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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Mei 2018 mengangkat Laporan Utama tentang 
Pemanfaatan Utang Oleh Pemerintah Belum Efisien. Isu utang negara 
sampai saat ini masih menjadi persoalan, dan sejauh mana pemanfaatan utang 
negara dapat meningkatkan produktifitas dan efektifitas pembangunanperlu 
dicermati agar defisit APBN tidak terjadi.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas isu tentang wacana 
pemerintah mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih Kepala 
Daerah yang dianggap sebagai bagian dari kemunduran demokrasi. 
Tiga isu politik lainnya tentang  pilkada 2018 yang menyoroti isu daftar 
pemilih yang rawan permasalahan dan manipulasi dan upaya menyisihkan 
mantan narapidana koruptor untuk masuk gelanggang demokrasi.  Terkait 
peringatan 20 tahun reformasi di bulan Mei, Update Indonesia mengkritisi 
soal transisi demokrasi yang dianggap belum berhasil mendapatkan bentuk 
idealnya khususnya terkait partai politik yang belum bereformasi terjalinnya 
hubungan erat antara ideologi dengan arah gerak partai politik.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat topik-topik tentang 
kesalahan penerapan konsep Universal Health Covarege yang berakibat 
defisitnya (dana) BPJS dan Jadilah Kartini-Kartini Kesehatan yang 
diantaranya membahas sisi ‘gelap’ kesehatan perempuan. Isu sosial lainnya, 
tentang pentingnya isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pekerja Rumah 
Tangga. Topik ini diangkat dalam rangka memperingkat hari buruh 1 Mei. 

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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Pemanfaatan Utang Oleh 
Pemerintah Belum Efisien

Utang bukan merupakan persoalan baru bagi negara berkembang 
seperti Indonesia. Sejak era kemerdekaan bangsa Indonesia sudah 
dihadapkan pada utang sebagai salah satu sumber pembiayaan 
negara. Belanja pembangunan pada postur APBN yang lebih besar 
dibandingkan dengan total penerimaan, menjadikan utang sebagai 
langkah solutif untuk modal pembiayaan defisit. Sehingga kondisi 
tersebut menjadikan bangsa ini susah terlepas dari jeratan persoalan 
utang tiap tahunnya.

Tercatat jumlah akumulasi utang pemerintah Indonesia pada akhir 
Februari 2018 mencapai angka Rp 4.035 triliun. Dari total hutang 
tersebut mayoritas didominasi oleh penerbitan Surat Berharga 
Negara (SBN) yang mencapai Rp 3.257 triliun atau 80,73 persen 
dari total hutang Pemerintah. Selain dari penerbitan SBN utang juga 
berasal dari pinjaman luar negeri yang mencapai Rp 771,76 triliun 
dan utang dalam negeri Rp 6,24 triliun dari total utang pemerintah 
(kompas.com, 21/3).

Sementara itu, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir yakni 
2010-2017, jumlah beban utang pemerintah terus mengalami 
peningkatan secara signifikan. Dimana pada tahun 2017 jumlah utang 
yang harus ditanggung pemerintah bertambah Rp 2.184 triliun jika 
dibandingkan tahun 2010. Selengkapnya lihat gambar berikut ini:

Statistik Utang Pemerintah Tahun 2010-2017

 

Sumber: Kementerian keuangan (diolah)

Laporan Utama
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Jika dicemati, pertumbuhan nilai utang pemerintah selama tahun 
2010-2017 paling tinggi terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 
tersebut jumlah utang mencapai Rp 3.165 atau meningkat 21,3 
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 
berikutnya beban utang terus bertambah hingga mencapai angka 
Rp 3.866 triliun di tahun 2017.

Melonjaknya nilai utang di era kepemimpanan Jokowi terhitung 
dari awal tahun 2015 bukan tanpa alasan. Kondisi tersebut terjadi 
salah satunya karena membengkaknya belanja yang dilakukan oleh 
pemerintah. Salah satu sektor yang paling terlihat dalam peningkatan 
pembiayaannya yaitu belanja infrastruktur. Data Kementerian 
Keuangan menunjukkan presentase pertumbuhan belanja 
infrastruktur pada tahun 2017 meningkat 23,5 persen dibandingkan 
tahun sebelumnya. Kemudian  selama tahun 2014-2017 telah terjadi 
penngkatan belanja infrastruktur mencapai 232,7 triliun.

Penulis berpendapat bahwa menambal defisit melalui hutang tetap 
harus memperhatikan kondisi keuangan negara. Salah satu indikator 
dalam menentukan tingkat keamanan utang yaitu dengan melihat 
rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pada 
pasal 12 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dijelaskan bahwa utang dianggap dalam level aman jika 
batas maksimal pinjaman tidak lebih dari 60% dari total Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB). 

Secara rata-rata rasio utang pemerintah terhadap PDB selama tahun 
2014-2017 memang masih berada pada level aman atau dibawah 
60 persen. Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh rasio utang terhadap 
PDB menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Bahkan di 
tahun 2017 rasio hutang terhadap PDB meningkat cukup signifikan 
dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu meningkat 6,2 persen 
atau pada rasio 39 persen. Selengkapnya lihat gambar berikut:

Rasio Presentase Utang Terhadap PDB

 

Sumber: Kementerian keuangan (diolah)

Laporan Utama
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Sementara itu, jika mengacu pada level keamanan utang menurut 
International Monetary Fund (IMF), negara dengan status 
berkembang maksimal rasio utang terhadap PDB yaitu sebesar 40 
persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio utang terhadap 
PDB yang saat ini terjadi di Indonesia berada pada level siaga. Rasio 
utang pemerintah yang semakin tahun terus meningkat dan tidak 
sebanding dengan efektiftas pertumbuhan PDB akan sangat rentan 
menghambat laju pembangunan.

Kemudian, permasalahan berikutnya mayoritas utang pemerintah 
didominasi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan 
proporsi mencapai 70 persen. Merujuk data Ditjen Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dari 
penerbitan SBN tersebut sebagian besar SBN dimiliki oleh asing 
dengan porsi kepemilikan mencapai 39,73 persen per 4 April 2018. 
Dominasi kepemilikan asing terhadap SBN sangat rentan sekali, 
dimana ketika adanya gejolak perekonomian global dan terjadi capital 
outflow secara masif akan menggangu stabilitas perekonomian.

lebih lanjut, efektifitas utang pemerintah sejauh ini juga masih 
dipertanyakan. Penulis mencermati jika peningkatan utang yang 
terjadi belum memberikan bukti nyata dalam menstimulus laju 
pertumbuhan ekonomi. Terhitung sejak tahun 2015-2017 rata-rata 
peningkatan utang mengalami pertumbuhan sebesar 14,12 persen. 
Sedangkan rata-rata angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 
yang sama masih sangat lamban yaitu hanya sebesar 1,92 persen. 
Bahkan di tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi justru mengalami 
penurunan. 

Selain itu, capaian tingkat pertumbuhan juga masih dibawah target 
yang tertuang dalam nota APBNP 2017. Dimana dikutip dari data 
Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada tahun 
2017 hanya 5,07 persen atau meleset dari target pertumbuhan 
ekonomi yang ditetapkan dalam APBNP 2017 yang mencapai 5,2 
persen. 

