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KATA PENGANTAR

Isu kesehatan adalah salah satu isu kebijakan publik yang masuk dalam 
program kampanye politik. Bagaimanakah isu kesehatan dikemas dalam 
Pilkada? Jelang Pilkada 2018, Update Indonesia edisi April 2018 mengangkat 
Laporan Utama tentang Refleksi Isu Kesehatan dari Pilkada 2017. 

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas isu tentang peluang dan 
tantangan kredit pendidikan. Isu ekonomi lain yang diangkat adalah tentang 
kelayakan program hunian DP Nol Rupiah yang diperkenalkan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta. Sementara di bidang politik, kami mengulas tentang 
calon tunggal dalam Pilkada; dan mendorong pemerintahan terbuka pasca 
Pilkada 2018. 

Di bidang politik, kami juga membahas topik tentang pentingnya 
menegaskan koalisi pendukung untuk Pilpres 2019. Isu lain yang penting 
dalam Update Indonesia kali ini adalah menjaga marwah DPD dalam Pemilu 
2019 mendatang. Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat 
tulisan tentang implementasi dan kendala sertifikasi tanah. 

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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Refleksi Isu Kesehatan di Pilkada 2017 
Menuju Pilkada 2018

Tahun 2017 sudah dilaksanakan Pilkada di 7 provinsi, 76 kabupaten, 
dan 18 kota. Sedangkan tahun ini, akan kembali dilaksanakan pilkada 
serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Masing-masing 
kandidat sudah memulai merumuskan visi, misi, dan program 
unggulan untuk menarik suara masyarakat. Prioritas isu yang 
diangkat pun berbeda-beda, meliputi isu pendidikan, kesehatan, 
ekonomi, dan sosial. Salah satu isu penting yang harus menjadi 
prioritas adalah isu kesehatan karena akan berpengaruh terhadap 
berbagai aspek lain, salah satunya pertumbuhan ekonomi negara.

Harapan Masyarakat

Berbagai macam isu yang diangkat oleh para kandidat sudah 
pasti mendapat fokus perhatian dari masyarakat, salah satunya 
terkait isu kesehatan. Survei yang dilakukan Poltracking Indonesia 
menginformasikan bahwa permasalahan ekonomi masih menjadi 
masalah utama yang diharapkan dapat segera diselesaikan. 
Sedangkan isu kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan merupakan 
isu selanjutnya yang paling diharapkan masyarakat (Poltracking, 
2015). 

Grafik 1. Persentase Permasalahan di Indonesia, 2015

 

Sumber: Poltracking Indonesia, 2015

Laporan Utama
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Posisi Isu Kesehatan di Pilkada 2017

Isu kesehatan sebagai harapan dari masyarakat sudah semestinya 
ditangkap oleh para kandidat yang akan maju dalam kontestasi 
Pilkada 2018. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa 
semua kandidat memahami permasalahan yang menjadi harapan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari visi misi kandidat Pilkada di 
tujuh provinsi tahun lalu. 

Tujuh provinsi yang telah melaksanakan pemilihan umum kepala 
daerah 2017 adalah Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, 
Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Dari beberapa 
permasalahan, isu kesehatan sebenarnya cukup mendapat prioritas 
dari para kandidat. Tercatat sebanyak delapan belas dari dua puluh 
kandidat menyebutkan isu kesehatan dalam visi misi.

Namun, dari delapan belas kandidat hanya sebelas kandidat yang 
secara detail menyebutkan program detail isu kesehatan yang akan 
dilaksanakan. Sedangkan tujuh kandidat hanya mencantumkan isu 
kesehatan yang diangkat, tanpa diperjelas program nyata apa yang 
akan dilaksanakan.

Bagan 1. Isu Kesehatan di Pilkada Tingkat Provinsi, 2017

 Enam provinsi, 20 kandidat 
Pilkada 2017* 

2 kandidat tidak 
menyebutkan isu kesehatan 

18 kandidat menyebutkan 
isu kesehatan 

11 kandidat ada turunan/ detail 
program kesehatan 

7 kandidat tidak ada turunan/ 
detail program kesehatan 

*satu provinsi tidak ditemukan datanya di website KPU Provinsi

Sumber: Olah Data Visi Misi Kandidat dari Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi 

Laporan Utama
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Banyak faktor yang menyebabkan tidak munculnya isu kesehatan 
dalam visi misi kandidat. Salah satunya adalah belum dipandangnya 
isu kesehatan sebagai isu strategis. Padahal isu kesehatan sangat 
terkait dengan pembangunan ekonomi. Penelitian mengenai Analisis 
Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk 
Miskin di Kota Padang menyebutkan bahwa tingkat kesehatan 
yang buruk berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah penduduk 
miskin di Kota Padang (Yuhendri, 2013).   

Bahkan sangat mungkin tidak munculnya turunan program 
kesehatan dalam visi misi kandidat sebagai wujud kurang paham 
dan kurang seriusnya kandidat menggarap isu permasalahan 
kesehatan dan cenderung hanya mencantumkan isu kesehatan 
populis di masyarakat. Beberapa contoh program populis yang 
muncul di Pilkada 2017 namun tidak spesifik dan sulit bertahan 
dalam jangka waktu lama antara lain: layanan kesehatan gratis bagi 
seluruh masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta memperluas 
akses dan kualitas kesehatan. Program ini masih sangat umum dan 
keberadaannya akan sangat tergantung dengan APBD masing-
masing daerah sehingga rentan tidak berkelanjutan. 

Menghadapi Pilkada 2018

Juni mendatang akan dilaksanakan pilkada serentak 2018 di tujuh 
belas provinsi. Para kandidat dan tim sudah seharusnya menyiapkan 
visi, misi, dan program unggulan berdasarkan harapan masyarakat 
dan data yang ada. 

Tabel 1 menginformasikan bahwa masalah Angka Kematian Ibu, 
Angka Kematian Bayi, Jaminan Kesehatan, kurangnya jumlah 
tenaga dan sarana kesehatan, biaya kesehatan, serta akses air bersih 
masih menjadi permasalahan di beberapa provinsi tersebut. Hal ini 
sesuai dengan fokus permasalahan kesehatan dan kebijakan pada 
level nasional. Target kesehatan pada level nasional yang tercantum 
dalam SDGs (Sustainable Development Goals) 2015-2030, yang 
mencakup antara lain permasalahan gizi masyarakat, sistem 
kesehatan nasional/ jaminan kesehatan, kesehatan reproduksi dan 
keluarga berencana yang sangat terkait dengan Angka Kematian 
Ibu dan Bayi, dan masalah akses air bersih (Konferensi Nasional ke-7 
Promosi Kesehatan, Bappenas, 2017).

