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Kata Pengantar
Tahun 2018 adalah tahun yang dinamis dan riuh untuk Indonesia, terutama seiring
dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode ketiga. Tahun
2018 juga menjadi tahun yang hangat mengingat tahun ini menjadi pijakan penting
sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pilkada serentak sendiri telah
dilaksanakan pada tanggal 27 Juni di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Dinamika Pilkada serentak yang melibatkan beragam aktor dan kepentingan, serta
aspek dan kebijakan yang mendasarinya juga menjadi alasan The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII) untuk menjadikan Pilkada serentak 2018
sebagai topik kajian kebijakan kami tahun ini dan menggarapnya dari aspek politik,
ekonomi, maupun sosial. Kajian kebijakan yang dikerjakan dari bulan Februari 2018
hingga bulan Juni tahun ini dilakukan dengan studi dokumen dan literatur terkait
Pilkada dari beragam aspek.
Kami juga melengkapi pengumpulan data dan analisis temuan dengan melakukan
media monitoring terhadap lima media nasional online (detik.com, kompas.com,
liputan6.com, merdeka.com, dan sindonews.com). Kelima media online tersebut kami
pilih karena dinilai sebagai media online yang paling banyak diakses publik. Proses
penulisan kajian kebijakan ini juga melalui internal peer review untuk mendapatkan
masukan dari beragam aspek (redaksional maupun substansi) dan menjaga kualitas
kajian kebijakan yang dihasilkan.
Untuk fokus area dan cakupan kajian, kami memilih tujuh provinsi secara purposive
dengan keterwakilan wilayah geografis di Indonesia, jumlah pemilih yang relatif besar
di daerah terpilih, serta ketersediaan data yang relevan untuk menunjang kajian
kebijakan ini. Ketujuh provinsi tersebut adalah: Sumatera Utara, Kalimantan Barat,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kajian
kebijakan ini diharapkan dapat memberikan analisis dan gambaran tentang Pilkada
Serentak tahun 2018 di ketujuh daerah tersebut. Selain itu, TII juga tetap menempatkan
kajian kebijakan ini dalam konteks nasional dan kebijakan (peraturan perundangundangan) terkait Pilkada dan kebijakan publik di Indonesia pada umumnya.
Pilkada adalah bagian dari indikator demokrasi dan mekanisme politik untuk tata
kelola pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana layaknya peristiwa politik,
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pelaksanaan Pilkada juga dilandasi oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang baik juga mensyaratkan demokrasi
yang inklusif dengan partisipasi politik yang terbuka untuk semua kalangan, termasuk
didalamnya kelompok marjinal dan minoritas.
Di aspek politik, kami menyorot fenomena calon tunggal, inklusivitas politik dan
partisipasi politik dalam Pilkada serentak 2018. Dalam kajian kebijakan ini, kami
menganalisis fenomena calon tunggal yang terjadi baik dari aspek peraturan perundangundangan terkait maupun dari konteks daerah dimana Pilkada dilaksanakan. Terkait
kajian kebijakan di bidang politik, TII mengangkat tentang representasi dan partisipasi
perempuan, serta partisipasi kelompok marjinal dan minoritas dalam Pilkada Serentak
2018.
Kajian kami menunjukkan bahwa inklusi politik dalam Pilkada 2018 telah
mengakomodir beragam kelompok, meskipun representasi kelompok marjinal dan
minoritas (perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan pengungsi)
masih termasuk rendah akibat konstruksi sosial dan kebijakan yang menghambat
partisipasi politik mereka. Analisis kami juga menemukan masih dominannya kandidat
yang berlatar belakang swasta/pengusaha dalam bursa calon di Pilkada 2018. Hal ini
juga tidak lepas dari biaya politik yang semakin mahal. Terpusatnya sumber daya pada
segelintir kandidat tertentu juga mendorong fenomena calon tunggal dalam Pilkada
dan hal ini juga terkonfirmasi pasca Pilkada tahun 2015, dengan semakin maraknya
fenomena calon tunggal.

Pilkada sebagai peristiwa politik juga tidak berada dalam ruang hampa. Secara
langsung maupun tidak langsung, Pilkada Serentak tahun 2018 juga memiliki aspek
dan memberikan dampak ekonomi. Temuan kami menunjukkan bahwa pada skala
makro, Pilkada Serentak tahun 2018 tidak memberikan dampak secara nyata terhadap
beberapa indikator makro ekonomi. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang identik
dengan meningkatnya perputaran uang melalui belanja yang dilakukan oleh para
kandidat maupun pengeluaran yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan
pengaruh signifikan terhadap pergerakan laju inflasi dan IHSG.

Analisis kami menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi pada tingkat inflasi dan IHSG
selama periode kampanye politik justru terjadi karena faktor global dan kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kami menganalisis aspek ekonomi Pilkada
serentak dengan melihat beberapa indikator lain, seperti karakter ekonomi daerah
terpilih dalam kajian ini; pengeluaran konsumsi partai politik yang dianggap sebagai
lembaga non -profit; serta yang tak kalah menarik adalah tingkat kekayaan yang dimiliki
para kandidat.
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Hal lain yang menarik dan tidak kalah penting untuk dikaji dalam Pilkada adalah isu
yang diangkat dalam kampanye para kandidat. Pemilihan topik dalam kajian kebijakan
tahun 2018 ini juga tidak lepas dari fokus isu analisis kebijakan publik yang dikerjakan
TII. Dalam hal ini, isu kesehatan masyarakat merupakan salah satu fokus analisis
kebijakan kami, selain kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta tempat kami berlokasi.
Pada umumnya, TII melakukan kajian kebijakan publik dengan melihat penerapan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik lewat open government dan open data
dalam proses kebijakan di Indonesia.

Dalam kajian kebijakan ini, analisis kami juga membandingkan posisi isu kesehatan
dalam kampanye Pilkada serentak 2018 dengan Pilkada serentak tahun 2017. Kajian
kebijakan TII di isu kesehatan menemukan bahwa kampanye isu kesehatan masih
berkutat pada pelayanan kesehatan yang bersifat fisik dan populis. Para kandidat
masih belum serius menjadikan kesehatan sebagai bagian dari kampanye politiknya
dengan tolak ukur keberhasilan jangka panjang.

Lebih jauh, program kerja kandidat juga belum spesifik menyebutkan bentuk nyata
kegiatan yang akan dilaksanakan. Temuan TII juga menunjukkan bahwa masih ada
ketidaksesuaian antara visi dan misi para kandidat dengan permasalahan kesehatan di
daerah pemilihan masing-masing.

Berdasarkan temuan dan analisis kebijakan terkait Pilkada 2018 dari beragam aspek
tersebut, TII mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang pada intinya berupaya
mendorong Pilkada yang inklusif dan peka terhadap representasi dan partisipasi,
serta kebutuhan beragam kelompok dan lapisan masyarakat. Demokrasi yang inklusif,
partisipatif, transparan, akuntabel, serta relevan juga tidak hanya berhenti di tataran
kebijakan, namun juga dalam proses kebijakan dan prakteknya.
Kami harap kajian kebijakan ini dapat memperkaya analisis kebijakan mengenai
Pilkada khususnya dan kebijakan publik pada umumnya, terutama untuk memahami
Pilkada dari beragam aspek. TII juga ingin memberikan kritik dan saran bagi beragam
pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjadikan momentum Pilkada sebagai
salah satu alat untuk menciptakan demokrasi representatif yang kontekstual dan
relevan di Indonesia.
Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
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Bab 1
Inklusi Politik
dalam Pilkada 2018
Fadel Basrianto, Yossa Nainggolan,
dan Arfianto Purbolaksono
Latar Belakang
Pada tanggal 27 Juni yang lalu kita telah melaksanakan Pilkada
Serentak ketiga kalinya semenjak Pilkada Serentak 2015 dan 2017.
Dari segi jumlah, Pilkada Serentak 2018 yang diikuti oleh 171 daerah
yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten tidak
sebanyak seperti Pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah. Tetapi dari
segi strategi politik, Pilkada 2018 memiliki peran yang penting bagi
partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan
Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Selain itu, jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 juga
menjadi tandon-tandon suara penting yang harus dimenangkan oleh
partai politik. Di Jawa sendiri yang memiliki populasi sekitar 60 persen
dari total penduduk Indonesia, menggelar Pilkada di tiga provinsi,
yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Ditinjau dari dua aspek strategis tersebut, TII berkepentingan untuk
melakukan kajian kebijakan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak
2018. Kajian kebijakan difokuskan pada tujuh daerah terpilih (Provinsi
Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi
Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku) dengan pertimbangan
representasi wilayah geografis Indonesia dan ketersediaan data, serta
pembatasan cakupan kajian.

Kajian Kebijakan
Pilkada 2018
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Seperti yang telah dijelaskan di bagian pengantar di atas, bagian ini akan
memaparkan hasil penilaian TII terkait dengan seberapa jauh inklusi
politik bekerja dalam Pilkada 2018. Inklusi politik yang dimaksud di
sini ialah seberapa luas Pilkada 2018 dapat diakses oleh semua pihak.
Mulai dari segi aspek, latar belakang pekerjaan, kelompok minoritas
dan marginal lainnya dalam mencalonkan dirinya sebagai aktor yang
akan dipilih.
Selain memandang dari sisi kelompok minoritas, inklusi politik juga
akan melihat tren konfigurasi aktor yang berlaga di dalam Pilkada
2018. Tidak kalah penting, bab tentang inklusi politik ini juga akan
menyertakan catatan kritis terkait perkembangan demokrasi
Indonesia kedepannya.

Pertanyaan Penelitian:

Kajian kebijakan tentang inklusi politik ini dipandu dengan pertanyaan
“Seberapa jauh inklusi politik bekerja dalam Pilkada 2018?”

Metode Penelitian:

Penelitian ini memperoleh data dengan cara melakukan kajian
literatur. Adapun sumber-sumber yang digunakan berasal dari
berbagai macam sumber. Mulai dari, laporan resmi KPU, pemberitaan
di media massa, jurnal, buku, dan sumber-sumber informasi relevan
yang terkait lainnya terkait tentang Pilkada 2018. Seperti yang sudah
disebutkan di awal, bahwa cakupan penelitian ini hanya berada
dalam tujuh provinsi terpilih. Namun, dalam bagian bab ini, kami juga
menunjukkan data tren nasional yang terjadi untuk melihat Pilkada
secara lebih luas.