Pemanfaatan Utang Harus Produktif dan Efektif 

Penulis berpendapat bahwa perkembangan utang yang saat ini terjadi 
sebagai konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit tiap 
tahunnya. Pada dasarnya memanfaatkan utang sebagai modal 
pembangunan sah saja, karena di Indonesia sendiri ketentuan utang 
sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Namun poin terpenting adalah bagaimana 
pemanfaatan utang tersebut mampu meningkatkan produktivitas 
dan efektifitas pembangunan.

Laporan Utama
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Sejauh ini, rasio utang terhadap PDB harus mampu dikendalikan 
oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Keuangan, karena 
dari pemaparan sebelumnya rasio tingkat utang terhadap PDB terus 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Perlu lebih mendorong alokasi utang ke sektor produktif menjadi 
salah satu cara agar rasio utang terhadap PDB bisa terkendali. Saat 
ini memang utang pemerintah sudah diarahkan ke sektor produktif 
seperti pendidikan dan infrastruktur, namun investasi pada sektor 
tersebut merupakan investasi jangka panjang, artinya butuh proses 
panjang untuk merasakan dampaknya terhadap perekonomian. 

Lebih lanjut, pembiayaan pada sektor produktif yang memberikan 
dampak dalam jangka pendek serta mampu memberikan multiplier 
effect perlu diprioritaskan. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) bisa menjadi salah satu leading sector yang berpotensi 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, berdasarkan 
data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM terus 
mengalami perkembangan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 
jumlahnya mencapai 59 juta unit. 

Fasilitasi pembiayaan dan optimalisasi peran UMKM sangat 
diperlukan. Karena sektor tersebut berpotensi memberikan 
dampak secara multidimensi, sebagai contoh peran UMKM mampu 
meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) masing-masing daerah, berpotensi meningkatkan devisa 
negara melalui ekspor, menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha 
dan mampu meningkatkan keterserapan tenaga kerja.

Kemudian, dominasi kepemilikan asing terhadap Surat Berharga 
Negara (SBN) yang terus meningkat tiap tahunnya juga perlu 
diwaspadai. Meskipun kondisi tersebut menunjukkan adanya 
sentimen positif terhadap pasar investasi dalam negeri, namun yang 
perlu diwaspadai ketika terjadi outflow secara masif justru akan 
menekan kondisi pasar keuangan dalam negeri.

Selanjutnya, kebijakan meningkatkan keterserapan pajak dan 
restribusi melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui 
Kementerian Keuangan penting dilakukan. Langkah tersebut 
bertujuan agar proporsi pembiayaan belanja pemerintah melalui 
komponen pajak dan restribusi dapat meningkat. Sehingga proporsi 
pembiayaan belanja melalui utang bisa lebih diminimalisir.

Laporan Utama
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Upaya-upaya yang telah dijelaskan sebelumnya perlu dijadikan 
bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, karena ketika utang 
tidak digunakan secara tepat dan tidak dikontrol pemanfaatannya 
justru akan menjadi beban dalam proses pembangunan.

- Riski Wicaksono -

Laporan Utama

Optimalisasi 
pemanfaatan 
utang ke sektor 
produktif, mengontrol 
kepemilikan asing 
pada SBN serta 
meningkatkan 
realisasi penerimaan 
pajak sangat penting 
dilakukan agar 
pemanfaatan utang 
mampu mendorong 
proses pembangunan
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Pada tanggal 06 April yang lalu, Mendagri Tjahjo Kumolo bertemu 
dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Salah satu yang menjadi 
pokok pembahasan ialah mengenai evaluasi Pilkada langsung 
yang saat ini dijalankan. Usai pertemuan tersebut, Bambang 
Soesatyo meyakini bahwa pemerintah akan setuju dengan wacana 
mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah 
(Liputan6.com, 06/04). Sebelumnya Bambang Soesatyo telah 
mengeluarkan wacana agar kepala daerah tidak lagi dipilih oleh 
rakyat. Akan tetapi cukup dipilih oleh DPRD semata (Republika.
co.id, 28/02).

Jika usulan tersebut benar-benar dikonversi menjadi sebuah undang-
undang, maka demokrasi kita akan mengalami kemunduran kembali. 
Tidak hanya itu, proses pelembagaan politik lokal dan partisipasi 
publik yang selama ini dibangun, harus dibongkar lagi tanpa disertai 
alasan logis tentang kerugian apa yang dialami oleh publik dengan 
wajah perpolitikan lokal selama ini. 

Usulan untuk mengembalikan kewenangan DPRD dalam 
memilih kepala daerah bukanlah sebuah hal yang baru. Pasca 
diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 yang merevisi UU No. 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, wacana tersebut sudah 
muncul beberapa kali. Dipertengahan tahun 2014 yang lalu, DPR 
RI juga mewacanakan agar kepala daerah cukup dipilih oleh DPRD 
setempat seperti isi UU No. 22 Tahun 1999. Alasannya pun relatif 
sama dari waktu ke waktu.

Pilkada langsung yang selama ini berjalan dianggap berbiaya 
tinggi. Selain itu Pilkada langsung juga dituduh sebagai penyebab 
maraknya transaksi suara serta korupsi yang dilakukan oleh kepala 
daerah untuk mengembalikan biaya kampanye mereka. Alasan-
alasan tersebut menunjukkan bahwa seakan-akan demokrasi hanya 
milik elit semata. Persoalan elit dalam berdemokrasi selama ini 
diusahakan untuk  dikonversi menjadi masalah publik, yang disaat 
bersamaan publik sendiri tidak menganggap itu masalah mereka. 
Penulis menilai ada upaya alineasi publik dari perpolitikan kita. 

Demokrasi Milik Publik: Sebuah Penegasan

Politik
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Tiga Alasan yang Mengaleniasi Publik dari Politik

Jika mencermati dengan seksama bongkar pasang instrumen kita 
dalam berdemokrasi saat ini sangat bias dikendalikan oleh cara 
berfikir dari sudut pandang elit. Hal tersebut dapat dilihat dari 
alasan mengapa para anggota dewan ingin mengembalikan tata cara 
pengisian jabatan kepala daerah kepada DPRD. Sekalipun benar ada 
persoalan money politics dalam Pilkada langsung, akan tetapi usulan 
mengembalikan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah 
juga tidak lepas dari masalah.

Pertama, memindahkan daulat dari rakyat ke DPRD untuk memilih 
kepala daerah dinilai dapat menghilangkan jual beli suara. Penulis 
tidak menafikkan bahwa dalam Pilkada saat ini marak terjadi transaksi 
suara. Akan tetapi terlalu serampangan kiranya jika menyimpulkan 
bahwa Pilkada langsung yang menjadi sumber praktik transaksi 
suara. Menurut penulis, praktik tersebut hadir disebabkan oleh 
ketidakpercayaan kandidat untuk memenangkan Pilkada langsung. 
Hingga pada akhirnya mereka harus meyakinkan publik melalui 
transaksi suara.

Ceritanya akan berbeda jika kandidat tersebut memiliki reputasi 
yang baik serta modal sosial yang memadai. Tidak semua calon 
kepala daerah melakukan praktik jual-beli suara untuk menjadi 
kepala daerah. Jika maksudnya untuk meminimalisir praktik buruk 
tersebut, maka yang perlu dilakukan ialah pembenahan rekruitmen 
calon kepala daerah oleh partai politik itu sendiri yang saat ini masih 
didominasi oleh cara-cara patron-klien dan oligarki. Menyerahkan 
daulat kepada DPRD tidak menjamin akan menghilangkan praktik-
jual beli suara. Pengalaman penerapan UU No. 22 Tahun 1999 yang 
lalu juga menyimpan catatan adanya bancakan antar anggota DPRD 
saat pemilihan kepala daerah berlangsung.

