modal sosial. Akibatnya 
tidak jarang caleg perempuan yang mendapatkan suara paling sedikit 
dari caleg-caleg yang lain karena tidak memiliki pendukung. Maka 
dari itu, perlu ada strategi yang lebih segar untuk meningkatkan 
keterwakilan perempuan.

Dari Afirmasi Kuota Beranjak ke Insentif Pemenangan Caleg 
Perempuan

Dengan serangkaian data yang dipaparkan di atas, perlu diajukan 
cara lanjutan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di 
DPR. Setelah aturan perundang-undangan memastikan partai 
politik untuk melibatkan perempuan sebanyak 30 persen dan 
peraturan KPU yang juga mengharuskan parpol untuk mencalonkan 
perempuan dalam setiap dapil minimal sebanyak 30 persen, sudah 
saatnya kita melangkah ke strategi selanjutnya.

Strategi lanjutan untuk meningkatkan tingkat keterpilihan caleg 
perempuan ialah dengan cara memberikan insentif bagi parpol 
yang jumlah caleg perempuan terpilihnya berada pada tingkat 
paling banyak. Insentif yang dimaksud bukan berbentuk materi 
tetapi diberikan kesempatan untuk memimpin pembahasan di DPR, 
khususnya yang terkait dengan isu perempuan. Dengan adanya 
kesempatan tersebut, parpol yang kadernya menjadi pimpinan 
suatu panitia kerja atau apapun nanti namanya, diuntungkan dengan 
posisi kader perempuannya tersebut. Mereka dapat menginjeksikan 
agenda-agenda partai ke dalam proses pembuatan kebijakan 
tersebut.

Dengan adanya insentif semacam ini, keterlibatan perempuan 
dalam partai politik tidak lagi dijadikan sebagai beban partai, tetapi 
sebagai sebuah kebutuhan partai. Bahkan, jika insentif ini yang 
nantinya akan dibakukan sebagai norma hukum, nantinya partai 
politik akan berlomba-lomba untuk meningkatkan keterpilihan dari 
caleg perempuan mereka baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Laporan Utama
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Di sisi yang lain, cara ini dapat semakin mendekatkan anggota 
legislatif perempuan dalam perumusan legislasi yang terkait dengan 
isu perempuan di DPR. Tentu saja, cara ini dapat terealisasikan 
jika ada political will bersama antara penyelenggara pemilu, DPR, 
dan pemerintah. Tidak terkecuali kelompok masyarakat sipil yang 
energinya dibutuhkan untuk terus mendesak terlaksanakannya ide 
ini.

- Fadel Basrianto -

Sudah saatnya 
kita memilih cara 
yang lebih progresif 
untuk meningkatkan 
tingkat keterwakilan 
perempuan di DPR. 

Laporan Utama
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Mengawal Paket Kebijakan Ekonomi Jilid ke-16
                

Saat ini pemerintah tengah dihadapkan pada proses penyusunan 
paket kebijakan ekonomi jilid ke-16. Menurut staf khusus Menteri 
koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawadi, Pemerintah 
tengah fokus menyelesaikkan paket kebijakan terkait tata niaga 
ekspor dan impor. Ia menambahkan salah satu hal yang diatur dalam 
paket kebijakan tersebut yaitu menghilangkan rekomendasi impor 
bahan baku industri (kontan.co.id, 29/01). 

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 
Kemko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, dalam 
paket kebijakan tersebut pada industri berbasis ekspor eksisting 
atau perusahaan baru yang akan melakukan investasi akan diberikan 
insentif berupa tax allowance dan tax holiday. Sebagai syaratnya, 
perusahaan baru tersebut mampu memberikan keterserapan 
tenaga kerja yang banyak, nilai investasi tinggi dan menggunakan 
teknologi terbaru yang mampu menciptakan nilai tambah (kontan.
co.id, 25/02).

Perjalanan paket kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi-
JK

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejauh ini sudah 
mengeluarkan 15 paket kebijakan di bidang ekonomi. Namun, 
beberapa pihak menilai bahwa implementasi paket kebijakan tersebut 
masih belum berjalan secara maksimal. Menurut penjelasan Sanny 
Iskandar selaku sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 
sejauh ini dinilai belasan paket kebijakan yang telah dikeluarkan 
pemerintah masih belum efektif dalam pelaksanaannya, karena 
masih lemahnya tingkat kordinasi yang dilakukan antar kementerian 
dan lembaga maupun dengan pihak pemerintah daerah  (kontan.
co.id, 30/8/2017).

Penulis menilai bahwa paket kebijakan ekonomi ini memang 
memberikan dampak signifikan pada kenaikan peringkat Indonesia 
dalam hal kemudahan berusaha. Berdasarkan survei Bank Dunia 

Ekonomi
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tentang Indeks Kebebasan Berusaha tahun 2018, Indonesia 
menempati urutan ke-72 dari 190 negara atau naik 42 peringkat 
dibandingkan tahun 2015 (peringkat 114 dari 189). Namun, 
meningkatnya kemudahan berusaha di tanah air tidak diiringi dengan 
membaiknya pertumbuhan ekonomi.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni tahun 2015-2017, rata-
rata tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mencapai target 
yang telah ditetapkan. Selain itu, sesuai data BPS,  perekonomian  
Indonesia di akhir tahun 2017 tumbuh sebesar 5.07 atau hanya 
meningkat 0.79 % dibanding tahun sebelumnya. 

Kemudian pada keterserapan tenaga kerja masih rendah, khususnya 
dari investasi asing. Sesuai data Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM),  tahun 2015 investasi yang masuk memberikan 
keterserapan mencapai sekitar 900 ribu jiwa, kemudian di tahun 
2016 justru mengalami penurunan menjadi sekitar 700 ribu jiwa, 
dan per juni 2017 baru menyerap tenaga kerja sekitar 350 ribu jiwa. 

Lebih jauh, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi juga terjadi 
salah satunya karena masih rendahnya tingkat produktivitas dalam 
negeri. Lihat diagram berikut ini. 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017, data diolah.

Sebagai salah satu contoh pada komoditas ekspor, sektor pertanian 
merupakan salah satu sektor yang menjadi basis di Indonesia. Namun, 
produktivitas ekspor sektor tersebut selama tahun 2017 masih sangat 
rendah, yaitu hanya 2%. Padahal sektor pertanian menjadi sektor 
terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 33,36 juta 
jiwa berdasarkan data bulan Agustus 2017 (http://epublikasi.setjen.