Penilaian inklusi politik akan dipaparkan ke dalam beberapa bagian.
Bagian pertama akan membahas inklusi dari konfigurasi aktor peserta
Pilkada. Kalangan swasta/pengusaha menjadi aktor yang dominan
sebagai peserta Pilkada. Menariknya, para petahana yang maju dalam
Pilkada 2018 persentasenya juga meningkat. Hal ini menjelaskan
demokrasi kita masih berbiaya mahal dan partai politik mendukung
petahana karena kekuatiran akan kehilangan basis suara untuk Pemilu
2019 yang akan datang. Bagian ini akan menjelaskan fenomena tersebut
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dengan memaparkan hasil kajian terkait keberadaan pasangan calon
tunggal yang kian mapan. Pada bagian ini akan ditunjukkan juga polapola yang mendorong terciptanya calon tunggal di daerah yang berada
di tujuh provinsi yang kami teliti tersebut.

Bagian selanjutnya akan membahas seberapa jauh kelompok
marginal maupun rentan dalam politik dapat mengakses Pilkada
2018. Pembahasan terkait inklusivitas terhadap kelompok minoritas
dan marginal dalam politik dimulai dari aspek gender. Bagian ini akan
memperlihatkan tren persentase keterlibatan perempuan dalam
Pilkada 2018. Lebih jauh, bagian ini melihat inklusivitas Pilkada dari
aspek kelompok minoritas dan marginal, seperti masyarakat adat
dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Kami menghimpun
beberapa catatan penyelenggaraan Pilkada 2018 yang harus dibenahi
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang.
Bagian terakhir akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk
perbaikan Pilkada dan demokrasi kita kedepannya.

Persentase Pengusaha/Swasta Masih Dominan,
Petahana Mengalami Kenaikan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kajian Kebijakan tentang
Pilkada 2018 ini juga melakukan penilaian dari latar belakang
pekerjaan calon kepala daerah (lihat Gambar 1.1). Baik pada Pilkada
2017 maupun 2018, latar belakang pekerjaan kandidat didominasi
oleh kalangan pengusaha atau swasta. Pada Pilkada 2017, sebanyak 50
persen dari total 310 calon kepala daerah ialah pengusaha atau swasta.
Sisanya berlatar belakang sebagai Petahana, PNS, Anggota DPR/DPRD
Provinsi maupun kabupaten, Pejabat BUMN/BUMD, Anggota TNI/
Polri, dan perangkat serta kepala desa. Hal ini juga menunjukkan
bahwa diperlukan modal yang cukup besar untuk menjadi peserta
Pilkada.

Kajian Kebijakan
Pilkada 2018
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Gambar 1.1 Latar Belakang Pekerjaan Peserta Pilkada
Tahun 2017

Sumber: kpu.go.id, 2017

Pada Pilkada 2018, kandidat yang berlatar belakang sebagai swasta
atau pengusaha masih dominan yakni sebesar 44,89 persen.
Dominannya kandidat yang berlatar belakang pengusaha juga tidak
lepas dari tingginya biaya politik yang dibutuhkan untuk ikut berlaga
dalam Pilkada.
Magnus Ohman (2016), seorang pakar isu keuangan politik,
menyatakan bahwa untuk menyebarkan gagasan dan berkomunikasi
dengan konstituen, kandidat maupun partai politik membutuhkan
biaya politik yang cukup tinggi. Kampanye yang dinamis dan aktif
yang dilakukan oleh kandidat dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk memenangkan kandidat tersebut. Oleh sebab itu,
faktor keuangan dalam politik memegang peranan penting di dalam
demokrasi. Dengan demikian, tidak mengherankan jika pengusaha
mendominasi komposisi calon kepala daerah.

Hal yang menarik lainnya, persentase kandidat yang berlatar belakang
sebagai petahana meningkat. Pada Pilkada 2017, jumlah persentase
petahana sebesar 16,61 persen. Pada Pilkada 2018, partisipasi
petahana meningkat menjadi 19,49 persen (lihat Gambar 1.2).
Kenaikan persentase petahana sebagai calon kepala daerah diduga
menjadi bagian dari strategi partai politik untuk mengamankan suara
mereka untuk Pemilu 2019 mendatang.
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Gambar 1.2 Latar Belakang Pekerjaan Peserta Pilkada
Tahun 2018

Sumber: kpu.go.id, 2018

Jika melihat meningkatnya persentase petahana yang menjadi peserta
Pilkada 2018, dapat dilihat partai politik cenderung memberikan
rekomendasi kepada petahana karena partai politik tidak ingin
memilih resiko yang tinggi. Dengan memberikan rekomendasi kepada
petahana, potensi menang kandidat tersebut lebih tinggi dikarenakan
tingkat popularitas dan elektabilitasnya yang tinggi (Lay, Hanif, dan
Rohman, 2017).

Selain itu, para petahana memiliki sumber daya dan akses politik
yang lebih besar dibandingkan kandidat lainnya. Para petahana lebih
diuntungkan dibanding calon lainnya karena progam-progam yang
mereka susun selama menjabat dapat meningkatkan popularitas dan
elektabilitas. Hal ini sesuai dengan studi yang pernah dilakukan oleh
Alexander Arifianto dan Jonathan Chen (2015) tentang fenomena
sebanyak 90 persen petahana yang menjadi peserta Pilkada 2015
terpilih kembali. Mereka dapat memenangkan Pilkada kembali
karena nama mereka sudah tersosialisasi di masyarakat dan mereka
juga memainkan jaringan patronase yang bersumber dari keuangan
negara.

Dengan demikian, sumber daya yang perlu dikeluarkan tidak sebesar
kandidat yang sama sekali belum dikenal oleh publik. Dengan kata
lain, partai politik lebih mendukung petahana yang memiliki potensi

Kajian Kebijakan
Pilkada 2018

5

Bab 1 Inklusi Politik dalam Pilkada 2018

kemenangan yang cukup tinggi untuk mengamankan suara pada
Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 mendatang.

Selain itu, jika ditinjau dari karakteristik perilaku pemilih di Indonesia,
berdasarkan studi Takayuki Higashikata dan Koichi Kawamura
(2015), perilaku pemilih Indonesia pada Pemilu pasca Orde Baru,
sebagian besar masih dipengaruhi oleh faktor sosiologis, seperti
agama. Meskipun di sisi lain, terdapat juga sebagian pemilih yang
memutuskan memilih karena faktor retrospektif ekonomi atau pilihan
rasional.
Lebih jauh, Ulla Fiona (2017) menyatakan bahwa pemilih dipengaruhi
oleh tiga faktor. Pertama, faktor rekam jejak dan citra kandidat.
Kedua, faktor reputasi partai. Kemudian yang terakhir, pilihan pemilih
dipengaruhi oleh informasi dari kelompok terdekat dari pemilih
(anggota keluarga, komunitas atau kelompok etnis, dan organisasi
keagamaan).
Hal ini yang kemudian turut mempengaruhi bertambahnya
jumlah pasangan calon tunggal yang berlatar belakang petahana.
Meningkatnya jumlah pasangan calon tunggal akan dibahas dalam
bagian selanjutnya.

Rezim Calon Tunggal Semakin Mapan Dalam Pilkada

Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia muncul pertama
kali dalam Pilkada Serentak 2015. Berawal dari adanya Pilkada di
beberapa daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Setelah
dibuka pendaftaran selanjutnya masih menyisakan tiga daerah yang
hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah. Tiga daerah
tersebut ialah Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara. Padahal UU
No. 8 Tahun 2015 yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkada 2015
menegaskan bahwa “KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan
paling sedikit dua pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota” (Pasal
52 Ayat 2).
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Hingga pada akhirnya Pengamat Komunikasi Politik Effendi Gazali,
Ph.D. mengajukan uji materi ke MK yang menghambat pelaksanaan
Pilkada di tiga daerah tersebut. Dengan mengabulkan uji materi yang
diajukan oleh Gazali dan ditetapkan dalam Putusan MK No. 100/
PUU-XIII/2015, calon tunggal telah masuk menjadi rezim baru dalam
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Pilkada Serentak ke depan (Kompas.com, 29/09/2015). Semenjak
hadirnya putusan tersebut, keberadaan calon tunggal terus bertambah.

Pada Pilkada 2015, jumlah daerah yang hanya diikuti oleh
pasangan calon tunggal berjumlah tiga daerah dari 269 daerah
yang menyelenggarakan Pilkada. Pada Pilkada 2017, jumlah daerah
yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal bertambah menjadi
sembilan daerah dari 101 daerah. Pada Pilkada 2018, jumlah daerah
yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon bertambah menjadi 16
daerah dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Cornelis Lay, Hanif, dan Ridwan (2017) dalam studinya terkait calon
tunggal dalam Pilkada menunjukkan bahwa setidaknya terdapat
dua jalur munculnya calon tunggal. Pertama, jalur ringan (soft way)
yakni memaksimalkan berbagai macam sumber kekuatan yang
mereka miliki. Adapun sumber-sumber kekuasaan yang dapat
dieksploitasi ialah sumber daya kapital, pengaruh di dalam birokrasi,
dan popularitas. Jalur ini biasanya dimanfaatkan oleh petahana yang
memiliki tingkat keterpilihan kembali yang tinggi, serta sumber daya
keuangan yang memadai.
Jalur kedua ialah jalur keras (hard way) yakni bertumpu pada
mekanisme legal-formal dengan mengeksploitasi kelemahan lawan.
Hal-hal yang dapat dieksploitasi oleh lawan misalnya, adanya indikasi
tidak tertibnya administrasi yang pencalonannya dapat dibatalkan
oleh KPU seperti keabsahan ijazah, dukungan partai, dan sebagainya.

Namun menurut kajian TII, jalur untuk menuju calon tunggal tidak
hanya berasal dari dua jalur tersebut. Beberapa contoh terkait calon
tunggal dan jalur munculnya calon tunggal dapat dilihat di Tabel 4.
Kami menambahkan jalur ketiga, yakni kelemahan internal kandidat
(candidates’ internal weaknesses). Di jalur ini lawan diuntungkan
karena persiapan yang bersangkutan masih terbilang prematur.
Kandidat tidak mempersiapkan berbagai berkas administrasinya
dengan baik. Sehingga sehingga gagal menjadi peserta Pilkada.
Kandidat ini tidak berhadapan dengan lawannya, namun berhadapan
dengan KPU sebagai badan yang berwenang memutuskan kandidat
yang bersangkutan lolos menjadi peserta Pilkada atau tidak.