Kedua, Jika pengisian jabatan kepala daerah diserahkan kepada 
DPRD, konsekuensinya kepala daerah akan tunduk kepada DPRD 
dan mengesampingkan aspirasi masyarakat. Hal itu merupakan 
bentuk implikasi dari dipilihnya kepala daerah melalui DPRD. Secara 
otomatis kepala daerah harus bertanggung jawab kepada DPRD. 
Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh DPRD untuk memilih 
dan menilai laporan pertanggung jawaban kepala daerah tersebut, 
menimbulkan persoalan tawar-menawar politik dengan berbagai 
imbalan, baik itu berupa uang, tanah, jabatan, dan motif balas budi 
lainnya (Yappika, 2006). 

Politik
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Dengan format pemerintahan tersebut, kepala daerah hanya dapat 
menjalakan roda pemerintahan daerah secara stabil, jika kepala 
daerah dapat menyediakan apa yang diinginkan oleh DPRD. Dengan 
kondisi semacam ini, posisi publik hanya menjadi penonton dan 
obyek kebijakan pembangunan daerah yang hanya dirumuskan oleh 
elit-elit politik lokal tersebut.

Ketiga, jika usulan tersebut jadi diundangkan, maka tidak heran jika 
perpolitikan lokal kita ke depan akan dikendalikan oleh lingkaran 
oligarki lokal. Oligark-oligark lokal inilah yang nantinya akan 
menentukan siapa yang pantas untuk menjadi kepala daerah. Selain 
itu mereka juga akan memiliki keleluasaan untuk mengarahkan arah 
kebijakan kepala daerah tersebut. Publik akan kehilangan akses 
untuk mengontrol kekuasaan di daerah tempat mereka hidup sehari-
hari. Maka dari itu penting kiranya membalik dan membuat arus 
baru dalam memaknai demokrasi yang memastikan publik dapat 
mengawal kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mendorong Pemerintahan Terbuka

Bagi penulis, usulan untuk mengembalikan kewenangan DPRD 
dalam memilih kepala daerah merupakan sebuah cara untuk 
menjauhkan publik dari politik. Menurut penulis untuk memperbaiki 
demokrasi yang sampai saat ini masih meninggalkan sejumlah 
masalah, memperbaiki demokrasi tidak dengan cara meninggalkan 
publik dan mengembalikan publik sebagai penonton semata. Tetapi 
lebih jauh adalah dengan cara meningkatkan kontrol publik terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penulis menilai penerapan prinsip pemerintahan terbuka dapat 
menjadi solusi untuk saat ini. Dengan menerapkan prinsip 
pemerintahan yang terbuka, kepala daerah dituntut untuk 
menumbuhkan kepercayaan publik kepada dia sebagai kepala 
daerah maupun pemerintah daerah sebagai institusi penyelenggaran 
pemerintahan daerah. Untuk menumbuhkan kepercayaan publik, 
kepala daerah tidak cukup membuka transparansi keuangan kepada 
publik. Akan tetapi lebih jauh mereka harus membuka proses 
perumusan kebijakan kepada publik. Pemerintah daerah bersama 
masyarakat berkolaborasi untuk menyusun kebijakan publik yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Selain itu penerapan prinsip pemerintahan terbuka juga akan 
menyulitkan kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi 
atau hal lainnya yang dapat merugikan masyarakat. Hal itu dapat 
terjadi karena kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan 

Politik
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tidak hanya diawasi oleh DPRD tetapi juga oleh masyarakat. Salah 
satu contoh daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan 
masyarkat dengan menjadi pemerintahan yang terbuka ialah 
Kabupaten Bojonegoro. Dengan prinsip pemerintahan terbuka, 
Bupati Suyoto telah berhasil mengurangi angka kemiskinan 
masyarakat Bojonegoro. Dari statusnya sebagai daerah termiskin 
se-Jawa Timur, kini Bojonegoro hanya menyisakan 14,60 persen 
warga yang masih tergolong miskin di Bojonegoro (BPS Bojonegoro, 
2017). Prestasi Bojonegoro ini membuktikan bahwa semakin kuat 
kontrol dan partisipasi publik dalam perumusan sebuah kebijakan, 
kesejahteraan daerah akan dapat terlaksanakan.

- Fadel Basrianto -

Publik sebagai 
pemegang daulat 
demokrasi, harus 
senantiasa dilibatkan 
dalam keputusan 
politik. Minimal sekali 
dalam lima tahun. 

Politik
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Mengantisipasi Permasalahan 
Daftar Pemilih 

                

Komisi Pemilihan Umum RI mulai melaksanakan Gerakan 
Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilihan Umum 
(Pemilu) 2019 di dalam dan luar negeri secara serentak. Coklit 
dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih selama satu bulan 
mulai 17 April hingga 17 Mei 2018. Coklit penting dilakukan untuk 
mengantisipasi persoalan daftar pemilih yang kerap muncul dalam 
setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu 
nasional maupun dalam Pemilukada. 

Daftar pemilih sendiri berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar 
Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum, adalah data 
pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan 
hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan 
terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Data 
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh 
Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya data tersebut dijadikan 
bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Penyusunan daftar pemilih sangat rawan permasalahan dan 
manipulasi. Jika ini terjadi, tentunya akan berimplikasi terhadap 
pelanggaran hak konstitusi rakyat sebagai pemilih. Pelanggaran 
terhadap hak-hak konstitusi rakyat akan menyebabkan kecacatan 
dalam penyelenggaraan Pemilu.

Belajar dari Pemilu 2009 dan 2014, masalah daftar pemilih terjadi 
pada saat penyusunan daftar pemilih. Hal ini dikarenakan belum 
sinkronnya data KPU dengan data kemendagri. Di pemilu 2009, 
Menurut data Kemitraan (2011) jumlah pemilih tidak terdaftar dan 
pemilih siluman diperkirakan jumlah nya sekitar 31 juta pemilih.  

Pemilih siluman sendiri yaitu nama pemilih yang sudah meninggal, 
pemilih yang sudah lama pindah, warga negara yang belum berhak 
memilih, pemilih yang juga terdaftar di dua atau lebih daerah lain, 
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dan pemilih yang kemudian bekerja sebagai anggota TNI/ Polri 
belum dihapus dari DPT.

Di Pemilu 2014, Bawaslu mempermasalahkan data-data pemilih 
yang berubah drastis antara data yang masih di tingkat DPT hingga 
data tingkat sistem data informasi pemilih. Jumlah calon pemilih 
dalam DPS (daftar pemilih sementara) tercatat 187.977.268 
orang. Di dalam DPT berkurang menjadi 186.842.533 dan menjadi 
186.351.165 setelah DPT diolah Sistem Informasi Data Pemilih 
(Sidalih).

KPU memaparkan perbedaan tersebut karena adanya perbaikan 
yang dilakukan oleh KPU pusat. Perbaikan dikarenakan masih 
terdapat data-data yang tidak valid, sepert masalah pemilih ganda, 
pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih tidak jelas (siluman). 