Ekonomi
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pertanian.go.id, 1/12/2017). Justru sektor yang memiliki kontribusi 
ekspor paling tinggi adalah industri pengolahan dengan persentase 
mencapai 75% dan diikuti sektor pertambangan (14%) dan migas 
(9%) dengan persentase masing-masing.

Tata kelola ekspor dan impor Indonesia memang masih menjadi 
hambatan yang dikeluhkan bagi pelaku usaha. Hambatan-
hambatan tersebut diantaranya: kendala pada waktu, biaya dan 
administrasi pengurusan dokumen perizinan ekspor-impor. Selain 
itu, adanya kebijakan terkait rekomendasi barang impor bahan baku 
tertentu seperti contoh di atas, sehingga kebijakan tersebut dapat 
memberatkan bagi beberapa pelaku usaha lokal yang memanfaatkan 
bahan baku impor sebagai proses produksi.

Rekomendasi

Penulis menilai rencana diterbitkannya paket kebijakan ekonomi 
jilid ke-16 terkait tata kelola ekspor-impor merupakan langkah yang 
baik. Karena saat ini tata kelola ekspor dan impor memang masih 
terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Dengan 
demikian, hadirnya paket kebijakan tersebut diharapkan dapat 
menjadikan insentif bagi para pelaku usaha maupun investor agar 
mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing pasar dalam 
negeri. Selain itu, adanya kemudahan berusaha di dalam negeri 
akan mampu meningkatkan kerjasama perdagangan internasional 
sebagai media perluasan pangsa pasar tanah air.

Kemudian perlu ada pengkajian ulang terkait pembatasan beberapa 
jenis bahan baku impor. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan 
No 30/M-DAG/PER/5/2017, jenis produk yang dibatasi impornya 
yaitu produk holtikultura, seperti sayur dan buah. Pembatasan 
barang impor memang terkadang dibutuhkan agar tidak mematikan 
pasar dalam negeri, namun mekanisme pelaksaannya harus dikaji 
ulang dengan mempertimbangkan berbagai aspek misalnya jumlah 
permintaan, iklim pertanian dalam negeri maupun ketersediaan stok 
bahan baku. 

Lebih jauh, di saat yang bersamaan pemerintah juga harus 
memperbaiki dan memperkuat koordinasi antar kementerian/
lembaga maupun dengan pemerintah daerah terkait implementasi 
paket kebijakan tersebut. Sebagai salah satu contoh, sistem 
database yang terintegrasi baik dari level pemerintah pusat sampai 
dengan pemerintah daerah/pemerintah kota sangat dibutuhkan 
untuk mengakomodir segala informasi maupun prosedur kebijakan 
yang akan di implementasikan. 

Ekonomi
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Dengan adanya informasi yang terintegrasi tersebut diharapkan 
akan mempermudah setiap daerah dalam mempersiapkan dan 
melaksanakan paket kebijakan sesuai kapasitas yang dimiliki. 
Rekomendasi kebijakan ini patut dipertimbangkan dengan baik 
untuk menerapkan paket kebijakan ekonomi jilid ke-16 dengan 
efektif nantinya.

- Riski Wicaksono -

Insentif bagi para 
pelaku usaha maupun 
investor, kemudahan 
berusaha, pengkajian 
ulang terhadap 
pembatasan beberapa 
jenis bahan baku 
impor, serta perbaikan 
koordinasi antara 
kementerian/lembaga 
maupun dengan 
pemerintah daerah 
sangat penting untuk 
menerapkan paket 
kebijakan ekonomi 
dengan efektif.

Ekonomi
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Pada 21 Juli 2017 yang lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani 
Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 74 tahun 2017 tentang Peta 
Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map 
e-Commerce) tahun 2017-2019 (http://setkab.go.id, 10/8/2017). 
Sesuai Pasal 3 Pepres No 74 tahun 2017, Road Map E-Commerce 
tersebut bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis 
dalam percepatan pelaksanaan sistem perdagangan Nasional 
berbasis elektronik.

Dikeluarkannya Pepres tersebut menunjukkan adanya optimisme 
pemerintah terhadap peran perdagangan elektronik dalam 
menunjang perekonomian nasional. Berdasarkan Data Sensus 
Ekonomi 2016 oleh BPS, jumlah pelaku usaha e-commerce 
mengalami pertumbuhan sekitar 17 % selama sepuluh tahun 
terakhir dengan jumlah mencapai 26,2 juta unit (http://liputan6.com, 
20/5/2017). Tren peningkatan transaksi elektronik diprediksi akan 
terus meningkat seiring meningkatnya fasilitas jaringan internet di 
tanah air.

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) pada tahun 2017, total pengguna internet mencapai 143,26 
juta jiwa dan nilai tersebut meningkat sebesar 7,96% jika dibanding 
pada tahun sebelumnya. Selain itu, rata-rata pengguna internet 
didominasi oleh masyarakat kalangan usia muda yakni 19-35 tahun 
dengan porsi sebesar 49,52% (Data APJJI, 2017). 

Meningkatnya akses internet yang dilakukan oleh masyarakat diduga 
menjadi salah satu faktor penting terhadap peningkatan aktivitas 
transaksi melalui online. Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil 
temuan Social Research & Monitoring Soclab.co, dimana dari total 
pengguna internet pada tahun 2015, sebanyak 77% diantaranya 
mencari informasi produk dan belanja online (http://tribunnews.com, 
20/2/2017).

Tantangan Meningkatkan Peran 

E-Commerce di Indonesia

Ekonomi
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Tantangan Bagi Pemerintah

Langkah pemerintah mengeluarkan Pepres No 74 tahun 2017 
tentang Road Map E-Commerce tahun 2017-2019 patut 
diapresiasi. Diharapkan Pepres tersebut dapat mengoptimalkan 
dan memonitoring peran e-commerce di Indonesia. Namun, sejauh 
ini masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. 
Dikutip dari pernyataan Suhariyanto selaku kepala BPS, yang 
menyebutkan bahwa BPS belum menemukan formula yang akurat 
untuk melakukan pendataan terkait nilai transaksi dan volume, 
penjual, pembeli (unique buyer), investasi, metode pembayaran, 
tenaga kerja dan teknologi (https://www.viva.co.id, 14/2).