Kajian Kebijakan
Pilkada 2018

7

Bab 1 Inklusi Politik dalam Pilkada 2018

Berdasarkan persentase, kehadiran calon tunggal dalam Pilkada
menunjukkan keberadaan mereka kian mapan dalam tiga Pilkada
terakhir yang telah dilaksanakan. Pada Pilkada 2015, pasangan calon
tunggal tersebut persentasenya sebesar 1,12 persen dari total daerah
penyelenggara Pilkada. Gambar 1.3 berikut menunjukkan kenaikan
angka calon tunggal dalam Pilkada. Angka tersebut naik menjadi 8,91
persen pada Pilkada 2017 dan naik lagi pada Pilkada 2018 menjadi
9,36 persen.
Gambar 1.3 Persentase Calon Tunggal

Sumber: kpu.go.id, 2018 (diolah)

Di tujuh provinsi yang kami teliti, terdapat lima kabupaten/kota yang
hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah. Kelima daerah
tersebut ialah Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Padang
Lawas Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan),
Kota Makassar (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Enrekang (Sulawesi
Selatan). Dari lima pasangan calon tersebut, hampir semuanya ialah
petahana daerah masing-masing. Kecuali calon walikota Makassar
yang merupakan non-petahana. Salah satu hal yang menarik ialah
di Kota Padang Lawas Utara. Selama dua periode terakhir ini, Kota
Padang Lawas Utara dipimpin oleh Bachrum Harahap. Di saat yang
bersamaan, Andar Amin Harahap, anak dari Bachrum Harahap telah
memimpin Kota Padang Sidempuan Periode 2013-2018 (sindonews.
com, 2018).
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Bukan mencalonkan diri di kota yang sama, Andar malah ditarik
oleh ayahnya untuk mencalonkan diri di kota yang sebelumnya telah
dipimpin oleh ayahnya selama dua periode tersebut. Hal ini bisa
dimengerti karena Andar dipandang oleh banyak kalangan tidak
membawa banyak kemajuan di Kota Padang Sidempuan. Bahkan
DPRD setempat menganggap gagal Andar dalam memimpin Kota
Padang Sidempuan (sindonews.com, 2018).
Tabel 1.1 Daftar Calon Tunggal

No

Wilayah

1

Deli Serdang
(Sumut)
Padang
Lawas Utara
(Sumut)
Bone (Sulsel)

2
3
4
5

Kota
Makassar
(Sulsel)
Enrekang
(Sulsel)

Nama Calon
Kepala Daerah

Pekerjaan Calon
Kepala Daerah

H. Ashari
Tambunan
Andar Amin
Harahap, S.STP,
M.SI
Dr. H. Andi
Fashar Mahdin
Padjalangi, M.SI
Munafri Arifuddin

Bupati

Drs. H. Muslimin
Bando, M.PD

Walikota
Padang
Sidempuan
Bupati

Nama Calon
Wakil Kepala
Daerah

Pekerjaan Calon
Wakil Kepala
Daerah

Jenis Calon

Jalur

H. M. Ali Yusuf
Siregar
H. Hariro
Harahap, SE,
M.SI
Drs. H. Ambo
Dalle

PNS

Parpol

DPRD Kab

Parpol

Internal
weakness way
Soft way

Wakil Bupati

Parpol

Internal
weakness way

Pengusaha

Rachmatika
Dewi

Wakil Ketua
DPRD Prov. Sulses

Parpol

Hard way

Bupati

Asman, SE

DPRD Kab

Parpol

Soft way

Sumber: kpu.go.id, 2018 (diolah)

Sekalipun hampir semuanya berlatar belakang sebagai petahana,
namun jalur yang mereka tempuh untuk menjadi calon tunggal
berbeda-beda. Kasus Pilkada di Deli Serdang yang mengukuhkan H.
Ashari Tambunan dan H. M. Ali Yusuf Siregar sebagai calon tunggal
tersebut mereka lalui dengan cukup mudah. Mereka menjadi calon
tunggal karena kelemahan internal di pihak lawan (tribunnews.com,
2018).

Pasalnya, bakal pasangan calon lainnya yang berasal dari jalur
perseorangan tidak melengkapi berkasnya secara sempurna. Pasangan
Sofyan Nasution-Hj. Jamilah dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual
karena adanya data yang tidak lengkap. Menurut verifikasi faktual
yang dilakukan oleh KPUD Deli Serdang, pasangan Sofyan dan Jamilah
hanya memperoleh dukungan sebanyak 1.776 orang. Sedangkan syarat
minimal dukungan yang harus diperoleh oleh calon perseorangan
ialah sebanyak 87.496 orang (tribunnews.com, 2018).
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Jalur yang sama juga ditempuh oleh pasangan Andi Fashar Mahdin
dan Ambo Dalle di Pilkada Bone, Sulawesi Selatan. Mereka menjadi
pasangan calon tunggal karena lawan mereka, Umar-Madeng yang
berasal dari jalur perseorangan dinyatakan tidak lolos oleh KPUD
setempat. Pasalnya, jumlah dukungan KTP yang mereka kumpulkan
tidak memenuhi syarat minimal. Menurut hasil verifikasi terakhir,
mereka masih kurang 3.055 KTP dari total dukungan 41.080 yang
dipersyaratkan (sindonews.com, 2018).
Sedangkan di Padang Lawas Utara dan Kabupaten Enrekeng, sejak awal
hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar ke KPUD setempat,
dengan dugaan karena mereka memiliki modal kapital dan pengaruh
politik yang kuat di daerah setempat. Kota Makassar memiliki corak
yang berbeda. Pasangan Munafri-Dewi menjadi calon tunggal dengan
menempuh jalur hard way. Mereka mengeksploitasi kelemahan
lawannya yang merupakan petahana melalui hukum.

Hadirnya calon tunggal dalam Pilkada 2018 ini baik yang berasal dari
jalur soft way, maupun internal weaknesses, atau hard way, samasama tidak memberikan preferensi lain bagi masyarakat. Kuatnya
pengaruh politik dan besarnya sumber daya keuangan yang mereka
miliki menutup Pilkada menjadi tidak inklusif lagi. Sekalipun hal ini
memiliki landasan hukumnya, namun keberadaan calon tunggal sangat
merugikan masyarakat karena masyarakat tidak ada preferensi pilihan
lainnya. Tidak hanya itu, keberadaan calon tunggal tidak mendorong
terjadinya kompetisi gagasan yang dapat dinilai oleh masyarakat.

Menariknya, tidak semua kandidat calon tunggal tersebut dapat
menang menjadi pasangan kepala daerah setempat. Data quick count
yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Celebes
Research Center (CRC) menunjukkan kotak kosong lebih unggul
dibandingkan pasangan calon tunggal. Moh. Ramdhan Pomanto
yang merupakan petahana yang gagal berkompetisi, melakukan
penghitungan suara secara real count di seluruh TPS yang ada di Kota
Makassar. Ia menyebutkan bahwa kotak kosong mendapatkan suara
sebanyak 53 persen (kompas.com, 27/06). Namun, hingga laporan ini
ditulis (28 Juni), KPUD Kota Makassar belum mengumumkan secara
resmi hasil dari Pilkada Kota Makassar kemarin.
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Jika mengacu pada hasil quick count, kekalahan calon tunggal di Kota
Makassar tersebut menunjukkan bahwa sekalipun calon tunggal tidak
memiliki lawan kandidat, bukan berarti Pilkada berlangsung tanpa
kontestasi. Walikota Makassar yang gagal maju menjadi calon kepala
daerah, sangat boleh jadi memobilisasi massa untuk menggagalkan
kemenangan calon tunggal.

Isu lain terkait inklusi politik yang tidak kalah menarik ialah terkait
inklusi politik bagi kelompok marginal dan rentan dalam politik.
Kelompok rentan tersebut ialah perempuan, masyarakat adat, transgender, penyandang disabilitas, dan pengungsi yang akan dibahas di
bagian berikutnya.

Partisipasi Perempuan: Ada Kenaikan Tetapi Masih
Tergolong Rendah

Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang
berposisi rentan dalam politik. Faktor utama yang membuat
perempuan rentan dalam politik, khususnya pembuatan kebijakan
publik dikarenakan kuatnya budaya patriarki yang ada dimana lakilaki menjadi kelompok yang dominan dan perempuan ditempatkan
dalam posisi sub-ordinat di ruang publik (Anjarsari, 2015).

Di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, posisi perempuan
dalam konteks politik memiliki kerentanan dan berbagai bentuk
manipulasi politik. Perempuan sering hanya dijadikan sebagai
alat legitimasi politik. Hal itu dikarenakan perempuan merupakan
unit dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jika rezim
dapat mengendalikan perempuan, dengan mudah rezim dapat
mengoperasikan kekuasaannya di dalam masyarakat secara lebih
dominan (Suryakusuma, 2004).
Pasca runtuhnya Orde Baru, perhatian terhadap agenda politik
perempuan sudah mengalami perbaikan. Salah satu indikatornya
ialah gagasan keterwakilan 30 persen perempuan dalam parlemen.
Sekalipun belum pernah tercapai, tetapi upaya afirmasi ini secara
hukum normatif telah mengatur partai untuk lolos menjadi peserta
pemilu setelah memenuhi keterlibatan perempuan minimal 30 persen
di tingkat pusat.
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Di sisi lain, isu keterlibatan perempuan untuk menjadi calon kepala
daerah belum semasif isu keterwakilan perempuan dalam parlemen.
Secara praksis, hal ini tercermin dalam persentase keterlibatan
perempuan dalam Pilkada. Di Pilkada 2018, partisipasi perempuan
sebagai peserta Pilkada 2018 masih tergolong rendah. Pada Pilkada
Serentak kali ini hanya diikuti oleh 8,91 persen perempuan atau
sebanyak 101 perempuan dari total 1.140 pendaftar calon kepala
daerah.
Gambar 1.4 Peserta Pilkada Berbasis Gender

Sumber: kpu.go.id, 2018 (diolah)

Namun, jika dibandingkan dengan pemilu periode sebelumsebelumnya, angka keterlibatan perempuan tersebut tergolong telah
mengalami peningkatan. Pada Pilkada Serentak 2017 yang lalu,
keterlibatan perempuan hanya sebesar 7,26 dan pada pemilu Pilkada
2015 mencapai 7,47 persen. Jika didetailkan lebih lanjut, Pilkada
serentak tahun 2018 yang digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan
39 kota diikuti oleh 518 laki-laki yang mendaftarkan diri sebagai calon
kepala daerah dan 49 perempuan yang mengincar posisi yang sama.
Sementara itu, di posisi calon wakil kepala daerah, ada 515 laki-laki
dan 52 perempuan. Lebih detail sebaran perempuan dalam Pilkada
2018 dapat dilihat dalam Tabel 1.2 (Jumlah Peserta Pilkada 2018
Berdasarkan Gender di seluruh Indonesia) berikut.
Tabel 1.2 Jumlah Peserta Pilkada 2018 Berdasarkan Gender di
Seluruh Indonesia