Laporan Utama
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Tabel 1. Permasalahan Kesehatan di Beberapa Provinsi 
Indonesia

PROVINSI MASALAH

JAWA TENGAH Angka Kematian Ibu
Tujuh Kabupaten /kota belum terintegrasi dengan JKN

JAWA BARAT

SUMATERA
UTARA

NUSA 
TENGGARA 

BARAT

SULAWESI 
SELATAN

KALIMANTAN
BARAT

MALUKU

Rendahnya jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas
Kurangnya jumlah fasilitas tempat tidur di RS
Kurangnya jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, 
tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, dan apoteker)
Angka Kematian Ibu (60% pada waktu nifas)

Angka Kematian Ibu
Kurangnya jumlah tenaga kesehatan (dokter umum,
 dokter gigi, sarjana kesehatan masyarakat, sanitarian, dan ahli gizi)
Jangkauan JKN masih 58.22%
Anggaran kesehatan masih <10 persen APBD

Angka Kematian Balita

Kepesertaan JKN 67.36 persen
Gizi buruk

Kepesertaan JKN sebesar 25.54%
Kurangnya jumlah dokter gigi

Tren Bayi Berat Lahir Rendah meningkat dari 2012-2015
Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita
Persentase posyandu aktif masih sangat rendah (26.9 persen)
Kurangnya tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi,bidan, 
apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, ahli gizi)

Akses air minum bersih
Akses jamban sehat
Angka Kematian Ibu, salah satunya karena
 kurangnya dana operasional untuk daerah terpencil 
Terbatasnya sarana dan tenaga kesehatan (jumlah dan kualitas)

Persebaran RS tidak merata
Posyandu aktif 51.27 persen
Poskesdes hanya ada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Utara
Kurangnya jumlah tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum,
 dokter gigi, perawat, dan bidan)

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, 2015, 
20016, 2017

Berbagai permasalahan kesehatan pada level provinsi yang sejalan 
dengan prioritas nasional harusnya dapat mempermudah para 
kandidat untuk memprioritaskan penanganan permasalahan 
tersebut dalam bentuk program kerja. Namun, perlu diingat bahwa 
kebijakan atau program pada level provinsi tentunya tidak boleh 
bertentangan dengan program pada level nasional. Misalnya saja 
kebijakan memperluas cakupan jaminan kesehatan. 

Laporan Utama
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Tabel 1 memperlihatkan bahwa ada beberapa provinsi dengan 
kepesertaan JKN yang masih rendah. UU No. 23 Pasal 67 Tahun 2014 
menyebutkan bahwa Pemda berkewajiban untuk melaksanakan 
program strategis nasional (https://www.wartaekonomi.co.id,13/3). 
Akan melanggar aturan jika kemudian kandidat mengajukan Program 
Jamkesda secara terpisah dengan JKN (Jaminan Kesehatan 
Nasional) melalui BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial). 

Sampai saat ini memang belum ada aspek legal yang mengatur 
tentang kewajiban Pemda untuk menggabungkan Jamkesda dengan 
JKN secara spesifik.  Sanksi yang tegas bagi daerah yang tidak 
melakukan integrasi juga masih belum bisa ditemukan sehingga 
beberapa daerah sampai saat ini belum bergabung. Bagaimana 
mekanismenya juga belum jelas dan bahkan sangat mungkin sebagian 
pemimpin dan calon pemimpin di daerah tidak paham bahwa pada 
tahun 2019 seluruh daerah harus terintegrasi dengan JKN demi 
mencapai Universal Health Coverage 2019.

Rekomendasi 

Menjelang Pilkada 2018 sudah saatnya isu kesehatan tidak 
dikesampingkan dan mulai menjadi prioritas. Aspek kesehatan 
sangat terkait erat dengan aspek lainnya. Derajat kesehatan 
masyarakat yang baik akan mempengaruhi tingkat pendidikan dan 
perekonomian. Masyarakat yang sehat akan memiliki kesempatan 
yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. 

Dengan bekal pendidikan yang baik, masyarakat diharapkan akan 
mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dengan tingkat pendapatan 
yang lebih baik. Selain itu, kondisi masyarakat yang sehat akan 
meningkatkan produktivitas dan akan mengurangi beban negara. 
Sebagai contoh ketika derajat kesehatan masyarakat buruk maka 
negara akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk menanggung 
biaya pengobatan. Seperti kita ketahui saat ini dengan kondisi 
derajat kesehatan masyarakat yang buruk dan banyaknya penyakit 
katastropik, negara harus mengalokasikan dana dalam jumlah 
fantastis untuk membiayai defisit BPJS Kesehatan.

Mencantumkan isu kesehatan dalam visi, misi, dan program 
unggulan kampanye juga harus memperhatikan harapan masyarakat 
dan data faktual permasalahan prioritas kesehatan apa yang ada di 
tiap daerah. Hal ini sangat penting diperhatikan karena kebutuhan 
antara satu daerah dengan daerah lain jelas akan sangat berbeda. 

Laporan Utama
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Daerah dengan permasalahan jumlah tenaga kesehatan yang 
kurang memadai akan sangat membutuhkan program penambahan 
jumlah tenaga kesehatan. Sedangkan daerah dengan jumlah tenaga 
kesehatan yang sudah memenuhi standar (jumlah minimal), tidak 
perlu mengajukan program penambahan tenaga kesehatan. Konsep 
analisa kebutuhan harus diterapkan agar penggunaan anggaran 
dapat digunakan secara tepat. 

Hal lain yang tidak kalah penting adalah para kandidat dan tim 
harus selalu menyesuaikan visi, misi, dan program unggulan 
pada level provinsi dengan kebijakan pada level nasional. Sesuai 
amanat undang-undang, Pemda diberikan keleluasaan dalam 
menentukan tata kelola daerah. Namun, kebijakan tersebut tidak 
boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan program strategis 
nasional, termasuk program kesehatan gratis yang sering dijadikan 
bahan kampanye strategis kandidat. Kandidat dan tim harus melek 
kebijakan pada level atas. Jangan sampai hanya karena terbentur 
ketidaksesuaian kebijakan, janji kampanye kandidat tidak dapat 
direalisasikan.

- Umi Lutfiah -

Visi, misi, dan 
program unggulan 
kandidat di pilkada 
sudah selayaknya 
mencantumkan isu 
kesehatan yang 
evidence based dan 
tidak bertentangan 
dengan kebijakan pada 
level pemerintah pusat.

Laporan Utama
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Mengkaji Kelayakan Program
 Rumah DP Nol Rupiah

Ketersediaan rumah yang layak menjadi salah satu permasalahan 
cukup pelik di wilayah ibu kota yang memiliki tingkat kepadatan 
mencapai 15 ribu jiwa per km2. Permintaan properti yang terus 
meningkat tiap tahunnya yang tidak didukung ketersediaan area 
yang memadai mengakibatkan harga properti di wilayah jakarta 
semakin mahal.

Hadirnya program rumah dp nol rupiah yang digagas oleh Gubernur 
dan Wakil Gubernur terpilih Anies-Sandi menjadi magnet tersendiri 
bagi masyarakat DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan 
berpendapat bahwa dengan menghilangkan dp rumah menjadi salah 
satu jalan keluar agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu 
menjangkau harga rumah yang tiap tahun kian mahal (detik.com, 
1/2)

Lebih lanjut, dikutip dari situs resmi Anies-Sandi untuk Jakarta, 
pihaknya juga mengungkapkan bahwa warga DKI Jakarta masih 
kekurangan tempat tinggal yang layak mencapai 302.319 unit. 
Terlebih lagi, dari angka tersebut sebanyak 40 persen teridentifikasi 
sebagai penduduk miskin (jakartamajubersama.com, 22/2/2017). 

Pro dan Kontra Dibalik Program Rumah DP Nol Rupiah

Secara umum mekanisme pembiayaan rumah dp nol rupiah 
sebenarnya memanfaatkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat. Dalam skema ini bunga 
ditetapkan sebesar 5 persen berupa bunga flat dan proses angsuran 
selama 20 tahun. Kemudian dalam skema FLPP bunga sebesar 1 
persen disubsidi langsung oleh pemerintah DKI Jakarta.

Berdasarkan skema yang di rancang oleh Pemprov DKI Jakarta, 
program rumah nol rupiah ditujukan pada rumah tangga dengan 
penghasilan kurang dari Rp 7 juta per bulan serta masuk kategori 
Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, program 
rumah dp no rupiah ini dikemas dalam bentuk rumah susun. Terdapat 

Ekonomi
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dua jenis tipe rumah susun yang ditawarkan, yaitu tipe 36 dengan 
harga Rp 320 juta dan tipe 21 dengan harga Rp 185 juta. (liputan6.
com, 18/1).