Sementara itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), 
menyatakan adanya kekhawatiran dari para pelaku e-commerce 
terkait pengumpulan data yang akan dilakukan BPS. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pelaku e-commerce belum 
merupakan perusahaan terbuka sehingga tidak wajib memberikan 
data yang bersifat pribadi. Kedua, jika data tersebut dikeluarkan 
dikawatirkan mereka akan kesulitan dalam mencari pendanaan dari 
investor. Ketiga, terkait persoalan pajak dikawatirkan data yang 
telah diberikan para pelaku e-commerce dapat diakses juga oleh 
pihak ditjen pajak sehingga bisa menjadi celah penentuan pajak 
(https://ekonomi.akurat.co/id, 16/12/2017).

Pembebanan pajak juga menjadi salah satu tantangan bagi pihak 
ditjen pajak, karena e-commerce merupakan bisnis unik yang 
memiliki banyak model bisnis. Sesuai Surat Edaran Direktorat 
Jendral Pajak SE-62/PJ/2013, e-commerce diklasifikasikan dalam 
4 model diantaranya: online market place, classified ads, daily ads 
dan online retail. Selain itu, karena transaksi dilakukan melalui dunia 
maya, maka menjadikan tantangan untuk menentukan objek pajak 
secara pasti. 

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa 
dalam mengoptimalkan peran e-commerce, pemerintah dalam 
hal ini BPS perlu segera melakukan pendataan secara menyeluruh 
terhadap aktifitas e-commerce. Data tersebut nantinya dapat 
digunakan sebagai proyeksi arah kebijakan ekonomi, sebagai contoh 
digunakan sebagai analisis terkait kontribusi e-commerce terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat keterserapan terhadap 
tenaga kerja, tingkat daya saing, maupun kontribusi terhadap 
penerimaan pajak. 

Ekonomi
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Kemudian, dalam mewujudkan Road Map E-Commerce juga 
dibutuhkan pemerataan infrastruktur jaringan internet di seluruh 
wilayah Indonesia. Karena saat ini sesuai data hasil survey APJII 
tahun 2017, mayoritas pengguna internet terpusat di Jawa dengan 
persentase sebesar 58,08%. Jika kondisi tersebut tidak segera 
ditindaklanjuti, jurang ketimpangan antara jawa dan luar Jawa akan 
semakin tinggi. 

Pemerintah daerah juga harus berperan dalam mengembangkan 
usaha UKM melalui e-commerce, misalnya dengan memfasilitasi 
pembentukan start-up, mempermudah akses kredit, pemasaran, 
serta kemudahan berusaha lewat kebijakan yang melindungi 
kebebasan ekonomi dan mendukung kewirausahaan. Terlebih 
mengingat, di era ekonomi digital seperti saat ini, e-commerce 
memberikan peluang besar untuk meningkatkan daya saing dan 
perkembangan UKM lokal. Pada akhirnya, melalui e-commerce, 
UKM lokal juga akan dapat meningkatkan perekonomian daerah. 

- Riski Wicaksono -

Ekonomi

Hadirnya e-commerce 
perlu dikelola 
dengan tepat agar 
menjadi potensi baru 
terhadap kontribusi 
perekonomian, 
misalnya melalui 
pendataan yang 
akurat, fasilitasi bagi 
pelaku usaha baru, 
mempermudah akses 
kredit serta fasilitasi 
pemasaran produk.
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Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Republik 
Indonesia (Polri) bersama Direktorat Keamanan Khusus Badan 
Intelijen Keamanan, mengungkap sindikat penyebar isu-isu 
provokatif dan ujaran kebencian di media sosial. Sindikat ini bernama 
The Family Muslim Cyber Army (MCA) (kompas.com, 26/2). 

Penangkapan terhadap kelompok MCA, merupakan salah satu 
respon Polri terkait meningkatnya konten ujaran kebencian di media 
sosial saat ini. Sebelumnya, berdasarkan laporan tahunan Amnesty 
Internasional mengenai situasi HAM di dunia, sepanjang 2017 
praktik politik dengan menggunakan ujaran kebencian meningkat 
di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan pelanggaran-pelanggaran 
HAM.

Pengertian ujaran kebencian memiliki beragam definisi dari berbagai 
sumber. Secara umum, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai 
prasangka aktif atau prasangka yang dimunculkan dalam ruang 
publik melalui sarana orasi kampanye, spanduk/pamflet, khotbah/
ceramah agama, jejaring media sosial, dan orasi dalam demonstrasi 
yang telah menyerang hal-hal primordial, yakni suku, agama, aliran 
keyakinan/kepercayaan, ras, dan antar golongan (Syahayani, 2015).

Menurut Amnesty Internasional, di Indonesia praktik politik dengan 
menggunakan ujaran kebencian dilakukan melalui sejumlah isu. Isu 
pertama, yaitu tuduhan adanya kebangkitan PKI. Kedua, ujaran 
kebencian berbasis sentimen agama, yang mulai menguat sejak 
Pilkada DKI 2017. Selain itu, Amnesty Internasional Indonesia juga 
memprediksi, ujaran kebencian masih akan terjadi pada 2018-2019. 
Seperti diketahui, pada tahun 2018 akan diselenggarakan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah. Sementara pada 
tahun 2019 akan digelar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) (Kompas.com, 22/2). 

Ancaman Ujaran Kebencian di Tahun Politik

Politik
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Sependapat dengan prediksi tersebut, penulis menilai, semakin 
dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian 
akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ujaran kebencian 
digunakan menjadi salah satu strategi kampanye untuk menyerang 
dan menjatuhkan lawan politik.

Ujaran kebencian dan tindak intoleransi hangat pertama kali terjadi 
di Pemilu Presiden 2014. Beberapa contohnya seperti iklan yang 
berjudul ‘rest in peace’ Jokowi. Dalam iklan tersebut, Jokowi 
dikatakan telah meninggal dunia pada 4 Mei 2014 pukul 15.30 
WIB. Sang pembuat iklan juga menuliskan nama Ir. Hambertus 
Joko Widodo dan Oey Hong Liong. Selain itu adanya isu yang 
menyebutkan Prabowo Subianto memiliki gangguan kejiwaan atau 
psikopat.