Jenis Pemilihan
Pemilihan Gubernur
Pemilihan Bupati
Pemilihan Walikota
Total

Calon Kepala Daerah
Laki-laki
Perempuan
55
2
342
31
121
16
518
49

Calon Wakil Kepala Daerah
Laki-laki
Perempuan
52
5
345
28
118
19
515
52

Laki-laki
107
687
239
1033

Total
Perempuan
7
59
35
101

Total Jumlah
calon
114
746
274
1134

Sumber: kpu.go.id, 2018
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Menariknya, dari persentase umum yang telah dipaparkan di Tabel
1.2 di atas, persentase perempuan yang mencalonkan diri di level
gubernur berkebalikan dengan tren yang ada di level kabupaten/kota.
Pada Pilkada 2017 perempuan yang terlibat sebagai kandidat calon
gubernur dan wakil gubernur sebanyak 8,33 persen. Di Pilkada 2018,
keterlibatan perempuan dalam posisi yang sama turun menjadi 6,14
persen.
Gambar 1.5 Persentase Peserta Pilkada Berbasis Gender
di Level Gubernur

Sumber: kpu.go.id, 2018 (diolah)

Sementara di kabupaten/kota persentase keterlibatan perempuan
sebagai peserta Pilkada 2018 mengalami peningkatan (lihat Gambar
1.6). Semula pada Pilkada 2017, persentase calon kepala daerah di
level kabupaten/kota hanya sebesar 7,17 persen. Pada Pilkada 2018
saat ini, tingkat partisipasi perempuan sebagai peserta Pilkada 2018
meningkat menjadi 9, 22 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan
yang positif keterlibatan perempuan dalam Pilkada di level kabupaten/
kota.
Gambar 1.6 Persentase Peserta Pilkada di Level Kabupaten/
Kota Berbasis Gender

Sumber: kpu.go.id, 2018 (diolah)
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Di tujuh provinsi yang kami kaji, terdapat tiga provinsi dengan kandidat
calon gubernur dan calon wakil gubernur perempuan. Calon gubernur
dan wakil gubernur perempuan tersebut tersebar di Provinsi Jawa
Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat seperti yang
ditunjukkan dalam Tabel 1.3 berikut ini.
Tabel 1.3 Daftar Kandidat Perempuan di Level Provinsi

Provinsi

Posisi

Nama

Latar Belakang

Pengusung

Hasil Quick Count

Jateng

Cawagub

Ida Fauziah

DPR RI F. PKB

PKB, PKS, PAN, Gerindra

Kalah

NTB

Cawagub

Sitti Rohmi Djalilah

DPRD PKS

PKS dan Demokrat

Menang

Kalimantan Barat

Cagub

Karolin Margaret N.

DPR RI F. PDI P

PKPI, Demokrat, PDI P

Kalah

Sumber: kpu.go.id, 2018 (diolah)

Di tujuh provinsi yang kami kaji, Secara lebih detail, di Jawa Tengah
terdapat Ida Fauziah, calon wakil gubernur Sudirman Said. Ida
merupakan salah satu politisi perempuan yang dimiliki oleh Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB). Ida terpilih menjadi Anggota DPR-RI
periode 2014-2019 untuk keempat kalinya dari Dapil Jawa Timur VIII
dengan memperoleh 37.251 suara. Ida pertama kali menjadi anggota
DPR RI pada tahun 1999 pada saat 29 tahun. Selama di DPR, Ida kerap
mengambil posisi kepemimpinan di DPR. Ia pernah didaulat menjadi
pemimpin sidang paripurna DPR RI masa bakti 1999-2004. (viva.
co.id, 2018).

Pada periode 2012-2014, ia pernah bertugas menjadi Ketua Komisi
VIII DPR-RI yang membidangi agama, perempuan, dan sosial. Pada
periode 2014-2019, Ida ditugaskan di Badan Anggaran dan Komisi 1
yang membidangi pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informatika.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Perhatian kepada isu perempuan di parlemen ditunjukkan oleh Ida
dengan mendirikan Kaukus Perempuan Parlemen dan menjadi salah
satu ketuanya mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa. Tidak hanya itu,
ia juga pernah menjadi Ketua Umum Fatayat NU Periode 2010-2015.
Fatayat NU merupakan salah satu badan otonom khusus perempuan
yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (viva.co.id, 2018).
Di Nusa Tenggara Barat, terdapat Sitti Rohmi Djalilah yang maju sebagai
calon wakil gubernur mendampingi Zulkieflimansyah. Pengalaman
Rohmi dalam bidang politik ialah menjabat sebagai ketua DPRD
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Kabupaten Lombok Timur periode 2009-2013. Selain itu, dari tahun
2012 hingga sampai sekarang, ia aktif sebagai Rektor di Universitas
Hamzanwadi, Selong. Selain itu, Rohmi merupakan kakak kandung
Gubernur NTB, Dr. TGB Zainul Majdi (poskorelawanzulrohmisumbawa.
blogspot.co.id, 2018).

Sementara di Kalimantan Barat, terdapat Karolin Margaret M sebagai
satu-satunya calon gubernur perempuan di Provinsi Kalimantan
Barat. Karolin merupakan alumni Fakultas Kedokteran Umum
Universitas Katolik Atma Jaya. Pada masa kuliah, Karolin aktif dalam
organisasi di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
(PMKRI) Cabang Jakarta Pusat sebagai Sekretaris Jendral. Ia adalah
anak dari Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2018.
Saat ini Karolin menjabat sebagai Bupati Landak, Kalimantan Barat
(2017-2022). Sebelumnya, ia telah mengawali karir politiknya dengan
menjadi Anggota DPR RI (2009-2014 dan 2014-2019) melalui Fraksi
PDI Perjuangan (vivanews.com, 2018).
Berdasarkan latar belakang yang dimiliki oleh kandidat calon gubernur
dan wakil gubernur perempuan tersebut, dapat dilihat bahwa calon
gubernur atau wakil gubernur perempuan harus memiliki modal
politik yang harus memadai. Setidaknya dari calon gubernur dan
wakil gubernur perempuan yang ada di tiga provinsi tersebut dapat
dipetakan terdapat dua jalur yang dapat ditempuh perempuan untuk
bisa menjadi calon gubernur.

Pertama, melalui jalur aktivisme seperti yang ditempuh oleh Ida
Fauziah. Ia harus meniti karir politiknya mulai dari organisasi
perempuan untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur.
Jalur kedua, melalui jalur transfer klientelisme dari keluarganya
yang memiliki pengaruh di politik seperti Karoline, dan Sitti Rohmi
yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarganya yang
menjadi gubernur di daerah tersebut. Sekalipun melalui jalur transfer
klientelisme, mereka telah teruji secara kepemimpinan politik, seperti
pengalaman menduduki jabatan kepala daerah atau ketua anggota
DPRD setempat.

Namun, pertarungan perempuan dalam Pilkada yang di tiga provinsi
tersebut hanya menghasilkan satu kandidat yang menang. Menurut
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hasil Quick Count Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasangan
Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah mendapatkan suara terbanyak
yakni sebesar 30,68 persen. Sedangkan Karolin dan Ida Fauziah dalam
berbagai hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga
survei, menunjukkan hanya menempatkan mereka pada posisi kedua
(detiknews.com, 27/06).
Rendahnya tingkat partisipasi perempuan yang menjadi kandidat
berkorelasi dengan janji politik terkait isu pemberdayaan perempuan.
Hal ini terkonfirmasi dalam media monitoring yang kami lakukan,
terhadap pemberitaan kampanye Pilkada Serentak 2018. Dalam media
monitoring tersebut, kami menemukan bahwa janji pemberdayaan
perempuan hanya muncul sebesar 9.32 persen dari 118 pemberitaan
kampanye yang terkait dengan kebijakan publik.
Janji-janji yang terkait dengan pemberdayaan perempuan yang di
kampanyekan oleh kandidat lebih banyak seputar pemberdayaan
ekonomi perempuan dan fasilitas kesehatan bagi perempuan.
Rendahnya tingkat partisipasi serta isu pemberdayaan perempuan
ini menunjukkan bahwa perempuan masih ditempatkan sebagai
kelompok marginal dalam politik dan proses kebijakan.

Kelompok rentan lainnya yang akan dibahas dalam kajian kebijakan
ini ialah kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori kelompok
minoritas1 dan marginal2, yakni penyandang disabilitas, masyarakat
hukum adat, pengungsi internal, dan minoritas etnis. Penyandang
disabilitas termasuk kelompok minoritas yang rentan mengingat
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, mereka
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Dengan demikian, kerentanan penyandang disabilitas disebabkan
karena lingkungan sekitar termasuk minimnya pemahaman
masyarakat sekitar tentang disabilitas, kebijakan yang belum berpihak
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1

Istilah ‘minoritas’ dapat dipahami sebagai jumlah (populasi) yang lebih sedikit dari sebuah jumlah
(populasi) yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Selain bersifat numerik, minoritas
juga dapat diartikan sebagai tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada
dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Upaya Negara
Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan awal, Komnas HAM, 2016)

2

Marjinal berasal dari bahasa inggris ‘marginal’ yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil. Artinya,
marjinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok
pra-sejahtera. Margjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.
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kepada penyandang disabilitas utamanya kebijakan terkait akses fisik,
informasi, dan ekonomi (Komnas HAM, 2016).

Adapun masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang
secara turun- temurun bermukim di wilayah geografis tertentu
karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan
yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Komnas
HAM, 2016). Kerentanan yang mereka alami adalah bahwa sebagian
besar mereka yang tinggal di hutan menjadi korban pengambilalihan
lahan oleh korporasi yang difasilitasi peraturan negara yang tidak
berpihak kepada mereka, sehingga tradisi budaya warisan leluhur
yang mengayomi mereka berada di ambang kemusnahan dan merusak
pola kehidupan mereka.

Dalam kajian kebijakan ini, kelompok pengungsi internal atau yang
dikenal internally displaced persons (IDPs) masuk dalam kelompok
rentan karena situasi yang mereka hadapi dan umumnya pasca
bencana atau konflik. Mereka rentan untuk memperoleh hak-hak
dasar di pengungsian, seperti hak atas pangan, pendidikan, kesehatan,
pemukiman yang layak, dan pekerjaan.