Hulu persoalan dari polemik DPT tahun 2014, dikarenakan adanya 
ketidakakuratan data kependudukan yang mengakibatkan Data 
Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima KPU dari 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi bermasalah.  

Pada saat itu, pihak Kemendagri sendiri melalui Dirjen Kependudukan 
dan Catatan Sipil, mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan 
DP4. Hal ini dikarenakan pendataan sebagian pemilih masih 
menggunakan metode pencatatan manual. Kesalahan administrasi 
bisa saja terjadi saat pencatatan. 

Di sisi lain, dari data tersebut KPU menemukan terdapat 14,1 juta 
warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun dan 0,03 persen 
di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah yang 
masuk dalam DP4. Belum lagi dengan warga yang belum memiliki 
Kartu Tanda Penduduk (KTP)  elektronik. Dari 190 juta pemilih 
yang terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih 
menggunakan KTP manual.

Agar permasalahan daftar pemilih tidak kembali terulang seperti pada 
pemilu-pemilu sebelumnya, setidaknya perlu dilakukan beberapa 
langkah-langkah tepat. Pertama, KPU bersama Kementerian Dalam 
Negeri, harus meningkatkan akurasi proses sinkronisasi daftar 
penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan data pemilih tetap 
(DPT) terakhir. Hal ini penting untuk menentukan jumlah pemilih 
tetap, jumlah  TPS serta surat suara. 
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Kedua, meningkatkan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), Media Massa, dan Kelompok Masyarakat Sipil untuk 
meningkatkan pengawasan setiap tahapan dalam penetapan daftar 
pemilih. 

Ketiga, KPU, bersama Media Massa, serta Kelompok Masyarakat 
Sipil mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan 
diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan pendataan pemilih. Misal 
dengan memperbanyak sosialisasi melalui media konvesional dan 
media sosial. Langkah-langkah ini diambil sebagai usaha pencegahan 
munculnya permasalahan daftar pemilih.

-Arfianto Purbolaksono -
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Menyisihkan Koruptor 
dari Gelanggang Demokrasi

Persoalan korupsi dan demokrasi di Indonesia memiliki hubungan 
yang begitu erat. Jalin-kelindan antara dua variabel tersebut makin 
terlihat pasca demorkatisasi dan desentralisasi diberlakukan. Pada 
masa Orde Baru, praktik korupsi hanya dijalankan oleh kroni-
kroni Soeharto. Karena merekalah yang dapat mengakses sumber 
keuangan negara melalui kekuasaan yang mereka miliki. Pasca 
reformasi 1998, pihak yang terlibat korupsi semakin luas. Hal itu 
dikarenakan kekuasaan tidak lagi berada di level pemerintah pusat 
semata, tetapi telah terdesentralisasikan ke daerah. Jika mengikuti 
postulat Lord Acton, “power tends to corrupt, and absolute power 
currupts absolutely,” tidak mengherankan jika banyak elit politik 
lokal yang menjadi tersangka korupsi pasca desentraliasi dibakukan. 
Masyarakat pun semakin jenuh dengan pemberitaan terkait kasus 
korupsi. Karena berita tentang korupsi telah menjadi pemberitaan 
yang hadir sehari-hari. Tidak lagi dianggap sebagai berita yang 
menghebohkan.

Namun, tulisan ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa 
reformasi yang berisi agenda demorkatisasi dan desentralisasi 
membawa malapetaka korupsi di Indonesia. Justru, karena 
reformasilah, kasus korupsi dapat terangkat ke permukaan karena 
kebebasan pers dan pengawasan masyarakat sipil yang terus 
meningkat. Implikasinya  menghasilakan pandangan ilusif yang 
seolah-olah desentralisasi dan demokratisasi yang menjadi agenda 
utama reformasi menjadi penyebab korupsi. Padahal tidak demikian.

Menghadirkan kembali pembahasan hubungan antara korupsi dan 
demokrasi penting untuk mendudukkan secara tepat pro-kontra 
larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif 
2019 yang masih ramai diperdebatkan. Perdebatan tersebut hadir 
ketika komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menyiapkan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk melarang narapidana kasus 
korupsi menjadi calon anggota legislatif.
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Sontak rencana peraturan tersebut mendapat reaksi keras dari 
beberapa partai politik peserta pemilu 2019 mendatang. Partai 
Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang, dan Partai 
Perindo menolak rencana aturan tersebut (Kompas.com, 05/04)

Ketua DPR, Bambang Soesatyo juga menilai pelarangan mantan 
narapidana korupsi mencalonkan diri dalam Pileg dapat mencabut 
HAM yang melekat pada mantan narapidana korupsi tersebut. 
Menurutnya, mereka telah menebus kesalahannya ketika di 
penjara sehingga tidak perlu lagi ada larangan tersebut (katadata.
co.id,18/04). Di tengah perdebatan tersebut, lantas posisi apa yang 
perlu kita ambil serta alasan apa yang perlu kita sertakan?  

Penulis ingin mengajak untuk melanjutkan perdebatan tersebut 
dalam kerangka yang lebih luas, yakni kerangka transisi demokrasi. 
Penulis mengajak untuk menautkan perdebatan tersebut dengan 
konsolidasi demokrasi yang saat ini masih berjalan di negeri ini. 
Sebetulnya, di banyak negara pembangunan sekaligus yang masih 
berada dalam tahap transisi demokrasi, korupsi masih menjadi 
persoalan utama negara tersebut. Hal ini dikarenakan institusi 
politik yang ada belum memiliki pondasi yang kuat. Misalnya masih 
lemahnya penegakan hukum, rekruitmen kepemimpinan politik 
yang tidak menerapkan sistem merit, dan persoalan politik lainnya.

Ina Kubbe dan Annika Engelbert (2017) mengatakan bahwa praktik 
konversi keuangan negara menjadi kekayaan pribadi melalui cara-
cara yang melawan hukum tersebut memiliki implikasi yang serius. 
Praktik korupsi bisa merusak rasa keadilan sosial, penegakan hukum, 
dan parahnya membuat publik tidak lagi percaya pada institusi politik 
yang saat ini masih terus mengonsolidasikan dirinya. Dalam konteks 
Indonesia, jika praktik korupsi masih terus terjadi, Indonesia tidak 
akan keluar dari tahap transisi demokrasi.

Ikhtiar Memapankan Demokrasi

Oleh karena itu kita perlu mengambil posisi yang tegas untuk 
menyingkirkan para koruptor dari gelanggang demokrasi. Hal itu 
kita lakukan untuk memperkuat institusi politik yang saat ini masih 
mengonsolidasikan dirinya secara terus-menerus. Di sinilah usulan 
KPU untuk menerapkan aturan larangan mantan narapidana korupsi 
menjadi calon anggota legislatif mendapatkan legitimasi teoritiknya. 
Larangan tersebut berguna agar para pemburu rente tidak lagi 
melakukan pembusukan insitusi politik di tengah kebutuhan kuatnya 
institusi politik agar kita lekas keluar dari transisi demokrasi.
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Terlebih dalam konteks Indonesia yang memiliki Sumber Daya 
Alam (SDA) yang melimpah, institusi politik Indonesia rentan 
mengalami pengerdilan yang dilakukan aktor-aktornya sendiri. Inge 
Amundsen (2014) mengatakan di negara-negara pembangunan 
yang demokrasinya belum matang, sumber daya alam malah akan 
memperburuk kinerja institusi politik yang ada. Praktik pemburuan 
rente, kapitalisme kroni, KKN, tawar-menawar hukum untuk 
mengakses sumber daya alam, membuat institusi politik berpotensi 
semakin memburuk. 