Ujaran kebencian kemudian semakin marak  selama Pilkada DKI 
Jakarta 2017 silam. Berawal dari kasus tuduhan penistaan agama 
yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Basuki Tjahja Purnama 
(alias Ahok), yang mendorong meningkatnya ujaran kebencian yang 
mengaitkan isu SARA selama pernyelenggaraan Pilkada DKI 2017. 
Bahkan akibat kejadian tersebut, dalam Indeks Demokrasi 2017 versi 
Economist Intelligence Unit, telah menyebabkan posisi Indonesia 
merosot 20 peringkat dari 48 ke-68 (dw.com, 2/2).

Padahal Pasal 69 b, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang 
Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pasal 280 
c, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dikatakan bahwa kampanye 
tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, 
agama, golongan calon atau peserta pemilu yang lain.

Menurut penulis, penggunaan ujaran kebencian dalam kampanye, 
akan merugikan pemilih. Seperti yang telah kita ketahui bersama, 
kampanye merupakan kegiatan penting yang dilakukan dalam ajang 
konstetasi politik.  Mengutip Pfau dan Parrot (dalam Gun Gun 
Heryanto, 2013) tujuan kampanye adalah mempengaruhi khalayak 
sasaran yang ditetapkan. Selain untuk mempengaruhi masyarakat 
untuk memilih pasangan calon, kampanye juga merupakan salah 
satu sarana dalam pendidikan politik masyarakat.

Oleh karena itu menurut penulis, pertama, sangat penting untuk 
disadari oleh para calon kepala daerah maupun partai peserta Pemilu 
2019, untuk menciptakan kampanye yang mendidik. Kampanye 
yang mendidik yakni kampanye yang menekankan pada pertarungan 
gagasan dari para kontestan, bukan malah membangkitkan sentimen 
kebencian. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk 

Politik
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menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh 
karena itu, kampanye sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya 
pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat 
yang lebih demokratis dan menghargai keberagaman.

Kedua, penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu bekerjasama 
dengan Polri harus bersikap tegas menjatuhkan hukuman bagi 
pasangan calon, partai politik, tim sukses maupun tim relawan 
pendukung yang terindikasi melakukan ujaran kebencian dalam 
kampanyenya. 

Ketiga, mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk 
memperkuat koordinasi lembaga terkait dalam rangka pengawasan 
secara ketat penyebar ucapan kebencian melalui media sosial. 
Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan memantau akun-
akun di media sosial yang menyebarkan ucapan kebencian. Jika 
terbukti secara hukum bahwa akun-akun tersebut menyebabkan  
dampak negatif dan jatuhnya korban, maka BSSN bersama aparat 
penegak hukum terkait harus menindaklanjuti lewat proses hukum 
yang transparan, akuntabel, dan tegas, dengan tetap melindungi 
prinsip kebebasan berekspresi setiap warga negara.

- Arfianto Purbolaksono -

Politik

Penggunaan ujaran 
kebencian dalam 
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pilihan politik.



Update Indonesia — Volume XII, No. 2 – Maret 2018 17

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan yang 
melarang partai politik melakukan kampanye melalui iklan media 
massa cetak, media massa elektronik, internet dan rapat umum, 
selama 7 bulan, sejak 17 Februari 2018 hingga 23 September 2018. 
Larangan ini merupakan turunan dari ketentuan kampanye yang 
diatur dalam Pasal 276 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum. 

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Kampanye Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 1 huruf f dan huruf g 
dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai 
dengan dimulainya Masa Tenang.  Adapun metode kampanye yang 
disebutkan di Pasal 275 dengan cara: 

1. Pertemuan terbatas;

2. Pertemuan tatap muka; 

3. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;

4. Pemasangan alat peraga di tempat umum;

5. Media sosial; 

6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

7. Rapat umum;

8. Debat Pasangan Calon tentang materi kmpanye Pasangan 
Calon; dan

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa kebijakan 
ini dilakukan sebagai bentuk keadilan untuk seluruh partai politik 
peserta Pemilu 2019. Sebab, tidak semua partai politik memiliki 

Mengkritisi Aturan Larangan Kampanye 

Paska Penetapan Peserta Pemilu 2019 

Politik
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akses untuk melakukan kampanye, khususnya di media massa 
(liputan6.com, 27/2).

Sedangkan dalam hal pengawasan, dilakukan oleh Gugus Tugas 
Kampanye yang terdiri atas KPU RI, Bawaslu RI, KPI RI, dan Dewan 
Pers akan mengatur sekaligus mengawasi tata cara berkampanye di 
media baik televisi, cetak, daring, maupun radio (mediaindonesia.
com, 27/2).

Polemik Aturan KPU

Peraturan tersebut langsung menuai protes partai baru di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli 
Antoni mengkritik aturan baru kampanye tersebut. Menurut 
dia, ketentuan tersebut membuat PSI sebagai partai baru tidak 
memperoleh kesempatan yang cukup untuk mensosialisasikan 
partainya kepada calon pemilih (kompas.com, 26/2). 

Hal yang sama juga diutarakan oleh Partai Garuda. Sekretaris 
Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri mengatakan, ketentuan 
baru ini cenderung tidak adil antara parpol lama dan parpol baru. 
Menurut dia, Partai Garuda membutuhkan jeda waktu tersebut 
untuk menepis berbagai fitnah yang selama ini menghampiri 
partainya (kompas.com, 26/2). 

 Melihat hal ini, penulis berpendapat, pertama, sangat wajar jika partai 
politik menyatakan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut, 
terutama melihat jeda waktu yang panjang untuk kampanye di 
media massa. Kecuali Partai Perindo, partai-partai baru seperti 
partai PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda membutuhkan 
waktu kampanye lebih lama dibandingkan partai-partai lama.

Hal ini tercermin dalam survei tentang elektabilitas partai politik di 
Indonesia yang dirilis bulan Februari 2018 ini. Pertama hasil survei 
Poltracking Indonesia yang dirilis pada 18 Februari 2018, dimana 
dalam survei tersebut hanya Perindo yang memiliki elektabiltas 
tertinggi diantara partai-partai baru dengan 2,1 persen. Diikuti oleh 
PSI dengan 1, 1 persen. Sedangkan dalam survei ini, Partai Berkarya 
dan Partai Garuda tidak masuk ke dalam daftar partai-partai yang 
dipilih oleh masyarakat. 