Langkah Pemerintah DKI menghadirkan program rumah dp nol 
rupiah bukan berarti tanpa polemik. Penulis melihat peresmian 
pembangunan rusun dp nol rupiah pada 18 januari 2018 lalu 
di Pondok Kelapa Jakarta Timur masih terkesan akan syarat 
muatan politik. Pasalnya, belum ada kejelasan secara detail terkait 
mekanisme pembiayaan pembangunan proyek. Kondisi tersebut 
diperkuat oleh pernyataan Agus Martowardojo selaku Gubernur 
BI, dimana DP nol rupiah memerlukan landasan yang dicantumkan 
dalam peraturan dalam APBD maupun APBN. Hal tersebut untuk 
menghindari resiko dari relaksasi pembiayaan program tersebut 
(republika.co.id, 27/1).

Skema pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta 
ini juga menuai kritikan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi 
Marsudi. Ia menjelaskan bahwa program ini berpotensi menabrak 
Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Program dp nol rupiah tidak 
bisa dijalankan karena skema pembayaran dilakukan selama 20 
tahun atau melebihi masa kepemerintahan (tempo, 21/1). 

Lebih jauh, Agus pembagio selaku pengamat kebijakan publik 
mengungkapkan program tersebut tidak bisa dilanjutkan proses 
pembangunannya karena belum terbentukknya Badan Layanan 
Unit Daerah (BLUD) sebagai pengelola proyek (merdeka.com, 19/1).

Rekomendasi

Penulis berpendapat masih adanya kerancuan terkait subjek yang 
bisa memanfaatkan fasilitas rumah susun dp nol rupiah. Kondisi 
tersebut diperkuat dengan adanya rancangan awal program yang 
belum mengakomodir spesifikasi pendapatan rumah tangga secara 
jelas. Selain itu, Badan Layanan Unit daerah (BLUD) sebagai 
pengelola utama  program tersebut juga belum terbentuk.

Lebih lanjut, dengan harga rumah susun yang ditawarkan mencapai 
Rp 320 juta per unit, maka angsuran yang harus dibayar adalah 
sebesar Rp 1,5 juta perbulan. Kemudian, bagi rumah tangga 
dengan penghasilan Rp 7 juta perbulan serta tingkat pengeluaran 
mencapai Rp 3,8 juta perbulan, maka rumah tangga tersebut masih 
bisa menyisihkan sekitar 25 persen dari pendapatan sebagai biaya 
angsuran. Dengan kata lain, kebijakan dp nol rupiah ini memiliki 
target jangkauan MBR yang terbatas, serta menjadi kurang tepat 

Ekonomi
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sasaran jika hunian tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin 
dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta perbulan.

Kemudian Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan mitigasi resiko 
bersama Bank Indonesia terkait skema pembiayaan, karena 
pembiayaan proyek tersebut juga memanfaatkan APBD dan APBN. 
Mitigasi resiko secara cermat diperlukan untuk meminimalisir 
terjadinya kredit rumah macet (subprime mortage) seperti yang 
pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008.

Penulis mengapresiasi optimisme Pemerintah DKI Jakarta 
mencanangkan program rumah DP nol rupiah. Namun, sebagai 
catatan penting peran subsidi di dalam sebuah program tetap harus 
dibatasi terlebih lagi jika spesifikasi rumah tangga yang menjadi 
sasaran, skema pembiayaan dan mitigasi resiko, serta pengelola 
proyek untuk program ini masih belum jelas. Kondisi ini tentu akan 
berpengaruh terhadap efisiensi anggaran. 

Selain itu, secara bersamaan mitigasi pembiayaan harus dikaji secara 
cermat antara Pemerintah DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Pemukiman, pihak pengembang, serta perbankan. 
Dengan demikian, diharapkan tingkat keterjangkauan warga DKI 
Jakarta akan hunian layak bisa lebih meningkat.

- Riski Wicaksono -

Ekonomi

Hunian yang layak 
merupakan hak bagi 
setiap warga negara. 
Keterjangkauan 
hunian melalui subsidi 
pemerintah dapat 
menjadi salah satu 
alternatif asalkan 
dilaksanakan melalui 
kajian yang tepat 
dan mitigasi resiko 
pembiayaan dilakukan 
secara hati-hati.
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Program Kredit Pendidikan: 
Antara Tantangan dan Peluang 

                

Kamis, 15 Maret 2018, Presiden Jokowi bersama sejumlah 
Kementerian melakukan rapat terbatas untuk membahas rencana 
program kredit pendidikan pada perguruan tinggi. Gagasan tersebut 
muncul karena pemerintah ingin memperluas jangkauan kredit 
agar tidak cenderung mengarah ke sektor konsumtif, namun bisa 
disalurkan ke sektor produktif.  Kemudian Presiden Jokowi mencoba 
membandingkan saluran kredit di Amerika Serikat, dimana total 
kredit khusus pendidikan di negara tersebut mencapai 1,2 triliun 
dollar AS. Sedangkan kartu kredit nilainya lebih kecil yaitu 800 
miliar dollar AS (https://kompas.com, 16/3).

Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Domisioner OJK, 
menyatakan bahwa pihaknya belum merumuskan secara rinci 
tentang mekanisme pinjaman tersebut. Ia juga menambahkan bahwa 
pihaknya sedang menyiapkan skema khusus untuk menentukan 
besaran tingkat bunga yang dikenakan, tempo pembayaran, serta 
masa angsuran. Kemudian kredit pendidikan ini rencana akan 
dikemas dalam bentuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) (www.bisnis.
com,16/3).

Masih Perlukah Kredit Pendidikan?

Fasilitasi program kredit pendidikan sebenarnya bukan merupakan 
program baru di Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga pernah 
menerapkan program kredit pendidikan pada tahun 1980-an, yang 
dikenal dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Namun, 
program tersebut tidak berlanjut karena banyak mahasiswa yang 
setelah lulus tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga 
menyebabkan kredit macet atau Non Performing Loans (NPL) 
(https://kompas.com, 16/3).

Pada saat itu model Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) dikelola 
langsung oleh pemerintah melalui Bank Negara Indonesai (BNI). 
Kemudian mekanisme pencairan bantuan kredit dilakukan ketika 
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mahasiswa sudah mengambil tugas akhir, serta dikemas tanpa 
agunan. Hanya saja selama proses angsuran berlangsung, ada 
penahanan ijazah (https://kompas.com, 1/11/2012). Sedangkan di 
negara-negara lain seperti Amerika Serikat, skema pengajuan kredit 
tersebut tanpa agunan dan sistem angsuran dibayar setelah empat 
tahun bekerja. Namun, program tersebut dikelola oleh pihak agensi 
(thecollegeinvestor.com, 1/11/2017).

Gagasan pemerintah mengeluarkan kembali program kredit 
pendidikan ini bukan berarti tanpa resiko. Penulis melihat bahwa 
pemberian kredit yang dilakukan secara masif sangat berisiko tinggi 
menyebabkan kredit macet jika tidak mengedepankan prinsip 
kehati-hatian (prudential principles). Terlebih lagi program kredit 
pendidikan ini direncanakan akan dikemas tanpa adanya agunan 
(jaminan). 

Saat ini mayoritas negara-negara dengan perekonomian maju sudah 
banyak yang telah menerapkan program kredit pendidikan, sebagai 
contoh Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Jerman. 
Meskipun demikian, di negara-negara dengan perekonomian kuat 
juga tidak terlepas terkait masalah kredit macet. 

Belum lama ini The Wall Street Journal mempublikasikan hasil 
studi Brooking Institute, dimana Pemerintah Amerika serikat harus 
menanggung dana kredit pendidikan macet sejumlah 50.000 USD, 
yang disebabkan karena mayoritas mahasiswa setelah empat tahun 
lulus belum mampu melunasi angsuran mereka. 