Maka dari itu, KPU harus tetap melarang mantan narapidana korupsi 
menjadi calon anggota legislatif. Secara teori ini dapat menguatkan 
demokrasi dan di level praksis ini akan mendorong perbaikan internal 
partai poltik. Sebelum-sebelumnya, banyak partai yang menjadikan 
kadernya sebagai pemburu rente negara untuk memasok pundi 
keuangan partai. Dengan adanya larangan tersebut, kader partai 
poltiik akan berfikir kembali untuk melakukan korupsi karena hak 
politiknya untuk mengakses kekuasaan tidak dapat dimilikinya 
kembali.

- Fadel Basrianto -
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Tepat di bulan Mei tahun ini, Indonesia memasuki dua puluh 
tahun reformasi. Reformasi dua puluh tahun lalu, ditandai dengan 
runtuhnya rezim otoriter menuju transisi demokrasi. Namun 
sayangnya transisi demokrasi belum sepenuhnya berjalan seperti 
yang dicita-citakan.

Transisi Demokrasi

Samuel Huntington dalam buku “The Third Wave Democratization 
in the Late Twentieth Century” (2001) melihat bahwa demokratisasi 
atau transisi menuju demokrasi di suatu negara mensyaratkan 
adanya tiga hal, yakni pertama, berakhirnya rezim otoriter. Kedua, 
dibangunnya rezim yang lebih demokratis. Kemudian yang ketiga, 
terkonsolidasinya rezim demokratis.

Tidak jauh berbeda dengan Huntington, Guillermo O’Donnel, 
Phillipe C. Schmitter, Laurence Whitehead dalam buku Transisi 
Menuju Demokrasi, Kasus Amerika Latin (1993), menemukan 
bahwa terdapat empat kondisi ideal transisi dari rezim otoriter 
menuju sistem yang lebih demokratis. Pertama adalah kondisi yang 
disebut dengan pra-transisi, yaitu sebelum rezim otoriter tumbang. 
Kedua, disebut kondisi liberalisasi politik awal. Hal ini ditandai 
dengan jatuhnya rezim lama, menguatnya hak-hak politik rakyat, 
pemilu yang relatif demokratis dan pergantian pemerintahan. 

Ketiga, yaitu transisi pemerintahan. Hal ini ditandai dengan 
munculnya pemerintahan baru yang bekerja dengan legitimasi 
yang kuat. Pemerintahan baru inilah yang menata kembali seluruh 
infrastruktur dan suprastruktur penyokong sistem politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya untuk menutup peluang lahirnya bentuk otoriter 
baru. Kemudian yang keempat, adalah konsolidasi demokrasi, yaitu 
ditandai dengan tampilnya pemimpin-pemimpin baru yang bersih 
dalam pemerintahan, khususnya dari kalangan sipil.

20 Tahun Reformasi dan Partai Politik di Indonesia

Politik
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Di Indonesia, sayangnya transisi demokrasi belum sepenuhnya 
berjalan dalam bentuk idealnya. Dalam hal ini penulis menyoroti 
lemahnya peran partai politik. lemahnya peran partai berdampak 
terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. 
Rendahnya kepercayaan publik menyebabkan tidak adanya ikatan 
antara partai dengan publik. 

Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik terkonfirmasi 
di sejumlah hasil survei, seperti hasil survey Indobarometer pada 
Maret 2017 yang menyebutkan sebanyak 62,9 persen masyarakat 
merasa tidak dekat dengan partai (tempo.co, 23/3/2017). 

Selain itu, Survei SMRC periode Mei 2017 menunjukkan, lembaga 
negara yang paling sedikit mendapatkan kepercayaan publik adalah 
DPR dan parpol. Dalam survei itu, kepercayaan masyarakat terhadap 
DPR hanya 63 persen dan parpol sebesar 56 persen (katadata.com, 
9/6/2017).

Reformasi Partai Politik

Sebagai salah satu institusi demokrasi, partai politik di era reformasi 
ini masih menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi dan 
peranannya. Lili Romli (2011) menyatakan partai politik dimata 
publik memiliki citra yang kurang bagus. Ini terjadi karena partai-
partai politik tidak atau belum mampu memainkan dan menjalankan 
fungsi-fungsi yang dimiliki dengan optimal. Partai-partai politik 
tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili 
kepentingan warga negara maupun dalam menghubungkan warga 
negara dengan pemerintahan.

Padahal jika mengutip pendapat Thomas Meyer (2002) setidaknya 
menyebutkan dua alasan partai politik menempati posisi yang sangat 
penting dibanding organisasi lainnya dalam negara demokrasi, yaitu 
pertama, hanya partai politik yang mampu menjalankan tugas 
untuk menciptakan program melalui kompromi yang berlaku untuk 
seluruh masyarakat. Kedua, partai politik memiliki tugas untuk 
mempertemukan antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan 
negara melalui perundingan dan kompromi-kompromi. 

Menurut penulis, persoalan mendasar dari partai politik di era 
reformasi adalah tidak eratnya hubungan antara ideologi dengan 
arah gerak partai politik. Seharusnya ideologi dengan partai politik 
berkaitan erat. Karena ideologi merupakan seperangkat gagasan 
yang tersusun secara sistematis, guna memberikan visi yang 
komprehensif, dalam rangka partai politik memandang segala 
sesuatu. 
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Selain itu, ideologi juga bukan semata berupa pemikiran teoretis 
yang hanya berada tataran filsafat, melainkan dapat dijelmakan 
secara operasional dalam kehidupan. Sehingga ideologi dapat 
tercermin dalam setiap kebijakan yang dibuat maupun disuarakan 
oleh partai politik. 

Lemahnya pengaruh ideologi dalam arah gerak partai politik di 
Indonesia menyebabkan partai politik bergerak tanpa nilai dan 
berjalan pragmatis. Partai hanya dijadikan kendaraan politik, untuk 
meraih kekuasaan publik. 

Persoalan kedua, adalah persoalan kekuasaan internal organisasi 
partai politik. Mengutip Rod Hague dan Martin Harrop (2004) 
dalam melihat kekuasaan di internal partai politik, dinyatakan bahwa 
partai politik  dikuasai oleh oligarki dari elite partai. 

Konsekuensi kuatnya pengaruh oligarkhi dalam tubuh partai politik 
di Indonesia menyebabkan rekuitmen politik baik untuk pengurus 
internal maupun eksternal, seperti untuk jabatan publik, hanya 
diputuskan oleh sekelompok orang. 

Persoalan ketiga yaitu, hubungan keanggotaan dan keuangan 
partai politik. Rod Hague dan Martin Harrop (2004) menyatakan 
penurunan keanggotaan partai politik terjadi secara bersamaan 
dengan jumlah pemilih. 

Di Indonesia, seperti yang telah disinggung dalam hasil sejumlah 
survei diatas, tentang menurunnya kedekatan partai dengan 
masyarakat. Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan hubungan 
partai politik dengan masyarakat menjadi lemah. Akibatnya partai 
harus lebih bergantung pada negara untuk pendanaan mereka. 