Selanjutnya, kedua, hasil survei Populi Center yang dirilis pada 28 
Februari 2018. Hasil survei elektabilitas partai politik baru tidak 
jauh berbeda dengan survei Poltracking Indonesia. Partai Perindo 
menjadi partai baru dengan perolehan elektabilitas tertinggi dengan 
mendapatkan 3,9 persen dukungan suara. Selanjutnya diikuti 
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dengan PSI yang mendapatkan 0,3 persen dan Partai Berkarya 
mendapatkan 0,1 persen. Sedangkan Partai Garuda tidak masuk ke 
dalam daftar parpol yang didukung masyarakat.

Berdasarkan hasil dua survei tersebut, sangat jelas bahwa dukungan 
masyarakat terhadap parpol baru masih sangat minim, terkecuali 
Partai Perindo yang didukung oleh jaringan media massa melalui 
MNC Group.  

Selanjutnya yang kedua menurut penulis, dalam aturan ini, 
terdapat belum jelasnya penggunaan media sosial guna kepentingan 
kampanye. Jika kita lihat Pasal 275 dan 276, UU No. 7 Tahun 2017, 
media sosial merupakan media yang tidak dilarang dalam jeda waktu 
sebelum masuk masa kampanye. Dengan demikian, partai politik 
dapat melakukan kampanye melalui sosial media. 

KPU menyatakan bahwa kampanye dengan menggunakan media 
massa dilarang sebelum masa kampanye, dikarenakan untuk 
mewujudkan keadilan bagi seluruh parpol. Menurut penulis, 
kampanye dengan menggunakan media sosial berbeda dengan 
kampanye melalui media massa konvensional seperti media cetak, 
televisi, dan radio, karena media sosial sesungguhnya membuka 
persaingan yang lebih adil dan terbuka di antara peserta Pemilu 
2019. 

Kampanye dengan Sosial Media

Andrew Chadwick (2006) menyebutkan ada tiga poin bagaimana 
penggunaan Internet, khususnya media sosial saat ini dapat 
mempengaruhi lanskap partai politik. Chadwick mengatakan, 
pertama, internet meningkatkan kompetisi partai. Partai-partai 
kecil atau partai baru yang memiliki sumber daya terbatas, dapat 
memanfaatkan media sosial sebagai media yang murah, dan juga 
lebih mudah diakses.  Mereka dapat bersaing dengan partai-partai 
besar yang memiliki sumber daya lebih kuat. Internet memungkinkan 
partai politik kecil untuk menjangkau pendukung potensial serupa 
dengan partai besar.

Kedua, media sosial dapat meningkatkan interaksi masyarakat 
dengan partai politik maupun kandidat. Masyarakat memiliki akses 
lebih untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politik maupun 
kandidat yang di dukungnya. Pada saat yang sama, partai politik 
dan kandidiat dapat mengkoordinasikan pendukung mereka dengan 
lebih mudah dan cepat untuk memobilisasi mereka misalnya pada 
saat kampanye. 

Politik
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Kemudian yang ketiga, sebagai adaptasi kelembagaan. Arti adaptasi 
kelembagaan yaitu adanya pergeseran bentuk aktifitas politik ke 
Internet. Partai politik maupun kandidat dapat memanfaatkan 
internet dengan mereproduksi tren yang sama seperti dalam politik 
off-line. Melalui internet partai politik maupun kandidat dapat 
membuat strategi komunikasi lebih efektif.

Catatan 

Berdasarkan temuan dan pendapat diatas, ada beberapa catatan 
terkait keputusan larangan kampanye pada jeda masa kampanye 
Pemilu 2019. 

Pertama, penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu perlu 
mengkaji aturan kampanye dan membolehkan kampanye melalui 
media sosial. Hal ini dikarenakan sosial media merupakan saluran 
media alternatif yang dapat digunakan oleh seluruh partai. Dengan 
demikian, hal ini dapat menjawab kekhawatiran persoalan adanya 
ketidakadilan akses media massa.  

Kedua, gugus tugas kampanye seperti yang telah disinggung diatas 
harus mulai mengawasi akun media sosial seluruh platform yang 
resmi dimiliki oleh Partai Politik, agar tidak berisi konten informasi 
hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi melanggar hukum dan 
menyebabkan korban material maupun non-material. 

Ketiga, bagi partai politik agar tidak hanya memanfaatkan sosial 
media dengan pendekatan media konvensional, yaitu dengan hanya 
komunikasi satu arah. Partai politik dan kandidat perlu menggunakan 
media sosial dengan interaktif. Lebih jauh, partai politik perlu menjaga 
agar konten dalam media sosial dan kampanyenya juga informatif, 
akurat, dan mendidik dan akurat, selain menarik dan interaktif bagi 
para target pembacanya.

- Arfianto Purbolaksono -

Aturan KPU yang 
melarang kampanye 
sangat memberatkan 
partai-partai baru, 
terutama melihat jeda 
waktu yang panjang.
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Akses terhadap tenaga kesehatan dan layanan kesehatan merupakan 
hak dasar setiap manusia di dunia. Tenaga kesehatan meliputi dokter, 
dokter gigi, spesialis, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker dan petugas 
kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak 
dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berperan 
sebagai pelaksana dan pelayanan kesehatan. 

Namun sampai saat ini, distribusi tenaga kesehatan yang merata 
belum tercapai di banyak negara, termasuk Indonesia.Hal ini jelas 
berdampak pada akses terhadap pelayanan kesehatan primer. WHO 
(2012) menghimbau pentingnya mengelola tenaga kesehatan di 
wilayah terpencil demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Di Indonesia, menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 
949 tahun 2007, terdapat dua kategori pembagian wilayah, yaitu 
terpencil dan sangat terpencil. Daerah ini dikategorikan berdasarkan 
lokasi geografisnya, akses kawasan transportasi dan status ekonomi 
dan sosial wilayah tersebut. Menurut UNFPA (2011) kurang dari 
50% peduduk di Indonesia tinggal di daerah perkotaan, dan lebih dari 
60% dari total penduduk di Indonesia tinggal di daerah pedesaan. 
Namun, pada kenyataannya ketersedian tenaga kesehatan di daerah 
terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan. 