Kelompok minoritas etnis yang ditampilkan dalam tulisan ini adalah
minoritas Etnis Tionghoa yang menghadapi kerentanan di sektor
sipil dan politik. Saat ini masih banyak diantara mereka yang masih
dimintakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
(SKBRI). Meskipun sudah dikeluarkan peraturan yang menghilangkan
syarat SKBRI saat pengurusan administrasi. Di bidang politik, secara
umum Etnis Tionghoa cenderung enggan untuk menjadi kandidat
yang dipilih atau kader politik. (cnnindonesia.com, 2017). Kasus Ahok
yang tersandung kasus penodaan agama sedikit banyak berpengaruh
kepada ketidakinginan generasi muda Etnis Tionghoa untuk berkiprah
di dunia politik (cnnindonesia.com, 2017).
Kajian kebijakan TII mengenai inklusi politik kelompok minoritas dan
marginal akan fokus pada kelompok penyandang disabilitas, Etnis
Tionghoa, masyarakat hukum adat, minoritas agama dan keyakinan
lokal, pengungsi internal dan transgender perempuan. Kami membagi
pembahasan mengenai hal ini dengan menganalisis partisipasi
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politik, pemenuhan kebutuhan hak politik, inklusivitas politik
kelompok minoritas dan marginal dengan memperhatikan peraturan
perundangan-undangan dan kebijakan terkait.

Partisipasi Kelompok Minoritas dan Marginal Masih
Terhambat

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih, serta
ditegaskan bahwa hak pilih sebagai hak asasi manusia. Kelompok
minoritas dan marginal adalah juga warga negara Indonesia yang
memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan. Untuk
mewujudkannya, kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum harus
bersifat inklusif artinya dapat menjangkau semua warga negara tanpa
kecuali.

Perlindungan hak pilih adalah kewajiban negara untuk melindungi hak
pilih seseorang dari tindakan pihak ketiga. Misalnya tindakan calon
legislator atau tim sukses calon atau partai politik yang memaksa atau
mengancam seseorang atau kelompok tertentu untuk memilih calon
tertentu. Negara harus menjamin setiap pemegang hak pilih punya
kemerdekaan dalam mempergunakan atau tidak mempergunakan hak
pilihnya. Suasana yang aman dan nyaman menjadi prasyarat penting
dalam perlindungan hak politik. Di aspek ini, tahanan/narapidana
bisa menjadi kelompok yang rentan untuk dimobilisasi mendukung
calon tertentu.
Selama ini, stigma dan diskriminasi menyebabkan lemahnya kekuatan
kelompok minoritas dan marginal di arena politik. Kontribusi yang
diharapkan dari keterwakilan kelompok minoritas dan marginal
dipemerintahan dan level kebijakan masih sangat minim. Sudah
sepatutnya pemerintah mendorong dan memfasilitasi keikutsertaan
mereka baik sebagai pemilih atau yang dipilih sebagai warga
negara, termasuk dalam Pilkada. Bagi kelompok minoritas dan
marginal, Pilkada seharusnya merupakan sebuah kesempatan untuk
menyuarakan hak-hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan.

Perhatian besar untuk memenuhi hak untuk berpartisipasi kelompok
minoritas dan marginal dalam pemerintahan lewat Pilkada 2018
cukup tinggi (Harian Nasional, 28/01). Berawal dari kekhawatiran
hilangnya suara pemilih minoritas dan marginal Pilkada 2018,
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pemerintah lewat KPU berupaya keras mendekatkan diri ke kelompokkelompok minoritas dan marginal dimaksud, seperti kelompok
disabilitas, pengungsi, minoritas agama dan kepercayaan, minoritas
gender, minoritas adat, minoritas ras dan etnis, kaum miskin kota dan
pinggiran, pengungsi, buruh, dan lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sudah cukup
berpengalaman untuk mengupayakan peningkatan partisipasi politik
kelompok minoritas dan marginal. Sebagimana amanat konstitusi
UUD 1945 bahwa semua warga negara termasuk kelompok minoritas
dan marginal memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta
dalam pemerintahan dalam Pilkada 2018 yang secara serentak telah
dilaksanakan pada tanggal 27 Juni lalu. Komnas HAM sebagai lembaga
nasional hak asasi manusia, turut memastikan bahwa kelompok
minoritas dan marginal terpenuhi haknya untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan melalui Pilkada.

Refleksi Pilkada 2017 Terkait Pemenuhan Hak Politik
Kelompok Minoritas dan Marginal

Untuk mengulas inklusivitas politik Pilkada 2018, kami menggunakan
Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai bagian dari refleksi dalam mengkaji
kebijakan tentang Pilkada. Pilkada DKI Jakarta merupakan adalah
miniatur kecil dari penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di
bulan Juni lalu. Di tengah rasa optimistik yang cukup besar terkait
keikusertaan kelompok minoritas dan marginal dalam Pilkada 2018,
ada beberapa isu penting yang patut diperhatikan. Isu-isu penting
ini dapat menjadi catatan yang seharusnya dapat diantisipasi pihak
penyelenggara terkait partisipasi politik kelompok minoritas dan
marginal.
Di Pilkada DKI 2017, pelajaran berharga yang bisa kita peroleh
adalah bahwa kelompok minoritas dan marginal tidak mengalami
banyak hambatan untuk dipilih dan memilih. Kelompok minoritas
dan marginal bisa mengakses dan menilai secara objektif visi dan
misi yang tercermin dalam program dan kebijakan para kandidat.
Kelompok marginal warga miskin kota di pinggiran Jakarta sebagai
kelompok marginal sangat antusias saat hari pemungutan suara (tirto.
id, 21/04).
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Mereka berduyun-duyun datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),
menyuarakan aspirasi mereka dengan harapan perubahan yang baik
bagi Jakarta. Hal yang menarik dari temuan pasca Pilkada Jakarta 2017,
tingkat partisipasi warga miskin dalam Pilkada cukup mempengaruhi
keunggulan calon. Mereka yang berpenghasilan di bawah 2 juta
sebulan yang berprofesi sebagai buruh, petani, PKL, pengangguran,
satpam, dan sopir ternyata membantu kemenangan pasangan nomor
urut 3 dengan capaian dari kelompok ini sebesar 52% (tirto.id, 21/04).
Meski kelompok minoritas dan marginal terpenuhi hak politiknya,
terdapat beberapa isu kelompok minoritas dan marginal penting yang
layak disampaikan sebagai catatan untuk Pilkada 2018 dan momentum
politik lainnya kedepan. Beberapa diantaranya terkait aksesibilitas,
syarat administrasi bagi kelompok penyandang disabilitas, masyarakat
adat, kelompok agama dan kepercayaan minoritas, waria dan pemilih
pengungsi, yang dibahas di bagian berikut ini.

Terhambatnya Aksesibilitas Kelompok Penyandang
Disabilitas

Isu aksesibilitas dalam pemilu dan Pilkada menjadi isu yang paling
santer terdengar terutama terkait kelompok penyandang disabilitas.
Namun, berdasarkan temuan media monitoring yang dilakukan TII,
isu pemberdayaan terhadap kelompok disabilitas hanya muncul 0.85
persen dari 118 pemberitaan kampanye yang terkait dengan kebijakan
publik. Rendahnya kandidat yang mengangkat isu pemberdayaan
kelompok disabilitas dalam kampanye, tetap menempatkan kelompok
disabilitas sebagai kelompok marginal.

Lebih jauh, pemilih penyandang disabilitas ada di semua wilayah
pemilihan di Pilkada 2018. Namun, belum ada data rinci dan jelas
dari KPU tentang berapa jumlah calon pemilih penyandang disabilitas
dimaksud.

Pemilihan Umum (Pemilu) yang aksesibel mencakup keterjangkauan
fisik dan informasi kepada semua warga, tidak terkecuali kelompok
penyandang disabilitas. Pilkada putaran pertama di 2017 menjadi
bahan pelajaran, terkait pencanangan pemilu yang inklusif dan
aksesibel.
Beberapa catatan yang patut diadopsi pada Pilkada
kedepannya adalah pentingnya pelibatan Pusat Pemilihan Umum
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Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) dalam penyusunan kebijakan
bersama KPU; implementasi Pilkada inklusif yang harus menyertakan
penyandang disabilitas utamanya dalam kegiatan sosialisasi;
pendataan pemilih disabilitas yang profesional, valid dan tanpa
diskriminasi; penyediaan TPS yang aksesibel; serta sarana dan
prasarana yang ramah disabilitas (jabar.tribunnews.com, 2/02/2017).
Belajar dari Pilkada DKI 2017, beberapa poin hasil evaluasi
mengemuka dan menyebabkan penyandang disabilitas di wilayah DKI
Jakarta gagal menggunakan hak suaranya. Berikut catatan evaluasinya
(ppuapenca.org, 27/03/2017):
1. Kesalahan dalam pendataan dimana penyandang disabilitas tidak
dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan (Suket) sehingga
kira-kira 600 penyandang disabilitas di panti-panti rehabilitasi
tidak bisa ikut memilih;

2. Ketiadaan kartu identitas karena memang calon pemilih tidak
memiliki Kartu Tanda Penduduk-elektronik (e-KTP) atau e-KTP
disembunyikan oleh orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
3. Perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, padahal
seluruh keluarga terdata sebagai calon pemilih (Formulir C6).;
4. Banyak kolom isian terkait kondisi disabilitas Data Pemilih Tetap
(DPT) di papan TPS tidak terisi. Hal ini berakibat ketidaksiapan
petugas TPS terkait calon pemilih yang disabilitas.;
5. Kapasitas Petugas KPPS yang belum memadai terkait pemahaman
mengenai penyandang disabilitas;

6. Banyak TPS di Pilkada DKI Jakarta 2017 belum sepenuhnya dapat
diakses. Dari 54 TPS di 5 Wilayah DKI Jakarta terindikasi 56% TPS
tidak aksesibel, sedangkan 44% lainnya dapat diakses. Adapun
yang tidak dapat diakses rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Jalan menuju TPS tidak aksesibel sebanyak (13%);
b. Pintu masuk TPS tidak aksesibel (20%);
c. Area TPS tidak aksesibel (4%);
d. Penempatan bilik suara dan meja suara tidak aksesibel (13%);
e. Posisi bilik suara diletakkan terlalu merapat ke dinding, dan
f. Peletakan kotak suara tidak aksesibel (6%).
Di luar catatan di atas, poin penting yang menjadi pekerjaan
rumah adalah bahwa pemilu yang aksesibel seharusnya bisa
diimplementasikan di daerah pedesaan atau terpencil. Dengan medan
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yang berat dan pemahaman petugas TPS tentang disabilitas yang
mungkin lebih terbatas, tantangan bagi penyandang disabilitas untuk
menggunakan hak suaranya akan lebih besar.

Terkait aksesibilitas Pilkada 2018 yang seharusnya tanpa
diskriminasi, ternyata terciderai dengan temuan pada hari pencoblosan
di 27 Juni 2018. Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam
pernyataan sikap pada 28 Juni 2018 menyebutkan bahwa terdapat
400 penyandang disabilitas mental di panti rehabilitasi swasta, Bekasi,
Jawa Barat yang tidak bisa memilih dengan dua alasan: tidak cakap
hukum dan ketiadaan e-KTP. Mereka juga menyampaikan catatan
terhadap kedua alasan tersebut.