Padahal di sisi lain, partai membutuhkan dana untuk memenuhi 
tujuan, fungsi, kewajiban, dengan kegiatan politik yang meliputi 
operasional sekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, 
konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, dan 
kegiatan kampanye, dimana semua kegiatan tersebut memerlukan 
uang atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat 
berjalan. 

Dampak dari subsidi negara kepada pendanaan partai politik adalah 
partai berlomba untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan. 
Partai-partai yang berkuasa pada dasarnya memberi wewenang 
subsidi untuk diri mereka sendiri, Katz dan Mair (1995) menyebut 
ini sebagai kartel partai. Kartel partai adalah pihak yang berkolusi 
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menjadi agen negara dan menggunakan sumber dayanya untuk 
menjamin kelangsungan hidup mereka sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, penulis menilai perlu dilakukan 
reformasi di dalam tubuh partai politik. Upaya-upaya yang harus 
dilakukan adalah  pertama penguatan kelembagaan partai politik 
agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan 
optimal. Kemudian, persoalan dana partai politik, saat ini yang paling 
penting adalah pemasukan dan penggunaan uang oleh partai politik 
dan calon harus diungkap dan dilaporkan menurut aturan, baik 
yang berasal dari subsidi pemerintah maupun sumbangan.  Hal ini 
dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik.

- Arfianto Purbolaksono -

Sebagai salah satu 
institusi demokrasi, 
partai politik di 
era reformasi ini 
masih menghadapi 
tantangan dalam 
menjalankan fungsi 
dan peranannya.
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Tahun 2019 akan menjadi tahun penentuan apakah target Universal 
Health Coverage (UHC) Indonesia dapat tercapai atau tidak. UHC 
dikatakan berhasil jika minimal 95% penduduk di Indonesia tercatat 
sebagai peserta BPJS Kesehatan. Lalu, apakah UHC terbelenggu 
pada berapa jumlah peserta yang mendapatkan layanan kesehatan 
ketika sakit?

Akibat Salah Kaprah Konsep UHC

Banyak pihak salah paham mengenai konsep UHC yang menjadi 
niat baik pemerintah. UHC nyatanya identik dengan pelayanan 
kesehatan kuratif rehabilitatif, cakupan kepesertaan orang sakit yang 
dapat berobat, dan pembiayaan kesehatan orang sakit. Padahal, 
UHC harusnya tidak mengesampingkan pelayanan kesehatan di 
hulu, yaitu promotif dan preventif.

Konsep UHC yang keliru ini bukan tidak mungkin menjadi satu dari 
sekian faktor penyebab terjadinya defisit BPJS. Data menunjukkan 
bahwa defisit yang dialami oleh BPJS dari tahun 2014 sampai 2017 
terus mengalami peningkatan. Sedangkan penyertaan pemerintah 
untuk mengalokasikan dana bantuan tentu terbatas (lihat gambar 
1).

Gambar 1. Defisit dan Penyertaan Pemerintah ke BPJS 
Kesehatan 2014-2017

 Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/09/2017-defisit-
bpjs-kesehatan-diperkirakan-lebih-dari-rp-10-triliun,21/3

Defisit BPJS, Akibat Salah Konsep 

Universal Health Coverage? 

Sosial
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Gambar 2. Proyeksi Tren Jumlah Kasus Katastropik  di 
Indonesia, 2014-2019

 

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015

Peningkatan defisit BPJS nyatanya sejalan dengan peningkatan tren 
jumlah penyakit katastropik di Indonesia (lihat gambar 2). Penyakit 
katastropik memang berbiaya mahal dan disebut sebagai penyakit 
yang menyedot klaim biaya BPJS sekitar 30 persen untuk rawat 
jalan dan 33.5 persen untuk rawat inap. Biaya paling banyak yang 
dikeluarkan oleh BPJS untuk jenis katastropik adalah untuk penyakit 
jantung. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh stroke dan ginjal 
(lihat gambar 3). Ketiga penyakit ini sangat bisa dicegah melalui 
upaya promotif dan preventif. Tabel 1 menunjukkan beberapa cara 
mencegah timbulnya ketiga penyakit ‘mahal’ tersebut. 

Gambar 3. Jumlah Kasus dan Biaya Penyakit Katastropik 
Januari-Juni, 2014

 

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015 
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 Tabel 1. Penyakit dan Bentuk Pencegahan

Sumber: Info Datin Kemenkes RI, 26/3; http://www21.ha.org.hk, 26/3

Sayangnya, sampai saat ini tidak ada aspek legal yang secara jelas 
mengatur tentang konsep UHC yang menggarap aspek promotif 
dan preventif. Bukankah akan lebih mulia jika UHC juga menyasar 
kelompok sehat agar tidak sakit?

Promotif dan Preventif dalam UHC

Aspek legal Permenkes RI No.19 Tahun 2014 sebenarnya sudah 
menyinggung mengenai promotif dan preventif dalam UHC, salah 
satunya dalam bentuk pemanfaatan dana kapitasi.  Pemanfaatan 
dana ini dapat digunakan untuk dua keperluan, yaitu pembayaran 
jasa pelayanan dan biaya operasional termasuk kegiatan promotif 
dan preventif. Alokasi untuk jasa pelayanan minimal 60 persen dan 
sisanya untuk biaya operasional yang terdiri dari upaya kesehatan 
‘perorangan’ promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif, kunjungan 
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rumah, operasional puskesmas keliling, bahan cetak/ alat tulis 
kantor, dan administrasi keuangan serta sistem informasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hadirnya Permenkes RI No. 
19 2014 nyatanya belum mampu menjadi pedoman bagi pelaksana 
tingkat dasar seperti petugas di Puskesmas untuk memberikan porsi 
bagi layanan promotif dan preventif. Penelitian Kurniawan tahun 
2016 menjelaskan bahwa dana kapitasi di Puskesmas hanya 6 persen 
yang dialokasikan untuk layanan promotif da preventif berupa 
kunjungan rumah atau layanan keliling. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi

Ada 2 poin permasalahan yang menjadikan belum maksimalnya 
pemanfaatan dana kapitasi untuk layanan promotif dan preventif, 
antara lain:

1.Belum adanya payung hukum yang jelas terkait 
pemanfaatan dana kapitasi khususnya untuk program 
promotif dan preventif. Petugas Puskesmas banyak yang belum 
paham jenis kegiatan apa saja yang boleh didanai oleh kapitasi. 
Merujuk Permenkes No. 21 Tahun 2016, kegiatan promotif preventif 
dibagi menjadi dalam gedung dan luar gedung. Akan tetapi, dalam 
komponen kegiatan dalam gedung dan luar gedung tersebut apakah 
boleh jika sasarannya bukan perorangan tetapi kelompok. 

2.Sumber dana berbeda untuk satu program yang sama. 
Kasus program promotif dan preventif menjadi salah contohnya. 
Puskesmas mendapatkan dana BOK (Bantuan Operasional 
Kesehatan) dimana kegiatan prioritas yang dilaksanakan mencakup 
aspek promotif dan preventif. Padahal, tidak diperbolehkan adanya 
tumpang tindih dana untuk satu jenis kegiatan yang sama. Kondisi 
ini lah yang menyebabkan beberapa layanan kesehatan terutama 
Puskesmas justru merasa takut untuk menggunakan dana kapitasi 
dalam program promotif dan preventif.