Di samping tantangan dan resiko implementasi kebijakan tersebut, 
penulis melihat bahwa fasilitasi program kredit pendidikan bisa 
menjadi salah satu alternatif. Apalagi permasalahan yang dihadapi 
masyarakat kelas menengah kebawah dalam menjangkau pendidikan 
tinggi salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Hal ini selaras 
dengan hasil temuan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan 
UGM tahun 2017 yang menyebutkan bahwa sebanyak 47,3 persen 
masyarakat tidak bisa menjangkau pendidikan karena faktor biaya.

Selain itu, sesuai data BPS di tahun 2017, persentase angka partisipasi 
sekolah ke jenjang perguruan tinggi (usia 19-24 tahun) masih rendah, 
yaitu sebesar 24,77 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
dari total masyarakat usia 19-24 tahun yang mampu menjangkau 
pendidikan perguruan tinggi hanya sekitar 24,77 persen.
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Rekomendasi

Penulis berpendapat fasilitasi program pendidikan memang harus 
terus didorong agar meningkatkan aksesbilitas serta mampu 
menciptakan SDM yang berkualitas. Terlebih lagi pada tahun 2020-
2035 diprediksi Indonesia akan menghadapi bonus demografi. 
Dikutip dari penjelasan Menteri PPN/Bappenas Bambang 
Brojonegoro, puncak bonus demografi akan terjadi di tahun 2034 
dimana akan terdapat 60 tenaga kerja produktif untuk mendukung 
100 jiwa penduduk, dengan kontribusi sekitar 0,22 persen terhadap 
pertumbuhan ekonomi (https://kontan.co.id, 14/2). 

Penulis memberikan beberapa catatan kritis jika wacana program 
kredit pendidikan perguruan tinggi akan digulirkan tahun ini. 
Pertama, jika program ini dikemas dalam bentuk Kredit Tanpa 
Agunan (KTA), maka diperlukan upaya mitigasi resiko kredit yang 
tepat. 

Dalam hal ini perbankan bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan 
setempat dalam mengidentifikasi jumlah penerima kredit. Data 
tersebut dapat digunakan perbankan untuk memproyeksi penentuan 
besaran kredit yang akan digulirkan, penentuan tingkat bunga yang 
layak, mekanisme pembayaran angsuran, serta untuk menentukan 
probabilitas kegagalan membayar sebagai langkah antisipatif.

Kedua, secara bersamaan sosialisasi secara langsung maupun 
tidak langsung sangat penting dilakukan melalui pihak OJK dengan 
menggandeng dinas pendidikan setempat. Dengan demikian, para 
calon penerima kredit pendidikan paham akan hak dan kewajiban 
dalam memanfaatkan program tersebut. 

Ketiga, untuk meminimalisir segala resiko kredit yang mungkin 
terjadi, dibutuhkan payung hukum yang jelas, karena program kredit 
ini dikemas tanpa menggunakan jaminan.

Penulis mengapresisasi langkah pemerintah mencanangkan skema 
kredit pendidikan. Namun, mekanisme sistem kredit juga harus 
dikelola secara hati-hati agar tidak menjadi bom waktu dikemudian 
hari. 

Selain itu, jika program tersebut dikelola oleh pemerintah secara 
langsung melalui perbankan, maka harus menunjuk perbankan 
yang memang memiliki kinerja paling efisien untuk meminimalisir 
terjadinya resiko kredit macet. 

Ekonomi



Update Indonesia — Volume XII, No. 3 – April 2018 14

Selanjutnya, pemerintah dalam waktu perlu mempelajari titik 
kegagalan di masa lalu. Diharapkan jika upaya-upaya mitigasi 
mampu dilakukan secara tepat, investasi di bidang pendidikan pun 
dapat terwujud.

- Riski Wicaksono -

Diperlukan mitigasi 
resiko kredit yang 
tepat, sosialisasi 
dan adanya payung 
hukum yang jelas 
agar program kredit 
pendidikan mampu 
meningkatkan 
kemampuan 
masyarakat dalam 
mengakses jenjang 
pendidikan yang lebih 
tinggi.
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Pada Sabtu pagi (24/3), di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) lari pagi bersama dengan Menteri Perindustrian Airlangga 
Hartarto yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi 
mengaku, ada banyak hal yang dibicarakan saat lari pagi tersebut. 
Salah satunya membicarakan tentang calon wakil presiden yang 
akan mendampinginya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 
(detik.com, 24/3). 

Tidak hanya dengan Airlangga, sebelumnya dalam berbagai 
kesempatan, Jokowi juga telah bertemu dengan para ketua umum 
partai politik pendukung pemerintahannya. Seperti di awal Januari 
2018, dimana Jokowi bertemu dengan Ketua umum PKB Muhaimin 
Iskandar (Cak Imin). 

Selanjutnya Jokowi bertemu dengan Ketua umum PPP 
Romahamurmuziy (Romi). Jokowi pun bertemu dengan Ketua 
umum PAN Zulkifli Hasan. Kemudian Jokowi bertemu dengan 
ketua umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Selain untuk menggalang dukungan, pertemuan tersebut bertujuan 
untuk mencari calon wakil presiden. Walaupun, hingga saat ini, 
belum ada jawaban final perihal sosok yang akan mendampinginya 
maju dalam Pilpres 2019. Serta PKB dan PAN yang belum secara 
resmi mendeklarasikan dukungannya.

Untuk dukungan, seperti yang telah kita ketahui, Jokowi telah 
mengantongi dukungan dari delapan partai politik untuk maju 
kembali dalam Pilpres 2019. Partai politik yang telah secara resmi 
mendukung Jokowi adalah PDI Perjuangan, Partai NasDem, 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golkar, Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Perindo, dan Partai Keadilan 
dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Tidak hanya Jokowi, Prabowo Subianto sebagai calon penantang 
juga telah secara resmi didukung oleh koalisi Partai Gerindra dan PKS. 
Koalisi ini membuka nama-nama yang dilirik untuk mendampingi 

Mencari Kandidat Cawapres, 

Menegaskan Koalisi Untuk Pilpres 2019

Politik
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Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Gerindra 
Habiburokhman menyatakan ada sejumlah nama yang dilirik seperti 
Ketua Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono, TGH Muhammad 
Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, Anis Matta, Sohibul Iman, 
Zulkifli Hasan, dan Muhaimin Iskandar. 

Menegaskan Koalisi 

Melihat geliat para kandidat memburu dukungan dan pasangan 
calon wakil presiden, penulis menilai hal ini sangat penting untuk 
segera dilakukan. Mengingat jadwal pendaftaran calon presiden 
dan wakil presiden yang menyisakan waktu empat bulan lagi, maka 
setiap kandidat capres harus segera menetapkan pasangannya. 

Seperti yang kita ketahui, pendaftaran capres dan cawapres 
akan dimulai pada 4-10 Agustus 2018. Lalu dilanjutkan dengan 
pemeriksaan kesehatan pada 5-13 Agustus 2018. Selanjutnya 
penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden dan wakil 
presiden pada 20 September 2018. Kemudian 21 September 2018 
dilakukan penetapan nomor urut.

Namun menurut penulis, sebelum menentukan nama pasangan, 
saat ini yang paling penting adalah menetapkan secara resmi koalisi 
partai pengusung. Ketentuan koalisi ini diatur dalam Pasal 222 UU 
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan, pasangan 
calon pada Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan 
kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 
25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR 
sebelumnya.

Menurut penulis konsekuensi aturan ini, jika dikaitkan dengan nama 
calon wakil presiden adalah kandidat calon wakil presiden harus 
dipilih berdasarkan kesepakatan atau konsensus bersama koalisi. 

Merujuk pendapat Arend Lijphart (1994) yang mengatakan bahwa 
untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil dalam sistem 
presidensial dengan multipartai dilakukan dengan mengembangkan 
demokrasi konsensus. Bentuk demokrasi konsensus adalah dengan 
membentuk koalisi partai politik. 