Untuk alasan pertama, Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas
menegaskan bahwa alasan tidak hukum jelas keliru karena tidak
semua penyandang disabilitas mental setiap saat dalam kondisi
tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atau pilihannya.
Untuk alasan kedua tentang ketiadaan e-KTP, keberadaan penyandang
disabilitas mental di panti memang kurang diantisipasi oleh para
pihak (termasuk dinas terkait)untuk mengambil kebijakan khusus
’jemput bola’ agar mereka bisa memiliki e-KTP.

1. Antisipasi Ketiadaan Kartu Identitas Kelompok Minoritas
Hukum Adat, Agama dan Keyakinan Lokal, serta Transgender
Perempuan
Kepemilikan kartu identitas elektronik atau e-KTP sebagai syarat
mencoblos diatur dalam Pasal 41 butir 43 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Tidak seperti periode-periode sebelumnya dimana seorang pemilih
terdaftar dalam daftar pemilih sudah dipastikan bisa menggunakan
hak pilihnya. Untuk Pilkada 2018, persyaratan e-KTP menjadi syarat
utama untuk mendapatkan hak pilihnya.
Pada Pilkada 2018, ada kurang lebih 1 juta masyarakat adat yang
berpotensi kehilangan hak suaranya terutama mereka yang tinggal
pedalaman, sulit terjangkau dan tidak memiliki e-KTP (tempo.co,
16/03). Prasyarat administrasi yang dijadikan dasar oleh pemerintah
maupun KPU untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun
saat hendak memilih di hari pelaksanaan menjadi kendala bagi

22

Kajian Kebijakan
Pilkada 2018

Fadel Basrianto, Yossa Nainggolan, dan Arfianto Purbolaksono

masyarakat hukum adat untuk menyuarakan aspirasi politiknya.
Jangankan memiliki e-KTP, untuk mendapatkan pengakuan sebagai
warga negara melalui kartu identitas saja kemungkinan akan sulit.

Pernyataan Mendagri, Tjahjo Kumolo yang bersikeras untuk tidak
memberikan identitas kependudukan kepada masyarakat yang
bermukim di kawasan hutan negara juga akan berakibat pada
hilangnya sejumlah hak kewarganegaraan masyarakat hukum adat
dalam kawasan hutan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga
menyatakan bahwa kawasan hutan lindung dan konservasi, tak masuk
wilayah pemukiman dalam sistem administrasi kependudukan, dan
tak memiliki batas maupun kode wilayah sehingga mereka yang
dikawasan hutan tidak akan bisa mendapatkan kartu identitas.
Kemendagri menyarankan masyarakat dalam kawasan hutan
menunggu izin pelepasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) atau harus terlebih dahulu berpindah ke desadesa sekitar kawasan hutan yang memiliki legalitas (mongabay.co.id,
2018).

Saran tersebut jelas kurang bijak mengingat kepemilikan kartu
identitas seharusnya tidak didasarkan pada zonasi atau domisili,
melainkan wilayah (hukum) negara. Komunitas masyarakat hukum
adat tersebar di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di
Indonesia. Komunitas masyarakat hukum adat, terbanyak terdapat di
wilayah Provinsi Papua, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa
Tenggara Timur (aman.or.id).
Kendala administrasi kartu identitas juga dirasakan oleh kelompok
minoritas agama dan keyakinan, seperti Sunda Wiwitan, Sapto Darmo,
Baduy dan masih banyak kelompok minoritas lainnya. Kendala ini
disebabkan karena persoalan yang sama terkait kolom agama di KTP
(aman.or.id).
Meskipun di tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan
permohonan uji materi pencatatan penghayat kepercayaan pada
data kependudukan bagi kelompok minoritas adat dan minoritas
agama dan keyakinan, namun tidak semua kelompok minoritas
sepakat dengan putusan MK tersebut. Sebagian besar mereka masih
bersikeras menginginkan mencantumkan nama agama dan keyakinan
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sebagaimana yang mereka anut, seperti Baduy dengan agama dan
keyakinan ‘Selam Wiwitan’ atau masyarakat adat Sunda Wiwitan
dengan nama ‘Sunda Wiwitan’. Akibatnya, sampai saat ini masih ada
mayarakat hukum adat atau mayarakat yang berasal dari minoritas
agama dan keyakinan yang belum memiliki kartu identitas (validnews,
15/11/2017).

Diluar persoalan keinginan mencantumkan agama dan keyakinan
sesungguhnya, sosialisasi pembuatan KTP dengan mencantumkan
‘penghayat kepercayaan’ pada kolom agama yang masih belum
menjangkau semua wilayah terutama di pedalaman dan terpencil,
berakibat pada masih adanya petugas di lapangan yang tidak mau
membuatkan KTP dengan nama ‘penghayat kepercayaan’ meskipun
sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi pada 2017 silam.
Prasyarat administrasi dengan bukti kepemilikan e-KTP juga akan
menjadi persoalan bagi kelompok minoritas transgender perempuan
atau waria. Masih sulitnya penerimaan masyarakat sekitar terhadap
waria, membuat mobilitas mereka tinggi untuk berpindah dari satu
tempat ke tempat lain. Sebagian besar mereka tidak membawa KTP
dari tempat asal, jika pun membawa KTP sudah kadaluwarsa (nasional.
tempo.co, 17/08/2017) .

Untuk mengurus dan mendapatkan KTP baru, tidaklah mudah bagi
waria mengingat petugas pemerintahan setempat (lurah/desa) akan
menanyakan surat pengantar dari tempat asal dan Kartu keluarga
(KK) yang notabane juga tidak pernah terbawa saat meninggalkan
tempat asal. Pengalaman waria yang pernah mencoba membuat KTP
pun tidak jarang mengalami kendala karena kebingungan petugas
untuk mengisi kolom jenis kelamin/gender. Alhasil, KTP pun tidak
bisa mereka peroleh (kbr.id, 10/02/2014).
2. Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Pengungsi

24

Partisipasi politik adalah sebuah bentuk hak yang dimiliki oleh setiap
warga masyarakat untuk ikut andil dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan sebuah negara sebagaimana tercantum dalam Pasal
43 ayat 1 sampai ayat 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Kata
‘setiap warga’ berimplikasi pada tidak ada pengecualian bagi warga
masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan,
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dalam hal ini adalah ikut serta dalam memberikan suara dalam
pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah yang berkala
dengan hak suara yang universal dan setara.

Pengungsi juga adalah warga masyarakat yang memiliki hak untuk
turut serta dalam pemerintahan. Sebagai pengungsi, mereka terpaksa
meninggalkan tempat tinggal atau tempat mereka biasanya untuk
melakukan aktivitas ke tempat aman yang masih berada di dalam
cakupan wilayah negaranya.
Di Jemundu, Sidoarjo, Jawa Timur para pengungsi Syiah tinggal
sementara, terdapat 253 pemilih yang akan tersebar di dua TPS
(kumparan.com, 26/04). Selain terdaftar untuk pemilih Bupati
Sampang, mereka juga terdaftar sebagai pemilih untuk Pilkada
gubernur Jawa Timur. KPU sudah membuat surat edaran terkait
rencana tersebut, yakni Surat Edaran Nomor 60 tertanggal 18 Januari
2018.

Pengungsi termasuk kelompok yang rentan untuk terpenuhi hak
politiknya. Persoalan administrasi umumnya menjadi ganjalan,
salah satunya karena lokasi wilayah/tempat mereka mengungsi
bukan di domisili sesuai identitas. Selain di Sidoarjo, pengungsi yang
teridentifikasi menjadi pemilih dalam Pilkada serentak berada di
Provinsi Bali (tersebar di 229 titik kabupaten, dominan di Kabupaten
Karang Asem) dengan jumlah pengungsi 46.513 orang (republika.
co.id, 22/01), dan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Karo) dengan
12 ribu pengungsi (rri.co.id, 8/03).
Agar hak pilihnya tidak hilang, KPU berusaha untuk mengatasi
beberapa kendala di tempat pengungsian, seperti pendataan pemilih,
pendistribusian logistik, dan wilayah tempat pemungutan suara. Di
Kabupaten Karo, KPU setempat memberikan TPS istimewa. Meskipun
jumlah Kepala Keluarga hanya 20 (jauh dari ketentuan KPU), TPS dapat
didirikan. Selain itu, pembuatan TPS istimewa karena para pengungsi
tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di desa lain, sehingga perlu
membuat TPS sendiri (rri.co.id, 8/03). Langkah antisipasi KPU bisa
dibilang cukup baik agar para pengungsi tetap mendapatkan hak
politiknya.
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Inklusivitas Pilkada 2018 Terhadap Kelompok
Minoritas dan Marginal: Hak Untuk Dipilih
Stigma dan diskriminasi yang dialami kelompok minoritas dan
marginal menyebabkan lemahnya kekuatan politik mereka di arena
politik. Sampai saat ini, kontribusi yang diharapkan dari keterwakilan
kelompok minoritas dan marginal di pemerintahan atau level
kebijakan masih sangat minim.

Tercatat hanya sedikit orang yang berasal dari kelompok minoritas
dan marginal yang pernah di panggung politik, salah satunya
Abdurahman Wahid (Gus Dur) Presiden RI ke-4 yang termasuk
kelompok penyandang disabilitas. Sudah sepatutnya pemerintah
mendorong keikutsertaan mereka sebagai kader politik atau kandidat
di 171 provinsi/kabupaten/kota pada Pilkada 2018 dan kesempatan
partisipasi politik mendatang. Bagi kelompok minoritas dan marginal
Pilkada seharusnya hal ini bukan sekedar eforia, namun merupakan
sebuah kesempatan secara politik untuk menyuarakan aspirasi dan
hak-hak mereka yang selama ini masih belum terpenuhi.
Dalam kajian kebijakan ini, kami juga mengangkat beberapa isu yang
cukup hangat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 lalu,
terkait kendidat yang berasal dari kelompok minoritas dan marginal.
1. Penggunaan Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Minoritas
Tertentu

Masa kampanye menjelang pemungutan suara adalah masa yang
sangat rentan terhadap kecurangan. Iklim politik yang memanas
dan mengarah pada persaingan yang tidak sehat membuka ruang
munculnya subjektivitas dan politik kotor yang dimainkan pihak-pihak
berkepentingan. Seperti yang terjadi di Pilkada DKI 2017, ada indikasi
para kandidat yang memainkan isu minoritas untuk menjatuhkan
lawan politiknya.
Di sisi lain, masyarakat mudah terprovokasi ikut berperan
melegitimasi atmosfir politik yang tidak sehat. Ujaran kebencian dan
berita-berita hoaks hampir menghiasi seluruh media massa di Jakarta
saat kampanye Pilkada 2017, dan tidak sedikit pelibatan kelompok
minoritas dan marginal sebagai bahan ujaran kebencian, berita hoaks
dan politik kotor saat kampanye.
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Bawaslu memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya kampanye,
pemungutan suara, dan pasca pemungutan suara. Tugas yang
diemban Bawaslu tentu harus dibekali dengan kapasitas keilmuan,
kemampuan, dan sensitivitas yang cukup tentang kelompok minoritas
dan marginal. Meskipun Bawaslu harus netral, memberikan perhatian
khusus kepada kelompok minoritas dan marginal terkait fasilitas dan
kebutuhannya di lapangan sangat penting agar aspirasi mereka dapat
diwujudkan.