Jika benar bahwa aspek promotif dan preventif sudah mendapatkan 
perhatian maksimal di era JKN, maka Kemenkes dan Pemda harus 
segera memperjelas regulasi terkait pemanfaatan dana kapitasi. 
Dengan adanya aspek legal yang mengatur secara jelas tentang 
pemanfaatan dana kapitasi, diharapkan petugas kesehatan tingkat 
pertama tidak ragu lagi untuk merencanakan program berbasis 
promotif dan preventif. Konsep UHC yang selama ini terkesan 
berputar pada aspek kuratif dan rehabilitatif pun dapat diimbangi 
dengan pemanfaatan dana kapitasi untuk aspek hulu yaitu promotif 
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dan preventif. Lebih jauh, diharapkan pembiayaan BPJS untuk 
penyakit katastropik akan menurun dan defisit BPJS perlahan tapi 
pasti akan  menunjukkan tren menurun.

- Umi Lutfiah -

Defisit BPJS salah 
satunya bisa diatasi 
dengan memperkuat 
upaya promotif dan 
preventif menuju UHC 
2019. Kemenkes dan 
Pemda harus sesegera 
mungkin membuat 
pedoman khusus 
terkait pemanfaatan 
dana kapitasi di FKTP 
untuk upaya promotif 
dan preventif.
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Tanggal 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Peringatan 
Hari Kartini juga selalu kita maknai dengan memakai kebaya, lomba 
memasak, dan bentuk kegiatan lain yang identik dengan ‘wanita’. 
Namun, akan kah konsep perayaan Hari Kartini terbatas pada 
kegiatan-kegiatan tersebut?

Jika kita kembali pada cita-cita RA. Kartini tentang konsep “Habis 
Gelap Terbit lah Terang”, harusnya 21 April tidak hanya bermakna 
simbolis saja. Esensi Hari Kartini harus kita maknai sebagai proses 
membangun kecerdasan. Bagaimana kita memperbaiki sisi ‘gelap’ 
dari dalam diri kita agar menjadi ‘terang’, termasuk dalam urusan 
kesehatan.

Sisi ‘Gelap’ Kesehatan Perempuan

Derajat kesehatan negara kita bisa dibilang masih jauh dari 
kata membaik, terutama jika dilihat dari indikator kesehatan 
ibu. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 
menginformasikan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) masih berada 
di atas 300 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal, target AKI 
Indonesia tahun 2015 adalah 110 kematian per 100.000 kelahiran 
hidup (UNDP, 2015). 

Gambar 1. Tren Angka Kematian Ibu di Indonesia Tahun 
1991-2017

 

Sumber: SDKI, 1991-2017

Jadilah Kartini-Kartini Kesehatan
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Target AKI selanjutnya yang harus dicapai Indonesia adalah 
target dari SDGs (Sustainable Development Goals) 2015-2030. 
Berdasarkan target ini, maka Indonesia harus berhasil menurunkan 
AKI kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup (UNDP, 
2015). Agaknya target ini masih sulit untuk dicapai.

Terlambat dan Tidak Selamat

Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya AKI di negara 
kita adalah faktor 3T (3 Terlambat). 3T ini meliputi terlambat 
mengenali tanda bahaya, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, 
dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.  

Women Research Institute (2015) menyebutkan bahwa faktor 
keterlambatan ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan 
perempuan. Akses perempuan terhadap pengetahuan sangat minim, 
bahkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi didominasi oleh 
laki-laki (suaminya). 

Penelitian tentang hubungan pengambilan keputusan dengan 
keterlambatan dalam merujuk perempuan melahirkan diperoleh 
informasi bahwa sistem rujukan akan lebih cepat jika diambil oleh 
perempuan sendiri, bukan suami atau pun keluarga (Wulandari, et., 
al., 2016). 

Sayangnya, posisi perempuan dalam keluarga masih sangat 
lemah. Dalam Budaya Patriarki, pengambilan keputusan utama 
dalam keluarga adalah suami. Termasuk dalam urusan kesehatan 
reproduksi perempuan, kehamilan, bahkan penggunaan alat/ 
metode kontrasepsi masih menjadi ranah kekuasaan suami untuk 
menentukan. 

Rekomendasi

WHO (World Health Organization) menyepakati bahwa derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya adalah hak fundamental bagi 
setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut, 
tingkat sosial ekonomi, dan juga jenis kelamin. Jaminan ini jelas juga 
harus diberikan kepada perempuan dalam menentukan urusan yang 
menyangkut kesehatan reproduksinya, termasuk segala sesuatu 
yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan.

Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 72 yang 
selama ini menjadi pegangan sayangnya hanya menyebutkan 
kesehatan reproduksi bagi perempuan yang sudah menikah. Dalam 
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UU ini tidak disebutkan perlindungan kesehatan reproduksi bagi 
mereka yang hamil dan melahirkan tanpa ikatan pernikahan.

Mirisnya, setiap pemeriksaan kehamilan (ANC) dan penanganan 
kondisi gawat darurat persalinan harus dilakukan dengan persetujuan 
suami atau keluarga. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk 
mengurus persoalan administrasi? Padahal sudah terbukti dari 
hasil penelitian bahwa ketika keputusan penanganan kondisi gawat 
darurat persalinan diambil oleh perempuan secara mandiri, maka 
akan cepat dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Ingat 
kembali bahwa faktor ‘terlambat’ menjadi penyebab tingginya AKI 
di Indonesia.

Langkah yang bisa ditempuh Kementerian Kesehatan adalah dengan 
menyediakan kebebasan kepada perempuan hamil dan melahirkan 
untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri. Langkah ini dapat 
dimulai dengan memberikan keluwesan bahwa persetujuan medis 
bisa dilakukan dengan persetujuan perempuan. 

Suami dan keluarga juga harus mau memberikan ruang yang cukup 
bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 
dalam keluarga. Perempuan harus diberikan akses luas tentang apa 
yang mereka butuhkan dan tidak mereka butuhkan termasuk dalam 
urusan kehamilan dan persalinan. 

Perempuan sebagai individu harus memiliki pengetahuan yang 
cukup tentang kehamilan dan persalinan. Pengetahuan yang 
memadai tentang kehamilan dan persalinan akan menjadikan 
perempuan lebih peduli terhadap kesehatan selama hamil dan nanti 
ketika melahirkan. Perempuan sebagai pelaku Kartini pada masa 
kini harus mampu meraih derajat kesehatan yang lebih baik, dan 
memperkecil sisi ‘gelap’ risiko kematian ketika hamil dan melahirkan 
hanya karena ketidakberdayaan dalam pengambilan keputusan atas 
dirinya sendiri.

  - Umi Lutfiah -
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Esensi Hari 
Kartini harus kita 
maknai sebagai 
proses membangun 
kecerdasan, termasuk 
dalam memperluas 
pengetahuan saat 
hamil dan melahirkan, 
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reproduksinya. 
Menjadi Kartini 
Kesehatan dengan 
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Pekerjaan yang layak dan aman merupakan hak setiap manusia di 
muka bumi, tanpa terkecuali. Dengan bekerja, seseorang memiliki 
kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan memperburuk 
kehidupan mereka. Untuk itu tempat kerja wajib memperhatikan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) lingkungan kerja baik formal 
maupun informal. 