Menurut Lijphart terdapat delapan elemen khas dalam model 
Demokrasi Konsensus, salah satunya adalah adanya pembagian 
kekuasaan eksekutif yang dibangun berdasarkan suatu koalisi besar. 
Dalam hal ini, prinsip konsensus adalah mengajak seluruh partai 
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utama untuk saling berbagi kekuasaan eksekutif dalam koalisi yang 
luas. Penentuan nama calon wakil presiden merupakan satu langkah 
penting untuk membagi kekuasaan dalam koalisi besar sehingga 
terbentuk  pemerintahan yang efektif dan stabil. 

- Arfianto Purbolaksono -

Politik

Sebelum menentukan 
nama pasangan, saat 
ini yang paling penting 
adalah menetapkan 
secara resmi koalisi 
partai pengusung.
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Pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit 
(EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Jokowi 
mendeklarasikan Indonesia menjadi poros Maritim Dunia. Deklarasi 
tersebut disampaikan oleh Jokowi di depan seluruh Kepala Negara/
Pemerintahan negara anggota ASEAN, Republik Korea Selatan, 
RRT, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat, 
Rusia, dan Sekjen Asean, Sekjen PBB, dan Presiden ADB (Kemlu.
go.id, 15/11/2014).

Niat tersebut mulai diwujudkan dengan cara membangun 
infrastruktur penunjang sektor kemaritiman. Saat ini Pemerintahan 
Jokowi telah membangun 15 trayek TOL Laut (Beritatrans.com, 
22/12/2017). Kehadiran TOL Laut telah berhasil mengurangi 
disparitas harga komoditas pokok di daerah Indonesia bagian timur 
sebesar 20-25 persen (Detik.com, 20/12/2017).

Sekalipun telah sesuai dengan misinya, pembangunan TOL Laut 
tidak cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim 
Dunia. Pembangunan infrastruktur pelabuhan maupun pengadaan 
kapal-kapal TOL Laut masih jauh untuk menggapai cita-cita 
Indoensia sebagai poros Maritim Dunia. Jika dilihat dari aktor 
yang berpartisipasi untuk mewujudkan TOL Laut saat ini, masih 
terbatas pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, BUMN, dan swasta. 

Dengan melihat aktor yang terlibat dan pembangunan infrastruktur 
kelautan yang saat ini dikerjakan, penulis menilai ambisi Indonesia 
untuk menjadi poros Maritim Dunia masih sekedar proyek semata 
dan belum menjadi acuan seluruh komponen masyarakat untuk 
menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Dalam hal ini, penulis 
ingin menautkan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan 
yang paling dekat dengan masyarakat ke dalam gagasan poros 
Maritim Dunia. Untuk menuju Indonesia sebagai poros Maritim 
Dunia, penulis mengusulkan agar desain otonomi daerah kita dibuat 
lebih asimetris.

Mendesain Ulang Tata Pemerintahan untuk 
Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Politik
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Modalitas Geografis 

Secara geografis Indonesia memiliki potensi yang besar untuk 
menjadi poros Maritim Dunia. Indonesia diapit oleh dua benua 
yakni Benua Australia dan Benua Asia. Selain itu, posisi Indonesia 
juga berada di tengah antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 
Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia berpeluang untuk 
menjadi tempat sandar kapal-kapal yang menuju Samudra Pasifik 
dari Samudra Hindia atau sebaliknya. Indonesia juga memiliki garis 
pantai sepanjang 99.093 km. Angka tersebut merupakan garis 
pantai  terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Sebagai negara kepulauan yang luas lautannya 70 persen dari total 
luas wilayah, Indonesia sudah seharusnya menjadi Negara Poros 
Maritim Dunia. Apalagi Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan 
Indonesia (ALKI). Keberadaan ALKI ini merupakan jalur pelayaran 
internasional di Indonesia. ALKI 1 menjadi lintasan kapal-kapal 
internasional yang berlayar dari Laut China Selatan, Laut Natuna, 
Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia 
serta sebaliknya. ALKI 2 difungsikan untuk pelayaran dari Luat 
Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok 
ke Samudera Hindia juga sebaliknya. ALKI 3 menjadi lintasan kapal 
dari Samudera Pasifik yang melintasi Laut Maluku, Laut Seram, 
Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.

 

Sumber: maritim.go.id

Dari rute Alki 1 tersebut terdapat Selat Malaka yang merupakan 
salah satu selat teramai di dunia. Setidaknya lalu lintas kapal di Selat 
Malaka berdasarkan pemantauan Vessel Traffic System (VTS) 
mencapai 80.000 sampai 90.000 kapal dalam setahun (Tempo.co, 
22/02/2017).

Politik



Update Indonesia — Volume XII, No. 3 – April 2018 20

Tantangan yang Perlu Dipecahkan

Namun, modalitas geografis tersebut tidak cukup ditunjang dengan 
pembangunan infrastruktur semata. Untuk mewujudkan gagasan 
Indonesia sebagai poros Maritim Dunia diperlukan desain ulang tata 
pemerintahan kita.

Otonomi daerah yang saat ini berlaku telah memberikan ruang 
otonom pemerintah daerah di masing-masing daerah. Pemerintah 
daerah memiliki kewenangan yang lebih untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri. Namun, desain yang saat ini ada tidak cukup 
mendorong daerah, terutama yang berada di kawasan pesisir untuk 
menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia. Beberapa 
daerah yang seharusnya mampu menjadi lumbung ikan nasional 
seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Sitaro justru 
masuk dalam katagori lima kabupaten termiskin di Sulawesi Utara 
(Tempo.co, 22/06/2016).

Ironi tersebut selain disebabkan oleh tidak tersedianya infrastruktur 
yang memadai, juga disebabkan desain tata pemerintahan yang tidak 
mendorong performa pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan 
potensi lokal yang ada. Salah satunya disebabkan oleh desentralisasi 
yang saat ini diberlakukan masih terikat oleh sentralisasi pemerintah 
pusat melalui penamaan nama-nama dinas. 

Presiden melalui PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
malah mempersulit daerah untuk berinovasi sesuai dengan konteks 
lokalitas yang ada. Melalui PP tersebut, pemerintah pusat yang 
diwakili oleh Kemendagri mengatur nomenklatur dinas apa saja 
yang akan mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Artinya, 
nama dinas yang dibentuk oleh daerah, sekalipun itu sesuai dengan 
kebutuhan daerah yang tidak terdapat dalam daftar nomenklatur 
yang dikenal oleh Kemendagri, tidak akan mendapatkan bantuan 
dana dari Pemerintah Pusat. 

Sehingga yang terjadi pengelolaan daerah satu dengan daerah yang 
lain, sekalipun memiliki karakteristik berbeda, tetap saja dikelola 
dengan cara yang relatif sama. Misalnya di Kabupaten Semarang, 
urusan perindustrian diurusi oleh Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdagangan. Di Talaud, urusan perindustrian 
juga diurus oleh dinas dengan nomenklatur yang sama dengan yang 
terdapat di Kabupaten Semarang. Padahal sangat memungkinkan 
jika di Talaud sektor industri langsung ditautkan dengan urusan 
sumber daya kelautan. Sehingga urusan kelautan akan dikelola 
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oleh Dinas Industri dan Sumber Daya Kelautan. Masih kurangnya 
keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, 
menjadi salah satu faktor yang menghambat Indonesia sebagai 
poros Maritim Dunia. 

Desentralisasi Asimetris untuk Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia

Untuk mewujudkan gagasan ide poros Maritim Dunia, Indonesia 
tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik semata. 
Indonesia perlu mendesain tata struktur pemerintahan juga. 
Diperlukan keberanian lebih untuk menerapkan desentralisasi 
asimetris. Sebuah tata pemerintahan yang memungkinkan daerah 
satu dengan daerah lainnya berpemerintahan secara berbeda 
(Santoso, 2015). 