2. Keputusan KPU No 231/HK.02-Kpt/03/KPU/XII/2017 dan
Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas menyebutkan hak politik penyadang disabilitas, diantaranya
hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan
aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/
atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; berperan
serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap
dan/atau bagian penyelenggaraannya.
Terkait Pilkada, penyandang disabilitas mental masih menghadapi
sejumlah tantangan. Selain stigma, mereka juga mengalami
diskriminasi terkait pemenuhan hak individu untuk dipilih dalam
Pilkada 2018. Bentuk diskriminasi dimaksud termuat dalam Surat
Keputusan (SK) Nomor 231/PL.03.1-kept/06/KPUXII/2017 yang
mengatur tentang petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan
rohani, standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta
bebas narkotika pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud sangat diskriminatif
dan secara sengaja dan langsung akan menggugurkan calon
penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental,
dimana dokumen syarat kesehatan mental dibutuhkan. Yang belum
banyak dipahami adalah bahwa tidak semua penyandang disabilitas
menderita sakit mental. Mereka yang sakit mental pun umumnya
mengalami kesulitan karena akses layanan kesehatan dan minimnya
ketersediaan obat-obatan.

Dengan demikian, Ketentuan KPU Nomor 231 telah menggeneralisir
semua penyandang disabilitas seakan menderita sakit mental. Jika
Kajian Kebijakan
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ditelisik, ketentuan KPU ini secara tidak langsung justru bertentangan
dengan peraturan lainnya, yakni PKPU Nomor 3/2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati,
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang
menyebutkan keharusan untuk perlakuan yang sama bagi calon
penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental,
yang akan dipilih pada Pilkada 2018.

Mengacu pada pemaparan di atas terkait hak memilih dan dipilih
kelompok minoritas dan marginal, sangat jelas bahwa keberadaan
kelompok ini sangat rentan untuk tidak turut serta dalam pemerintahan.
Hal ini bisa dikategorikan melanggar konstitusi, karena setiap warga
negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan. KPU perlu
melakukan langkah-langkah strategis dan tepat guna mengantisipasi
terhambatnya partisipasi politik kelompok minoritas dan marginal
pada Pilkada 2018.

Kesimpulan & Rekomendasi

Inklusi politik dalam Pilkada 2018, telah menunjukkan kerjanya.
Beragam aktor dengan beragam latar belakang telah hadir dalam
Pilkada 2018. Sekalipun, kehadiran kelompok-kelompok rentan
seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pengungsi sebagai
peserta Pilkada masih tergolong rendah. Menjelang Pilkada 2018,
ketiadaan perwakilan penyandang disabilitas menjadi kandidat, sejak
awal sudah ditutup dengan adanya keputusan KPU Nomor 231 tahun
2017.
Hal ini terjadi karena banyaknya hambatan yang mereka hadapi.
Hambatan tersebut ada mulai dari level konstruksi sosial hingga
pada level kebijakan yang menghambat masyarakat adat, perempuan
dan penyandang disabilitas untuk maju menjadi kandidat dalam
Pilkada 2018. Tantangan juga dihadapi penyelenggara terkait domisili
pengungsi yang tidak sama dengan domisili kependudukan mereka.
Catatan kritis lainnya ialah, kandidat yang berlatar belakang swasta/
pengusaha masih dominan dalam pencalonan Pilkada 2018. Hal ini
menunjukkan model demokrasi yang saat ini kita terapkan masih
berbiaya mahal. Dalam sudut pandang inklusi politik, orang-orang
yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai akan
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rentan tereksklusi dari proses pencalonan Pilkada 2018. Perlu dicatat,
siapapun yang memenuhi kriteria untuk mengikuti Pilkada berhak
untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara. Lepas dari
kapasitas sumber daya keuangan para kandidat, hal terpenting yang
patut dicatat adalah proses politik yang inklusif dan transparan, serta
para kandidat yang kompeten dan akuntabel.
Selain itu, demokrasi kita juga menunjukkan gejala, semakin kuatnya
sumber daya yang dimiliki oleh kandidat dan tidak tersaingi oleh
kadidat lainnya, semakin besar pula potensi ia maju menjadi calon
tunggal dalam Pilkada di daerah tersebut. Pasca Pilkada 2015,
keberadaan calon tunggal di dalam Pilkada semakin mapan.
Berdasarkan data tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal
yang dapat dilakukan untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif
kedepannya:
1. Partai politik harus segera melakukan perbaikan kaderisasi dan
rekruitmen agar tidak kehabisan stok kader yang dapat dicalonkan
di Pilkada mendatang.

2. Pemerintah dan DPR harus menyusun peraturan ambang batas
maksimal jumlah partai pendukung kandidat calon kepala daerah
untuk mencegah munculnya calon tunggal yang merugikan
masyarakat.

3. Partai politik harus lebih banyak mencalonkan kader-kader
perempuan dalam Pilkada selanjutnya. Rekomendasi ini
berdasarkan masih rendahnya partisipasi perempuan sebagai
peserta Pilkada 2018.
4. Partai politik harus membuka diri bagi semua lapisan masyarakat,
termasuk kelompok minoritas dan marginal.
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Bab 2
Aspek Ekonomi
dalam Pilkada 2018
Riski Wicaksono
Latar Belakang
Bab ini akan membahas lebih jauh tentang aspek ekonomi pada
penyelenggaraan Pilkada 2018. Beberapa hal yang akan dibahas
diantaranya: pengaruh aktivitas kampanye politik dilihat dari sisi
konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan regional,
tingkat kekayaan kandidat, serta pengaruh Pilkada Serentak 2018
terhadap ekonomi makro. Kemudian analisis kebijakan ekonomi terkait
penyelenggaraan Pilkada 2018 akan ditutup dengan kesimpulan. Kami
juga memberikan catatan singkat tentang proyeksi dampak ekonomi
Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.
Penyelenggaraan Pilkada secara serentak tahun 2018 sangat memiliki
potensi dalam menstimulus perekonomian. Pasalnya, anggaran
yang digelontorkan Pemerintah yang tercantum dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 mencapai Rp 15,2
trilliun atau meningkat signifikan hampir empat kali dari anggaran
Pilkada tahun 2017. Selain itu, adanya pengeluaran-pengeluaran
yang dilakukan partai politik dalam mendukung aktivitas kampanye
memiliki potensi mendorong perekonomian.
Kondisi ini juga diperkuat dengan hasil temuan Bank Indonesia,
dimana perputaran uang yang terjadi selama perhelatan Pilkada tahun
2015 disinyalir telah menyumbang lebih dari 0,3 persen terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional (cnnindonesia.com,10/8/15).
Pilkada memang diyakini mampu mendorong sektor riil melalui
pengeluaran yang dilakukan partai politik. Beberapa contoh misalnya,
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terkait dengan konsumsi yang diarahkan pada sektor industri tekstil
dan percetakan, biaya di sektor jasa konsultasi politik, dan belanja
untuk kebutuhan transportasi dan hotel.
Pilkada serentak tahun ini cukup menarik untuk dianalisis lebih
jauh. Pertama, anggaran pemerintah terhadap Pilkada 2018 jauh
lebih besar dibanding Pilkada tahun 2015. Kedua, 17 provinsi yang
ambil bagian dalam Pilkada tahun ini secara akumulatif memberikan
kontribusi sebesar 66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
menurut pengeluaran tahun 2016 (BPS, 2016). Dengan demikian,
menarik untuk menganalisis lebih jauh apakah Pilkada 2018 ini
mampu mendorong laju perekonomian jauh lebih besar.

Dalam menakar kontribusi partai politik terhadap perekonomian
selama penyelenggaraan Pilkada, secara mikro dapat tercermin melalui
penerimaan sektor pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang
Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Merujuk pada pengertian Badan
Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan
aktivitas unit institusi berbadan hukum yang melakukan produksi,
konsumsi, dan akumulasi aset. Dalam hal ini, partai politik merupakan
bagian dari unit institusi yang bertindak melakukan konsumsi. Dengan
demikian, analisis akan difokuskan pada pengaruh Pilkada terhadap
pengeluaran konsumsi LNPRT.

Sementara itu, pada skala yang lebih luas perputaran uang yang terjadi
selama penyelenggaraan Pilkada juga sangat menarik untuk dilihat
pengaruhnya terhadap indikator-indikator makro. Indikator-indikator
tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan kredit, dan pergerakan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hasil kajian Amru dan Dartanto
(2014) menemukan jika aktivitas Pemilu tahun 2014 memberikan
pengaruh secara signifikan terhadap jumlah uang beredar pada saat
kuartal sebelum dan saat pemilu. Sedangkan indikator investasi
hanya berdampak signifikan pada kuartal sebelum pemilu diadakan.
Kemudian pada IHSG berdasar data bulanan menunjukkan adanya
pola pergerakan menurun menjelang dan sesaat Pemilu.
Lebih lanjut, bagian ini juga akan mencermati persoalan tingginya
biaya politik saat ini. Hasil kajian Litbang Kemendagri pada Pilkada
tahun 2015 menunjukkan jika untuk menjadi walikota/bupati
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dibutuhkan biaya mencapai Rp 20 hingga Rp 30 miliar. Sementara
untuk menjadi Gubernur berkisar Rp 20 sampai 100 miliar (Tirto.id,
7/10/2016). Semakin meningkatnya biaya politik juga tidak terlepas
dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan partai politik untuk jasa
konsultasi. Menurut Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika
Indonesia, biaya jasa survei yang dilakukan pada wilayah kabupaten/
kota dengan 400 responden mencapai harga Rp 120 juta - Rp 150 juta.
Kemudian survei Pilkada di tingkat provinsi bisa mencapai Rp 225 juta
- Rp 350 juta dan besaran biaya sangat bergantung pada aksesibilitas
wilayah (kompas.com, 14/2).
Semakin tingginya biaya politik juga penting dan menarik untuk
menjelaskan bagaimana akumulasi biaya politik di masing-masing
provinsi terpilih. Misalnya dengan menganalisis apakah tinggi
rendahnya biaya politik sangat dipengaruhi oleh biaya standar hidup
di masing-masing daerah pemilihan, khususnya yang menjadi daerah
terpilih dalam kajian kebijakan ini. Tinjauan biaya politik berikutnya
juga menyorot pada tingkat kekayaan rata-rata pasangan calon yang
mencalonkan diri pada level provinsi dan kabupaten.