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan pekerja yang sangat rentan 
dikarenakan dua hal, yaitu bersifat domestik/tertutup dan informal. 
PRT sering dikategorikan baik oleh pemerintah atau masyarakat 
pada umumnya, sebagai pekerjaan yang memiliki potensi bahaya 
(hazards) dan risiko kerja yang rendah (Smith, 2011). Kondisi ini 
diperburuk lagi dengan status mereka yang hanya sebagai pekerja 
informal. Dikarenakan statusnya, PRT tidak mendapatkan hak dan 
perlindungan seperti pekerja di sektor formal. Hal ini berdampak 
pada keselamatan dan kesehatan PRT yang sering terabaikan.

Ironisnya jumlah PRT semakin meningkat dan akan terus meningkat. 
Tahun 2008, International Labour Organization (ILO) merilis 
angka perkiraan jumlah PRT, yaitu terdapat 2,2  juta PRT. Terdapat 
peningkatan 4 juta, menjadi 2,6 juta PRT di tahun 2012 (Suhaimi, 
Farid, Ruslam, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa PRT merupakan 
salah satu sumber mata pencarian masyarakat, dengan konteks 
rumah atau apartemen atau jenis hunian lain sebagai tempat PRT 
bekerja dan sering kali terabaikan dari kondisi kerja yang selamat dan 
sehat. Seperti diberitakan di beberapa media massa bahwa sering 
kali terjadi kecelakaan kerja di lingkungan rumah. Sebagai contoh 
tabung gas meledak di salah satu rumah di area Duren Sawit dengan 
melukai 3 orang (Detiknews, 2017). 

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) 
mencatat bahwa pada tahun 2012, terdapat 40 persen PRT bekerja 
pada lingkungan yang berbahaya dan rentan terhadap kekerasan 
fisik, ekonomi, psikologis, seksual dan upah tidak dibayar (Hukum 
Online.com, 2014). ILO (2017) dalam penelitiannya tentang 
pemetaan K3 pekerja sektor domestik mengidentifikasi berbagai 

“Mayday...Mayday...Mayday”: Kesehatan dan 

Keselamatan Pekerja Rumah Tangga
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jenis pekerjaan PRT live-in maupun live-out. Pekerjaannya meliputi 
pekerjaan membersihkan rumah (misal. mengelap, menyapu, 
mengepel, merapikan tempat tidur, menggosok lantai kamar mandi, 
mencuci baju, menyetrika, dan mencuci piring. Tugas lain yang 
sering dikerjakan PRT diantaranya memasak dan menjaga anak/
bayi. 

ILO (2017) pada proyek PROMOTE menyatakan bahwa secara 
umum potensi bahaya yang ditemukan di pekerja domestik ini sama 
seperti potensi bahaya yang ditemukan tempat kerja lainnya, yaitu 
bahaya fisik (bising, panas, dingin, getaran, dan pencahayaan); 
bahaya kimia (debu, cairan pembersih, deterjen); bahaya biologi 
(jamur, darah binatang, kutu anjing, virus dan bakteri); bahaya 
ergonomik (posisi membungkuk >30 menit, posisi jongkok >30 
menit, posisi duduk terus menerus, mengangkat beban berat seperti 
gallon air, menggendong anak terus menerus).

Dari pernyataan di atas, jelas tergambar bahwa PRT memiliki 
kerentanan yang sama dengan pekerja lain, misalnya di sektor 
formal (industri garmen, industri otomotif, dan industri lainnya). 
Beberapa potensi bahaya dan bila kondisi ini terus dibiarkan, akan 
berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan PRT. Kondisi 
buruk ini diperparah oleh tempat istirahat yang tidak memadai dan 
makanan yang tidak layak atau tidak sehat (Smith, 2011). PRT live-
in sering kali terpapar oleh jam kerja panjang dan bila dibiarkan akan 
berdampak pada peningkatan risiko kecelakaan kerja. Jam kerja 
yang panjang dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan 
keselamatan PRT (Smith, 2011 dan Labor Clinic, 2015). Penerapan 
jam kerja yang layak (setidaknya sesuai dengan UU yang berlaku, 
yaitu 40 jam perminggu, dan mendapat hari libur 2 hari dalam 
seminggu). 

Sangat disayangkan K3 pada pekerja sektor domestik masih 
sangatlah awam (ILO, 2017). Baik PRT, pemberi kerja, dan lembaga 
penyalur PRT masih minim pengetahuan terhadap K3 dan pentingya 
memiliki lingkungan kerja yang sehat dan selamat. Hal ini akibat dari 
tidak tersedianya atau minimnya infomasi mengenai K3 di pekerja 
domestik. Belum ada sosialisasi K3 yang baik kepada para pemangku 
kepentingan yang berkaitan dengan PRT. 

Untuk meningkatkan kesadaran akan K3 di tempat kerja, isu K3 
dan PRT hendaknya diangkat pada hari buruh yang bertepatan 
pada tanggal 1 Mei. Sudah saatnya K3 menjadi isu utama pada hari 
buruh, sehingga para pemangku kepentingan, terutama pemerintah 
dan pemberi kerja memperhatikan kesehatan dan keselamatan 
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pekerjanya. Sudah saatnya, semua pemangku kepentingan (PRT, 
pemerintah, penyalur dan pihak terkait lainnya) untuk menggalakan 
Penyadaran, Pemahaman, Penguatan dan Pengawasan (4Ps) pada 
persoalan K3 PRT. 

Hari buruh sudah seharusnya mengusung tema K3 terutama 
perbaikan dan penyadaran K3 di sektor informal seperti di tempat 
kerja dimana PRT bekerja. Jadikan K3 norma dalam bekerja bukan 
semata-mata menggugurkan kewajiban. Adapun isu-isu pokok yang 
dapat diangkat khusus mengenai K3 dan PRT harus memiliki tujuan 
memperbaiki kondisi kerja pekerja domestik. Isu mendasar yang perlu 
didorong dan memiliki daya ungkit yang besar dalam penerapan dan 
peningkatan K3 di tempat kerja PRT adalah mendorong disahkannya 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlidungan PRT. 

RUU sudah mangkrak selama puluhan tahun tanpa adanya 
perkembangan berarti. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2/2015 
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, keberadaan 
peraturan ini masih dirasakan kurang dalam memberikan pengakuan 
dan perlindungan kepada PRT. Permenaker ini tidak mempunyai 
payung hukum yang jelas, karena peraturan ini hanya bersifat 
himbauan tanpa kekuatan hukum untuk memberikan saksi pidana 
(Andapita, 2015). 

Lemahnya perlindungan terhadap PRT juga berdampak pada 
tidak adanya jaminan kesehatan bagi mereka, sehingga bila PRT 
mengalami kecelakaan kerja tidak ada pihak yang bertanggung 
jawab. Banyak PRT tidak didaftarkan BPJS ketenagakerjaan atau 
jaminan kesehatan lain oleh pemberi kerja karena statusnya yang 
informal.  

Dari fenomena diatas beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, 
diantaranya memberikan pengakuan kepada PRT sebagai pekerja 
formal dengan menetapkan aturan yang memberikan perlindungan 
kepada PRT. Aturan hukum ini dapat berupa pengesahan RUU 
perlindungan PRT dan ratifikasi konvensi ILO 189 mengenai pekerja 
layak bagi PRT. Dengan mengesahkan RUU perlindungan PRT, ada 
kewajiban bagi pemberi kerja untuk memenuhi hak-hak PRT, salah 
satunya adalah mendaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan.

  

- Endah Setyaningsih -
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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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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.
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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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