Misalnya, di daerah-daerah pesisir dapat membentuk unit-unit 
pemerintahan berdasarkan karakter daerah tanpa diikuti oleh 
terputusnya dana perimbangan pusat-daerah. Sama halnya 
dengan daerah kepulauan seperti Bali dan Maluku yang dapat lebih 
menekankan otonominya dalam bidang pariwisata.  Dengan kata 
lain, pemberlakuan otonomi daerah yang dimaksud tidak berotonomi 
secara seragam, tetapi benar-benar berotonomi secara asimetris 
sesuai dengan konteks lokalitas yang ada. Dengan menerapkan 
desentralisasi asimentris, pelaksanaan poros Maritim Dunia tidak 
hanya sekedar proyek pemerintah pusat semata tetapi juga dapat 
semakin luas karena melibatkan eksponen daerah.

Dengan memberlakukan desentralisasi asimetris tersebut, 
diharapkan Indonesia benar-benar siap menghadapi Jalur Sutra Abad 
21 yang saat ini tengah dibangun oleh China sekaligus berhadapan 
dengan Kemitraan Trans-Pasifik yang diinisasi oleh Amerika Serikat. 
Indonesia tidak cukup mengandalkan pemerintah pusat semata 
untuk mengayun diantara dua negara adidaya yang sedang berebut 
pengaruh di Asia Tenggara. Berniat menjadi poros Maritim Dunia, 
artinya meniatkan diri untuk menjadi penggerak maritim dunia.

- Fadel Basrianto -

Untuk mewujudkan 
poros Maritim 
Dunia, tidak cukup 
dengan pembangunan 
infrastrutkur fisik, 
tetapi juga diperlukan 
desain ulang tata 
pemerintahan ke arah 
yang lebih asimetris
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang calon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) melakukan kampanye dengan membawa 
atribut calon presiden pada Pemilu 2019. Komisioner KPU Wahyu 
Setiawan mengatakan anggota DPD merupakan calon perseorangan 
yang mewakili daerah, bukan atas nama partai politik. Meskipun, ada 
sejumlah anggota DPD yang kini menjadi anggota partai politik yang 
telah mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden untuk 
Pilpres 2019. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan bagi semua 
calon, KPU melarang seluruh calon anggota DPD mengenakan 
atribut bakal capres tertentu (kompas.com, 2/4).

Sebelumnya KPU juga berencana melarang calon anggota DPD 
menerima sumbangan dana kampanye dari partai politik pada Pemilu 
2019 mendatang. Hal itu tertuang dalam rancangan Peraturan 
KPU (PKPU) mengenai dana kampanye. Pada Pasal 22 Ayat (1) 
PKPU tersebut, tercantum bahwa calon anggota DPD hanya dapat 
menerima sumbangan dari pihak perseorangan. Kemudian pada 
Pasal 22 Ayat (2) disebutkan bahwa calon anggota DPD dapat 
menerima sumbangan dana kampanye dari kelompok, perusahaan 
atau badan usaha non-pemerintah (cnnindonesia, 27/3). 

Walau demikian, peraturan tersebut tidak melarang anggota partai 
politik aktif untuk mendaftar sebagai caleg DPD. Apabila calon 
anggota DPD yang merupakan kader partai politik mendapat 
sumbangan dana kampanye dari partainya, maka dana tersebut harus 
dilaporkan kepada KPU. Calon anggota DPD yang bersangkutan 
pun tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut. Nantinya, 
dana yang diperoleh dari partai politik akan dimasukkan ke kas 
negara sesuai dengan keputusan KPU. Rancangan PKPU tersebut 
masih mesti dibahas bersama Komisi II DPR dan pihak pemerintah. 
Oleh karena itu, larangan itu masih bisa berubah sesuai dengan 
konsensus antara KPU, Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, 
dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (cnnindonesia, 27/3). 

Menjaga Marwah DPD dalam Pemilu 2019 

Politik
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Keputusan Calon Anggota DPD dari Parpol 

Menurut penulis, kedua aturan tersebut merupakan salah satu upaya 
penyelenggara pemilu untuk menjaga marwah DPD di Pemilu 2019. 
Walaupun di sisi lain menurut penulis, KPU tidak tegas melarang 
calon anggota DPD dari partai politik. 

Bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II 
DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Dalam 
Negeri muncul kesepakatan diperbolehkannya calon anggota DPD 
berasal dari anggota partai. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan 
motif pihaknya memperbolehkan kader parpol mendaftar jadi 
calon anggota DPD karena tak ada aturan dalam Undang-undang 
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang melarangnya 
(cnnindonesia, 14/3). 

Dalam Pasal 182 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu, disebutkan syarat calon anggota DPD adalah warga negara 
Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, berdomisili di wilayah 
negara Indonesia dan mampu berbicara, membaca dan menulis 
dalam bahasa Indonesia. Berpendidikan paling rendah tamat SMA, 
SMK, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan dan sekolah lain 
yang sederajat. Lalu, setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka 
Tunggal Ika, dan NKRI.

Syarat lain adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan 5 tahun penjara atau lebih. Kecuali, yang bersangkutan 
memberitahukan kepada publik secara terbuka dan jujur sebagai 
mantan narapidana. Kemudian ada syarat sehat jasmani dan rohani 
serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Terdaftar sebagai 
pemilih dan bersedia bekerja penuh waktu.

Calon anggota DPD juga harus mengundurkan diri sebagai kepala 
dan wakil kepala daerah, kepala dan perangkat desa, aparatur sipil 
negara, TNI, Polri, karyawan BUMN/BUMD atau lembaga lain 
yang bersumber dari keuangan negara. Selain itu, ada pula syarat-
syarat lainnya, dan tak ada yang menjelaskan secara gamblang soal 
kader parpol.
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Melemahkan Bikameralisme

Seperti yang kita ketahui DPD lahir berdasarkan perubahan 
ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) Bab VIIA tentang DPD di Pasal 22C dan 22D. 
Kelahiran DPD sebagai lembaga tinggi negara menjadikan struktur 
kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu 
kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan 
daerah (senat). 

Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara 
eksekutif dan legislatif maupun diantara legislatif. Di sisi lain, sistem 
bikameral di Indonesia masih tergolong sistem bikameral yang 
lemah dikarenakan masih terbatasnya DPD untuk ikut serta dalam 
pembuatan Undang-Undang. 

Penulis berpendapat, diperbolehkannya calon anggota DPD dari 
partai politik akan melemahkan sistem bikameral yang ada dalam 
legislatif. Check and balances diantara dua kamar dalam sistem 
bikameral akan tidak seimbang, karena keanggotaan DPD nantinya 
akan diisi oleh kepentingan partai. 

Kepentingan anggota DPD seharusnya selaras dengan tujuan 
pembentukan DPD yaitu, pertama, memperkuat ikatan daerah-
daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Kedua, 
meningkatkan agregasi dan akomodasi dan kepentingan daerah-
daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan 
negara dan daerah. Serta ketiga, mendorong percepatan demokrasi, 
pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Oleh karena itu, dengan alasan di atas, menurut penulis seharusnya 
KPU membuat aturan untuk melarang anggota partai politik  
mendaftar sebagai calon anggota DPD. Selain itu, bagi anggota 
DPD aktif untuk tidak boleh mendaftar menjadi anggota partai 
politik minimal selama masa jabatan.

- Arfianto Purbolaksono -
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Pilkada Serentak 2018 disambut secara beragam oleh publik. 
Ada yang menanti sebuah perubahan dengan hadirnya calon 
pemimpin baru, tetapi ada juga yang menyambutnya dengan penuh 
kewaspadaan. Pasalnya Pilkada Serentak 2018 mendatang memiliki 
corak yang sedikit berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. 