DKI Jakarta memiliki rasio dokter tertinggi (38,27 dokter per 
100.000 penduduk) dan Lampung memiliki rasio terendah (10,44 
dokter per 100.000 penduduk). Rasio dokter gigi tertinggi terdapat 
di DKI Jakarta sebesar 10,11 per 100.000 penduduk, dan terendah 
di Maluku sebesar 1,87 per 100.000 penduduk. Rasio perawat yang 
telah memenuhi target nasional adalah DKI Jakarta, Kalimantan 
Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Maluku, Sulawesi Utara, 
Bengkulu dan Jambi. Sedangkan rasio perawat terendah terdapat di 
provinsi Lampung sebesar 49,44 per 100.000 penduduk. 

Untuk Bidan beberapa wilayah telah memenuhi target nasional 
adalah Aceh, Bengkulu, Maluku Utara dan Jambi. Provinsi dengan 

Mencermati Motivasi 
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rasio terendah yaitu Jawa Barat sebesar 100.000 penduduk. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa banyak wilayah di Indonesia masih 
kekurangan tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan 
kurang diminati.

Untuk itu perlu dipahami faktor-faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhi tenaga kerja bekerja di daerah terpencil, sehingga 
pemerataan tenaga kesehatan dapat dicapai. Beberapa penelitan 
di Indonesia maupun di dunia menyatakan bahwa salah satu faktor 
penting untuk menarik peminat tenaga kesehatan adalah besarnya 
insentif finansial yang didapat oleh tenaga kerja (Efedi et al., 2016; 
Liu et al., 2015; Freshywot et al., 2010;). 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam hal 
meningkatkan distribusi tenaga kesehatan dengan memberikan 
insentif finansial untuk tenaga kesehatan dengan status Pegawai 
Tidak Tetap (PTT). Semakin terpencil wilayah mereka ditempatkan 
semakin besar insetif finansial  tenaga kesehatan PTT terima (Tabel 
1). 

Table 1: Gaji dan Tunjangan untuk Tenaga Kesehatan PTT 

Perlu diingat, kebijakan yang hanya berfokus pada pemberian 
insentif finansial, seperti gaji, paket pensiun, dan tunjangan, 
bukanlah kebijakan yang efektif untuk menarik tenaga kerja bekerja 
di tempat terpencil.Terlebih lagi untuk mempertahankan tenaga 
kesehatan di tempat kerja mereka. Beragam penelitian menunjukkan 
bahwa insentif non-finansial dapat menarik dan yang lebih penting 
lagi dapat mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil. 
Faktor non-finasial diantaranya, aktualisasi diri tenaga kesehatan/
apresiasi, peluang karir, pelatihan, dukungan dari pihak manajemen, 
kondisi kerja, dukungan masyarakat, kedekatan budaya, dan 
motivasi personal (Setyaningsih, 2017; Jack et al., 2013; Zinnen et 
al. 2012; Doloe et al., 2010; Pena et al., 2010; dan Dieleman et al., 
2003). 
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Dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja termotivasi untuk bekerja dan 
tinggal di tempat kerjanya yang sulit karena kombinasi faktor antara 
finasial dan non-finasial insetif. Motivasi tidak hanya dipengaruhi 
oleh karakter individu tenaga kesehatan saja, melainkan adanya 
interaksi antara individu dan lingkungan sekitar dimana individu 
tersebut berada. Dengan kata lain, ada tiga faktor utama untuk 
merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan, yaitu faktor 
personal (keinginan dan kapasitas tenaga kerja), faktor organisasi 
(gaji, tunjangan dan promosi), dan faktor lingkungan (budaya dan 
kepercayaan).

Perlu disadari tidak ada solusi satu untuk semua permasalahan dalam 
hal menyusun kebijakan atau strategi menarik dan mempertahankan 
tenaga kesehatan di daerah terpencil. Adapun rekomendasi yang 
dapat dilakukan pemerintah sebaiknya meliputi tiga faktor utama 
tersebut. Untuk itu, penulis merekomendasikan “LIVE” untuk 
rekomendasi kebijakan terkait hal ini. ‘LIVE’ terdiri – Local hire 
(perekrutan lokal); Investing in career options (berinvestasi dalam 
pengembangan pilihan karir); Value dan belief (nilai dan sistem 
kepercayaan); dan Evolution of training system for health workers 
(evolusi pelatihan/pendidikan tenaga kesehatan). 

  

- Endah Setyaningsih, Research Associate TII -
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Mulai bulan Mei 2013, Kereta Khusus Wanita (KKW) resmi 
dihapuskan oleh PT (KCJ) KAI Commuter Jabodetabek. 
Penghapusan dikarenakan adanya peningkatan penumpang yang 
cukup pesat pada jam berangkat dan pulang kerja (http://www.bbc.
com, 19/2/2018). Rangkaian dua gerbong khusus perempuan tetap 
akan disediakan pada setiap kereta, yaitu gerbong paling depan dan 
belakang kereta.

Pertambahan Jumlah Penumpang Commuter

Nationwide Personal Transportation Survey (NPTS) menyebutkan 
bahwa pengguna KRL yang berjenis kelamin perempuan adalah 
sebanyak 46.5% (Journal of Economics and Business Aseanomics 
Vol. 2 No.1 Jan-Jun 2017). Grafik 1 juga memberikan informasi 
bahwa sebanyak 45% penumpang KRL adalah perempuan. Artinya, 
perbandingan penumpang laki-laki dan perempuan adalah 11: 9.

Grafik 1. Jumlah Total Penumpang dan Penumpang Wanita 
Perempuan  di KRL Jabodetabek Tahun 2006-2017

 

*dalam ribuan

Sumber : https://www.bps.go.id, 15/2/2018

Menyelamatkan Perempuan 

dari Pelecehan Seksual di KRL
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Sampai bulan Agustus 2017, PT KCJ memiliki 758 gerbong dengan 
dua gerbong perempuan tiap rangkaian. Dengan peningkatan 
penumpang 13.8 persen per tahun, PT KCJ mentargetkan akan 
ada 1.450 unit kereta pada tahun 2019 (www.krl.co.id, 15/2/2018). 
Oleh karena itu, PT KCJ terus menerus melakukan penambahan 
rangkaian.