Perbedaan corak Pilkada 2018 dengan Pilkada sebelumnya ialah 
Pilkada 2018 tidak berdiri sendiri sebagai ajang pemilihan kepala 
daerah di suatu wilayah setempat. Namun, Pilkada 2018 sangat 
berhubungan erat dengan Pileg dan berujung pada keberhasilan 
Pilpres 2019. Oleh karena itu, tidak menafikkan jika suasana Pilkada 
2018 memiliki atmosfer yang cukup panas dan kontestasi yang 
begitu ketat daripada Pilkada Serentak periode sebelumnya.

Di sela-sela ketatnya kompetisi tahap kampanye kandidat saat 
ini, persoalan korupsi masih membayang-bayangi hajat Pilakda 
Serentak 2018. ICW mencatat selama 2010 higga 2017, ada 215 
kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi dengan berbagai 
perkara, seperti anggaran proyek, suap, pengesahan anggaran, 
korupsi pengadaan barang dan jasa (Tempo.co, 11/01). Tidak hanya 
itu, KPK telah menangkap tangan beberapa calon kepala daerah 
yang menjadi peserta Pilkada. Sejak bulan September 2017, KPK 
telah menangkap sedikitnya ada 10 calon kepala daerah yang akan 
bertarung di Pilkada 2018. 

Hingga pada 22 Maret 2018, kesepuluh nama tersebut ialah 
Bupati Ngada (NTT), Bupati Subang (Jabar), Bupati Jombang 
(Jatim), Bupati Lampung Tengah, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati 
Halmahera Timur, Walikota Tegal, Bupati Nganjuk, Walikota 
Malang, serta anggota DPRD Kota Malang yang mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. 
Jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Tidak 
hanya berhenti di situ, Ketua KPK Agus Raharjo mengaku telah 
mendapatkan informasi saat ini, setidaknya ada 95 persen calon 
kepala daerah yang maju pada Pilkada 2018 akan menjadi tersangka 
(Kompas.com, 06/03).

Menuju Pemerintahan Terbuka 

Pasca Pilkada 2018

Politik
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Modusnya pun beragam mulai dari memperdagangkan jabatan, 
penyelewengan dana negara, hingga menarik fee dari proyek 
daerah. Uang hasil dari korupsi tersebut diperuntukkan untuk modal 
dalam Pilkada 2018 mendatang. Tidak hanya untuk membiayai 
kebutuhan logistik kampanye, tetapi juga untuk menyediakan uang 
mahar dukungan partai politik untuk diarahkan kepada dirinya. 
Selain itu, korupsi yang mereka lakukan juga diperuntukkan untuk 
mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan dalam pilkada 
sebelumnya (Tempo.co, 15/02).

Dengan maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala 
daerah tersebut, perlu didiskusikan kembali cara untuk mencegah 
mereka agar tidak melakukan tindak pidana korupsi yang telah 
merugikan masyarakat. Selain dengan cara penangkapan yang saat 
ini sedang dilakukan oleh KPK, juga diperlukan sebuah tata kelola 
pemerintahan yang dapat mencegah kepala daerah melakukan 
tindak pidana korupsi. 

Tata kelola pemerintahan yang dimaksud ialah tata kelola 
pemerintahan yang dapat menjamin keterlibatan publik dalam 
penyelenggaraan proses pemerintahan. Melalui artikel ini, penulis 
hendak mendorong pemerintahan terbuka (Open Government) 
sebagai tata kelola pemerintahan yang dapat menjamin publik ikut 
serta dalam proses pemerintahan.

Mempromosikan Open Government

Open Government Partnership (OGP) merupakan sebuah iniatif 
dari beberapa negara untuk mempromosikan transparansi, responsif 
terhadap masyarakat, memerangi korupsi, dan memanfaatkan 
teknologi untuk memperkuat pemerintahan. OGP pertama kali 
diluncurkan pada tahun 2011 oleh Brazil, Indonesia, Mexico, 
Norway, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat 
(opengovpartnership.org).

Pemerintahan Terbuka atau yang sering disebut dengan Open 
Government masih belum familiar di kalangan masyarakat kita 
sebagai sebuah model tata kelola pemerintahan. Open Government 
selama ini banyak direduksi hanya sebagai sebuah keterbukaan 
informasi semata. Padahal keterbukaan informasi dalam konsep 
Open Governement hanya sebuah alat untuk menciptakan 
pemerintahan terbuka. Dalam praktiknya, publik tidak cukup hanya 
diberi tahu jumlah APBD yang selama ini dilakukan oleh banyak 
pemerintah daerah. Lebih jauh, Open Government mensyarakatkan 
bahwa publik juga dilibatkan dalam merumuskan APBD tersebut 
untuk dibelanjakan ke dalam pos apa saja (Kurniawan, 2017). 

Politik
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Praktik yang masih berlangsung saat ini ialah pemerintah daerah 
masih berada pada level keterbukaan informasi keuangan daerah. 
Hal itu  dikarenakan adanya Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/
SJ Tahun 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran 
Daerah, pemerintah daerah diwajibkan: memiliki website resmi 
pemda, memiliki konten transparansi anggaran pada website, 
mempublikasikan dokumen anggaran, dan melakukan update data.

Di Indonesia, sebetulnya praktik Open Government pada tahun 
2016-2017 telah dijalankan di DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, 
Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bojonegoro. 
Besar harapan prinsip akuntabel, partisipatif, dan inovatif dalam 
bepemerintahan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah yang lain. 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu pilot project Open 
Government yang berhasil. Dengan menyelenggarakan praktik 
Open Government, Pemkab Bojonegoro pada masa kepemimpinan 
Suyoto berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Bojonegoro. Semula Bojonegoro selalu menempati daerah termiskin 
di Jawa Timur, saat ini berada di urutan 11 mengungguli Gresik yang 
berada di urutan 12 (Bojonegorokab.go.id, 07/07/2017).

Namun, yang perlu diperhatikan ialah pelaksanaan OG harus 
sesuai dengan konteks masyarakatnya. Saat ini yang menjadi tren 
penerapan Pemerintahan Terbuka di banyak daerah ialah penyediaan 
platform aplikasi pengaduan masyarakat berbasis online. Hal ini baik, 
tetapi tidak cocok bagi daerah yang memiliki karakteristik pedesaan 
yang belum begitu familiar dengan teknologi gawai. 

Teknologi informasi merupakan hanya sebuah alat semata. Substansi 
dari Pemerintahan Terbuka ialah melibatkan publik secara lebih luas 
dalam proses perumusan sebuah kebijakan, misalnya pemerintah 
daerah menjaring aspirasi masyarakat melalui aplikasi online atau 
dengan cara dialog langsung. 

Oleh karena itu, pararel dengan usaha KPK dalam mengusut kasus 
korupsi di daerah, penting untuk menantang kandidat selama proses 
kampanye ini untuk muncul dengan ide-ide tentang penerapan 
Open Government dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-
hari, jika mereka terpilih nantinya. 

  

- Fadel Basrianto -
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Sepanjang 2012-2017, Komnas HAM  menerima  1.653 persoalan 
agraria yang diantaranya mencakup soal sengketa tanah, pencemaran 
lingkungan, dan sengketa pemukiman (Tenureconference.id, 
27/10/2017). Di tahun 2017, Konsorsium Pembaharuan Agraria 
(KPA) mencatat terjadi kenaikan konflik sebesar 50 persen 
dibandingkan 2016, dari 450 konflik ke 659 konflik dengan cakupan 
520.491 hektare (Tirto.id, 28/12/2017).  Hal yang patut disorot dari 
persoalan agraria adalah energi yang tidak kalah besar yang harus 
dikeluarkan untuk mengatasi efek konfliknya, yakni tindakan represif 
dan kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum. Akibatnya, 
konflik horizontal dan vertikal tidak terhindarkan melibatkan banyak 
pihak berkepentingan: rakyat kecil, perusahaan negara dan swasta, 
dan TNI. 

Di perkotaan, konflik kepemilikan lahan bisa dideteksi melalui kasus  
pengusiran paksa atau penggusuran. Umumnya terjadi antara 
pemerintah daerah setempat dan warga masyarakat. Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,  mengungkapkan, sepanjang 
tahun 2016, di Jakarta terjadi 193 penggusuran (Bantuanhukum.
or.id, 03/04/2016)).  Dari penggusuran itu, terdapat 5.726 keluarga, 
dan 5.379 unit usaha yang menjadi korban (Tempo.co, 13/04/2016). 
Sebagian besar kasus penggusuran terjadi karena ketiadaan bukti 
kepemilikan tanah yang berakibat konflik, dan umumnya  melibatkan 
warga miskin kota sebagai korban, yang tinggal di bantaran sungai/
kali. Dalam perspektif hak asasi manusia, sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 11 Kovenan Hak Sipil dan Politik, pengusiran paksa atau 
penggusuran harus dilakukan dengan menggunakan ketentuan-
ketentuan sebagaimana diatur dan tanpa menggunakan kekerasan.

Pada cakupan lebih luas, hampir seluruh masyarakat hukum adat 
di Indonesia memiliki persoalan yang relatif serupa, yakni ketiadaan 
pengakuan atas tanah adat oleh negara. Tanah yang mereka tinggali 
sangat rentan diambil alih pihak lain mengingat ketiadaan bukti 
kepemilikan. Bagi negara, kepemilikan lahan adat dengan bukti 
sejarah dan budaya dianggap belum cukup bukti. Di lain pihak, 

Implementasi dan Kendala-Kendala

 Sertifikasi Tanah
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negara justru memanfaatkan tanah adat yang tidak memiliki bukti 
sah dengan memfasilitasi pemberian ijin usaha korporasi di atas 
tanah adat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 tentang 
Penegasan Bahwa Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara, menjadi 
titik balik terkait pengakuan tanah adat. Negara pada akhirnya 
mengakui kepemilikan tanah adat sebagai milik masyarakat hukum 
adat mengingat tanah bagi masyarakat hukum adat adalah ‘ibu’ 
dimana darah dan daging mereka berasal. Ketiadaan pengakuan 
atas tanah adat berarti ketiadaan pengakuan atas diri mereka 
sebagai masyarakat hukum adat. Pekerjaan berat pasca Putusan MK 
tersebut adalah melakukan pengukuran tanah adat dalam rangka 
sertifikasi atas nama individu/anggota masyarakat adat. 

Sengketa tanah yang terjadi karena ketiadaan kepemilikan tanah 
yang sah (sertifikat) menjadi  program prioritas pemerintah Jokowi 
dan tengah diberlakukan. Acuan hukumnya adalah Pasal 28H ayat 4 
UUD 1945, dan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang secara tersurat 
menyebutkan hak milik (termasuk tanah). Lebih khusus, kepemilikan 
tanah diatur di Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 
tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dimana 
Pasal 20 – Pasal 27 memuat prinsip-prinsip umum mengenai hak 
milik atas tanah. Ketentuan lain mengenai hak milik atas tanah juga 
termuat pada Pasal 50 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa 
ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan 
undang-undang. 

Akibatnya, sampai tahun 2017, sudah 51 juta bidang tanah yang 
bersertifikat. Tahun 2018,  presiden menargetkan mengeluarkan 
7 juta sertifikat, dan di tahun 2019, 9 juta sertifikat (Kompas.
com, 19/01/2018). Namun, terdapat sejumlah kendala yang harus 
dihadapi warga saat hendak melakukan sertifikasi tanahnya ke 
Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Waktu yang diperlukan untuk 
membuat sertifikat cukup lama terlebih pada tanah yang harus 
dipecah-pecah. Tanah adat yang sifatnya komunal, menjadi perhatian 
tersendiri bagi BPN. Perlu strategi  tidak biasa untuk mengatasi 
persoalan tanah adat komunal. Dan perlu digarisbawahi bahwa 
kepemilikan lahan adat oleh individu (anggota masyarakat hukum 
adat)  pada dasarnya bukan menjadi isu sentral pada masyarakat 
hukum adat. Persoalan terbesarnya adalah pengambilalihan lahan 
adat komunal oleh entitas lain (korporasi). Namun, perlu strategi 
khusus dengan payung hukum yang kuat, jika memang program 
sertifikasi tanah adat atas nama individu pada masyarakat hukum 
adat diterapkan. Penggunaan pranata dan perangkat adat harus 
menjadi prioritas agar tidak memunculkan konflik horizontal sesama 
anggota masyarakat hukum adat. 
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Kendala lain adalah biaya sertifikasi yang masih cukup mahal bagi 
sebagian besar masyarakat. Kebijakan pembiayaan sertifikasi bagi 
kelompok terpinggirkan tentu membutuhkan penanganan yang 
sifatnya affirmative action agar kelompok marginal tidak terbebani, 
namun tetap memiliki bukti kepemilikan atas tanah. Program 
mempermudah pemberian sertifikat tanah untuk rakyat Indonesia 
sangat membantu sejauh individu memenuhi persyaratan dokumen 
yang dibutuhkan. Program ini menjadi salah satu upaya agar rakyat 
tidak terbebani, dan percepatan sertifikasi sejumlah tanah di tanah 
air tetap berlangsung.

Diskriminasi atas kepemilikan sertifikat tanah juga masih terjadi 
di daerah tertentu di Indonesia dan ini menjadi kendala. Baru-
baru ini diberitakan bahwa pemerintah DI Yogyakarta memiliki 
kebijakan yang melarang non-pribumi untuk memiliki lahan. Salah 
satunya diatur dalam Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 
898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah 
bagi Warga Nonpribumi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 
kebijakan pemerintah daerah setempat jelas mengandung perlakuan 
pembedaan yang mengarah pada hilangnya nilai-nilai kesamaan 
kesempatan yang sama bagi warga tertentu untuk mendapatkan hak 
kepemilikan tanah. Pemda DI Yogyakarta dengan otonomi khusus 
seharusnya tidak menyalahgunakan maksud kekhususannya untuk 
menyusun dan memberlakukan kebijakan yang justru membatasi 
warganya untuk memiliki lahan dengan alasan perbedaan etnis. 

Persoalan lain adalah kuantitas sumber daya pengukur lahan di 
BPN yang masih sedikit. Saat ini jumlah pegawai pengukur tanah 
hanya 2000 orang, dan dibutuhkan 3000 petugas tambahan untuk 
mengukur 120 juta bidang tanah atau 36.000 juta m2 di 2019 
(satu petugas ukur selama setahun bisa mengukur 7.200.000 m2) 
(Antaranews.com, 21/10/2016). Kendala lain yang menjadi momok 
adalah tidak adanya komitmen yang kuat untuk menindak mafia 
tanah yang sudah merajalela. 

Kerjasama Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan untuk dapat 
menindak mafia tanah yang sudah ada lama dan sulit diberantas. 
Sejak tahun 2011, kedua institusi memberi perhatian khusus pada 
pengelolaan sertifikasi tanah dengan sistem transparansi dan 
akuntabilitas yang kuat termasuk menindak tegas praktik mafia 
tanah. Komitmen ini harus diapresiasi karena kepemilikan lahan 
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sebagai bentuk pengakuan kedepannya seharusnya tidak lagi 
menjadi pemicu konflik, sebaliknya, justru dapat menjadi pemicu 
semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat. 

  

- Yossa Nainggolan -

Sertifikasi tanah 
merupakan sebuah 
bentuk pengakuan 
negara atas hak milik 
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sertifikasi sebagai 
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hak asasi manusia.
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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

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Profil Institusi
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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 
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.

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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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.

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 

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

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.

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. 
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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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