Selain menambah jumlah kereta, antisipasi lonjakan penumpang 
juga disiasati dengan memperbanyak rangkaian KRL formasi 12 
gerbong. Sampai tahun 2018, jumlah kereta dengan rangkaian 12 
ada sebanyak 26 kereta. Sayangnya, penambahan jumlah gerbong 
ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah gerbong khusus 
perempuan di setiap rangkaian kereta. Gerbong khusus perempuan 
tetap saja berjumlah 2 gerbong. Jika kita lihat perbandingan jumlah 
penumpang laki-laki dan perempuan, maka jumlah gerbong khusus 
perempuan yang saat ini tersedia sangat tidak masuk akal.

Bahaya Mengintai Penumpang Perempuan

Hadirnya gerbong khusus perempuan merupakan salah satu 
komitmen dan upaya PT. KCJ dalam meminimalisir kontak fisik 
antara penumpang laki-laki dan perempuan. Faktanya, masih 
banyak penumpang perempuan yang memilih menggunakan 
gerbong regular karena merasa tidak nyaman berada di gerbong 
khusus perempuan. Rasa tidak nyaman ini timbul karena beberapa 
alasan, antara lain gerbong yang terlalu penuh sehingga tindakan 
kasar antar penumpang perempuan sulit dihindarkan,. Beberapa  
penumpang perempuan terlalu egois bahkan sering terlibat adu 
argumen karena berebut tempat duduk, dan bahkan tidak mau 
memberikan kursi untuk penumpang prioritas. 

Penumpang perempuan yang merasa tidak nyaman berada di 
gerbong perempuan cenderung memilih gerbong regular. Bukan 
tidak mungkin jika pilihan mereka ini sangat berisiko mengingat 
gerbong regular akan sangat penuh terutama saat jam berangkat 
dan pulang kerja. 

Salah satu bahaya yang sering kali muncul adalah kasus kekerasan 
seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan 
seksual termasuk pelecehan fisik, lisan, isyarat, tertulis atau gambar, 
dan psikologis atau emosional (Draft RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual, 20/2/2018). Tahun 2015, jumlah kasus pelecehan seksual 
di KRL mencapai 13 kasus, 12 kasus di tahun 2017, dan sebanyak 2 
kasus sudah terjadi di awal tahun 2018 ini (www.kompasiana.com, 
15/2/2018). 
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Perlu diingat bahwa jumlah kasus ini merupakan jumlah kasus yang 
dilaporkan kepada petugas, belum termasuk kasus yang memang 
tidak diketahui dan tidak dilaporkan karena beberapa alasan seperti 
malu, takut, atau tidak mau mengikuti prosedur pelaporan yang 
relatif panjang.

Rekomendasi 

Apresiasi memang harus diberikan kepada PT KCJ karena 
telah berupaya menyediakan KKW dan gerbong khusus untuk 
perempuan, walaupun keberadaan KKW sudah dihapuskan dan 
gerbong perempuan pun jumlahnya masih kurang. PT KCJ harus 
konsisten dalam mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi di 
dalam gerbong kereta. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 
dengan menyediakan kembali KKW yang dulu dihapuskan. 

Jika memang KKW dianggap akan mengurangi jatah kereta reguler, 
maka PT KCJ harus menambah gerbong perempuan di setiap 
rangkaian yang tersedia. Perbandingan jumlah penumpang laki-
laki dan perempuan harus menjadi dasar untuk menghitung jumlah 
gerbong perempuan. Semakin banyak jumlah gerbong dalam satu 
rangkaian kereta, maka harusnya akan semakin banyak juga jumlah 
gerbong kereta khusus perempuan.

Terkait aspek regulasi, pemerintah harus segera mengesahkan 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual . Hal ini dikarenakan RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual akan melindungi semua golongan 
dari kekerasan seksual. Berbeda dengan UU Perlindungan Anak 
yang saat ini sudah ada, yang khusus melindungi anak dari bahaya 
kekerasan seksual (http://megapolitan.kompas.com/, 20/2/2018). 

Bentuk pengawasan juga dapat ditingkatkan dengan menambah 
jumlah petugas di masing-masing gerbong kereta. Selain itu, dapat 
dipasang juga CCTV di setiap rangkaian kereta. Melalui CCTV 
diharapkan dapat terpantau kondisi di dalam gerbong kereta dan jika 
ada kasus pelecehan dapat digunakan sebagai barang bukti maupun 
deteksi dini untuk upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan 
seksual.

Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam kasus kekerasan 
seksual. Misalnya, saja ketika kita sebagai penumpang melihat 
kejadian pelecehan,  maka kita harus berani melapor kepada petugas 
termasuk juga ketika kita menjadi korban. Jangan merasa takut untuk 
berpartisipasi sebagai saksi atau bahkan berpartisipasi mencegah 
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pelecehan seksual dengan menegur pelaku. Para penumpang juga 
harus saling menghormati dan melindungi satu sama lain, untuk 
meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. 

  

- Umi Lutfiah -
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Tanggal 21 Desember 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara 
simbolis meluncurkan KLJ (Kartu Lansia Jakarta) pada Peringatan 
Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Silang 
Monas, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, disebutkan pada 
tahun 2018 akan dibagikan 14.520 KLJ kepada lansia dari rumah 
tangga kelompok 10 persen terendah/ termiskin yang sudah terdaftar 
pada Basis Data Terpadu (BDT) (http://megapolitan.kompas.com, 
21/12/2017).

Bulan Januari 2018 KLJ sudah mulai cair dengan sumber dana 
APBD DKI Jakarta 2018. Bentuk bantuan KLJ adalah bantuan 
tunai sebesar Rp 600.000 per bulan. Proses pengambilan dana KLJ 
dapat diambil di Bank DKI atau melalui ATM. Pendampingan dan 
monitoring program akan dilakukan dari level kota sampai level 
kelurahan. Sampai saat ini, masih terdapat 3.063 lansia yang belum 
mendapatkan KLJ karena permasalahan BDT yang belum update 
dan minimnya anggaran (http://www.harianumum.com, 6/3).

Perjelas Persyaratan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa program ini 
diutamakan untuk lansia usia di atas 60 tahun ke atas dengan kondisi 
status ekonomi 10 persen termiskin, tidak memiliki penghasilan 
tetap, sakit menahun atau terbaring di tempat tidur, dan terlantar 
secara psikis dan sosial.

Persyaratan tersebut harus mendapatkan klarifikasi dari Pemrov, 
apakah syarat tersebut harus dipenuhi semua atau minimal satu 
syarat terpenuhi untuk mendapatkan KLJ ini.  Selain itu, ada baiknya 
persyaratan diperjelas untuk definisi kondisi status ekonomi 10 
persen termiskin itu seperti apa. Misalnya saja dengan menetapkan 
rentang pendapatan Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 perbulan 
sebagai patokan seorang lansia bisa mendapatkan KLJ atau tidak. 
Definisi syarat yang jelas akan mempermudah petugas dalam proses 
pendataan terlebih petugas yang melakukan pendataan ada di level 

Soal KLJ (Kartu Lansia Jakarta) 2018
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kelurahan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi salah 
daftar dan lebih jauh salah sasaran program.

Syarat sakit menahun dalam aturan tersebut juga harus diperjelas 
kembali. Apakah yang dimaksud sakit menahun adalah jika lansia 
mengidap penyakit kronis. Jika iya, ada baiknya pemerintah 
memberikan rambu-rambu penyakit apa saja yang termasuk dalam 
penyakit kronis.

Selanjutnya syarat terlantar secara psikis dan fisik. Syarat ini juga 
harus diperjelas apakah yang dimaksud dengan terlantar secara 
psikis dan fisik. Apakah lansia yang tidak diurus dengan baik oleh 
keluarga dan/atau lingkungan sekitar, serta lansia yang mengalami 
gangguan jiwa. Jika ini definisi yang dimaksud, lalu bagaimana 
dengan lansia terlantar yang sudah dirawat dan hidup di panti jompo 
baik milik pemerintah, swasta, maupun perorangan, apakah tetap 
mendapatkan KLJ atau tidak.

Update Basis Data Terpadu (BDT)

Pemprov DKI Jakarta menyebutkan bahwa BDT menggunakan 
basis data tahun 2017. Namun, di lapangan ditemukan hal lain. 
Pengaduan warga mengenai tidak terdaftarnya nama mereka di 
BDT KLJ merupakan pengaduan paling banyak yang tercatat di pos 
pengaduan Dinsos DKI Jakarta. Pemprov menjelaskan bahwa hal 
ini disebabkan karena BDT menggunakan basis data 2015 (http://
megapolitan.kompas.com, 21/12/2017). 

Selama periode 2015-2018 banyak hal bisa terjadi. Ada lansia yang 
mungkin sudah meninggal. Selain itu, sangat mungkin terdapat 
lansia yang mengalami pergeseran status ekonomi. Ada lansia 
yang pada tahun 2015 berada di kondisi perekonomian menengah 
kemudian tahun 2018 berada pada kelompok ekonomi terendah 
atau sebaliknya.

Data merupakan dasar program KLJ yang sudah sepatutnya 
diusahakan selalu update dan valid agar program tepat sasaran.  
Pemutakhiran data melalui pendataan harus dilakukan oleh 
pemerintah bukan hanya dengan mengharapkan lansia mendaftarkan 
diri ke kelurahan. Harus ada petugas khusus yang mendata lansia 
door to door.  Proses pendataan dapat memanfaatkan SDM di 
kelurahan yang akan berkoordinasi dengan petugas Dinas Sosial 
setempat. Hal ini dapat lebih menjamin bahwa lansia yang terdaftar 
memang berhak mendapatkan KLJ. Selain itu, pemutakhiran data 
lansia melalui petugas secara door to door akan lebih memudahkan 
lansia tanpa perlu mobilisasi.
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Koordinasi Data Penerima PKH Lansia Kemensos

Program pemerintah seharusnya tidak tumpang tindih satu sama 
lain. Menghindari tumpang tindih menjadikan cakupan sasaran 
akan lebih luas. Lansia yang sudah mendapatkan PKH tidak perlu 
diikutkan kembali dalam Program KLJ agar manfaat bisa dirasakan 
oleh lansia lain yang membutuhkan. Diketahui bahwa tahun 2018 
Pemprov akan memberikan 14.520 KLJ dengan total anggaran Rp 
104 miliar. Artinya, dari 17.583 lansia termiskin yang terdaftar dalam 
BDT, terdapat 3.063 lansia yang belum bisa menerima KLJ (http://
www.harianumum.com, 19/1/2018; http://bdt.tnp2k.go.id, 13/2/2018). 
Jika data ini bisa dikonfirmasi dengan data penerima PKH lansia, 
maka akan meminimalisir kepesertaan ganda antara PKH dengan 
KLJ. Hal ini akan sangat menguntungkan untuk mengurangi lansia 
yang belum mendapatkan manfaat dari KLJ.  

Rekomendasi

Banyak pihak terutama lansia di Jakarta sangat berharap kepada 
program KLJ. Sebelum peluncuran program, pemerintah harus 
segera melakukan beberapa perbaikan, antara lain memperjelas 
persyaratan program, melakukan pemutakhiran BDT tidak hanya 
dengan sistem menunggu bola, namun juga melakukan pendataan 
langsung, serta koordinasi data dengan Kemensos untuk menghindari 
tumpang tindih dengan PKH Lansia.

 

- Umi Lutfiah -
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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.
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Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang 
dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan 
hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai 
visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan 
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), 
diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana 
TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), 
serta forum diskusi 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. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom up yang partisipatif 
dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal 
ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan 
pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang 
tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal 
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada 
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan 
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada 
perlindungan sosial (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.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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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 BIDANG POLITIK
Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang 
disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi 
terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, 
pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas 
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan 
adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk 
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), pemerintah daerah dituntut lebih responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset 
kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan 
segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di 
daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan 
publik. 

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik 
yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan 
(policy assessment) yang akan ataupun sudah dilakukan. 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai 
dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII 
juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang 
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya 
dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada 
umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga 
dalam proses kebijakan. 

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: (1) 
Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

Program Riset  Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Program Riset, Survei, dan Evaluasi 

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, anak, dan lansia.

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

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan 
kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk 
melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim 
sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif 
digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media 
yang paling efektif untuk kampanye.
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EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM
Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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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 dan Advokasi
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