Selanjutnya, sebelum melakukan analisis lebih jauh penyelenggaraan
Pilkada 2018 dilihat dari aspek ekonomi, maka penting untuk
memahami kondisi dan struktur ekonomi di masing-masing provinsi
terpilih.

Karakter Ekonomi Provinsi Terpilih

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dicerminkan pada
komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB
tersebut memberikan gambaran terkait pola aktivitas produksi dan
konsumsi suatu daerah. Selengkapnya berikut kami sajikan karakter
ekonomi di tujuh provinsi sebagai fokus kajian kami.

Sesuai Gambar 2.1, aktivitas ekonomi yang diselenggarakan di tujuh
provinsi terpilih yang ikut serta pada Pilkada tahun 2018 ini terbilang
sangat variatif. Secara akumulasi, ketujuh provinsi tersebut mampu
memberikan kontribusi sebesar 32 persen terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) pasca Triwulan IV-2017.
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Gambar 2.1 Persentase Tingkat Perolehan PDRB
Menurut Pengeluaran

Sumber: BPS 2018, diolah

Namun, dari 32 persen tersebut, kontribusi PDB masih terkonsentrasi
di Pulau Jawa yakni di Provinsi Jawa Barat (41%) dan Provinsi Jawa
Tengah (27%). Kemudian provinsi dengan tingkat perekonomian
terendah berada di Provinsi Maluku. Kinerja perolehan PDB menurut
pengeluaran Provinsi Maluku pada Triwulan IV-2017 terbilang paling
rendah dibandingkan provinsi lainnya, yaitu persentasenya hanya tiga
persen dari total PDB di tujuh provinsi.

Berikutnya pada Tabel 2.1 akan ditunjukkan karakter ekonomi pada
tujuh provinsi terpilih. Kemudian dilakukan ulasan secara ringkas
terkait gambaran ekonomi masing-masing provinsi, serta potensi
dengan adanya penyelenggaraan Pilkada 2018
Tabel 2.1 Karakter Ekonomi Tujuh Provinsi

Provinsi

Gambaran Umum PDRB
PDRB Sisi Lapangan Usaha

Jawa Barat Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memberikan
kontribusi paling tinggi dibandingkan 6 provinsi terpilih
lainnya. Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan seperti
industri tekstil menjadi penyokong utama ekonomi di Jawa
Barat.
Sesuai data BPS, sektor industri pengolahan mampu
memberikan kontribusi 42% terhadap total PDRB tahun 2017.
Diprediksi pada Triwulan berikutnya, sektor industri
pengolahan akan mampu tumbuh jauh lebih besar seiring
dengan diselenggarakannya Pilkada di provinsi tersebut.
Sektor industri pengolahan akan mampu didorong oleh
peningkatan kapasitas produksi khususnya pada industri
tekstil dan konveksi.
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PDRB Sisi Pengeluaran
Dari sisi pengeluaran, tercatat sektor LNPRT
menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada Triwulan
I-2018 (y-on-y), yaitu sebesar 18,15% (BPS, 2018).
Pertumbuhan yang terjadi sangat dimungkinkan
karena di awal tahun ini adanya aktivitas kampanye
politik yang berpengaruh terhadap meningkatnya
pengeluaran setiap partai politik.
Diprediksi laju pertumbuhan ini akan terus
meningkat pada triwulan berikutnya mengingat
sejauh ini masih berlangsung aktivitas kampanye
politik.
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Gambaran Umum PDRB

Provinsi

PDRB Sisi Lapangan Usaha

PDRB Sisi Pengeluaran

Jawa
Tengah

Struktur perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Tengah
tidak jauh berbeda dengan Provinsi Jawa barat. Dari sisi
lapangan usaha, sektor pembentuk utama juga pada industri
pengelolaan dengan persentase 34% (BPS, 2017).
Meskipun sektor industri pengolahan tumbuh melemah pada
Triwulan I-2018 yaitu 4,85%. Namun, diprediksi aktivitas
Pilkada di Provinsi Jawa Tengah tahun ini akan mampu
mendorong pertumbuhan yang lebih baik pada Triwulan II2018. Salah satunya melalui kontribusi industri tekstil.

Aktivitas kampanye Pilkada yang dimulai pada
awal tahun ini belum menunjukkan dampak yang
signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor
LNPRT.
Tercatat sektor LNPRT hanya mampu tumbuh
4,62% atau di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB
Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,41 (y-on-y) pada
Triwulan I-2018.

Sumatera
Utara

Dari sisi lapangan usaha sektor pembentuk utama di Provinsi
Sumatera Utara yaitu sektor pertanian, khususnya produksi
tanaman pangan dan holtikultura.
Pada Triwulan I-2018, sektor tersebut mampu berkontribusi
21,65% dari total PDRB. Sektor perdagangan juga menjadi
penyokong kinerja ekonomi di Sumatera Utara dengan
kontribusi mencapai 18,09%.
Diprediksi sektor perdagangan pada Triwulan berikutnya
mampu meningkatkan kontribusinya salah satunya seiring
dengan adanya pergelaran Pilkada 2018 di provinsi tersebut.
Kondisi ini sangat berpotensi pada meningkatkan daya beli
masyarakat disana.

Sesuai data BPS, laju pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I-2018
ditopang melalui sektor konsumsi rumah tangga
(53%).
Dimungkinkan meningkatnya sektor konsumsi
rumah tangga ini tidak terlepas dari adanya aktivitas
Pilkada yang identik dengan adanya perputaran
uang sebagai proses kampanye. Dengan demikian,
hal tersebut berpengaruh terhadap daya beli
masyarakat.

Sulawesi
Selatan

Pada Triwulan I-2018, sektor yang menujukkan kinerja
pertumbuhan paling menjanjikan yaitu sektor perdagangan
besar dan eceran; seperti reparasi mobil dan sepeda motor.
Sektor tersebut mampu melaju sebesar 15%. Meskipun
sektor perdagangan menjadi kontributor kedua setelah
sektor pertanian, diprediksi dengan adanya Pilkada di provinsi
tersebut akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat
melalui berjalannya kinerja perdagangan.

Sektor konsumsi LNPRT menjadi sektor pendorong
laju pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertumbuhan sektor tersebut mampu mencapai
sebesar 22,53% (y-on-y) pada Triwulan I-2018.
Semakin dekatnya momen Pilkada menyebabkan
meningkatnya pengeluaran pada sektor LNPRT.

Kalimantan Sektor Industri Mikro Kecil (IMK) bukan merupakan sektor
Barat
dengan kontribusi terbesar utama, namun data BPS pada
Triwulan I-2018 menunjukkan jika IMK mampu melaju cukup
baik secara (y-on-y) dengan persentase 11,45%.
Meningkatnya sektor tersebut dimungkinkan karena adanya
aktivitas kampanye di awal tahun ini. Kondisi ini dibuktikan
dengan tingginya laju pertumbuhan secara (y-on-y) pada
industri tekstil, yaitu 20,6%.
Besar kemungkinan aktivitas Pilkada memberikan
peningkatan pada permintaan produksi atribut kampanye
politk.

Dari sisi pengeluaran, sektor pembentuk utama
pada PDRB pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat,
yaitu sektor ekspor dan sektor konsumsi LNPRT.
Data BPS pada Triwulan I-2018 menunjukkan
masing-masing tumbuh 23,43% dan 6,73%. Laju
pertumbuhan sektor LNPRT diprediksi akan semakin
meningkat dengan semakin dekatnya momen
Pilkada, dimana belanja parta politik diprediksi akan
semakin meningkat.

NTB

Data BPS menunjukkan pendorong utama pertumbuhan
ekonomi pada TriwulanI-2018 yaitu sektor perdagangan
sebesar 0,86%. Dengan adanya aktivitas kampanye
diasumsikan akan terjadi perputaran uang secara masif
dalam proses kampanye.
Kondisi tersebut sangat dimungkinkan akan mendorong daya
beli masyarakat yang tercermin dari peningkatan permintaan
pada sektor perdagangan.

Sektor pengeluaran LNPRT mampu tumbuh
pada Triwulan I-2018, yaitu 7,34 (y-on-y).
Meskipun kontribusi sektor tersebut terbilang
kecil (1,62%), namun pertumbuhan yang terjadi
merupakan respon adanya kegiatan Pilkada yang
diselenggarakan di 3 kabupaten/kota pada provinsi
tersebut.

Maluku

Sektor industri pengolahan, khususnya industri tekstil yang
diharapkan mampu tumbuh lebih baik pada tahun politik
di provinsi Maluku justru belum menunjukkan pengaruh
yang signifikan. Sektor tersebut pada Triwulan I-2018 hanya
mampu tumbuh sebesar 0,53% (BPS, 2018).

Sektor pembentuk utama laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Maluku pada Triwulan I-2018
adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP).
Meskipun penyelenggaraan Pilkada pada Provinsi
Maluku belum menunjukkan pengaruh yang
signifikan yang tercermin dari sektor LNPRT, namun
meningkatnya PKP tersebut dimungkinkan karena
adanya peningkatan belanja pemerintah dalam
pelaksanaan Pilkada 2018.
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Analisis berikutnya akan difokuskan pada aktivitas penyelenggaraan
Pilkada 2018 terhadap sektor konsumsi, khususnya sektor LNPRT
pada skala nasional dan regional.

Pengaruh Pilkada Terhadap Tingkat Konsumsi

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk mengukur aktivitas
Pilkada terhadap tingkat pengeluaran konsumsi akan dianalisis
melalui sektor pengeluaran konsumsi LNPRT. Perolehan LNPRT tidak
murni dari hasil pola konsumsi yang dilakukan oleh partai politik tapi
juga dilakukan oleh instansi lainnya. Namun, tren perolehan sektor
tersebut pada Triwulan I-2018 dan dibandingkan dengan Triwulan
IV-2017, akan memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait
efek Pilkada terhadap pola pergerakan belanja partai politik yang
ditunjukkan pada konsumsi LNPRT. Tabel 2.2 berikut menunjukkan
laju pertumbuhan dan tingkat kontribusi sektor LNPRT.
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Konsumsi LNPRT dan Kontribusi
terhadap PDB Tahun 2018
Sektor
LNPRT

Laju Pertumbuhan
Triwulan I-2018
(y-on-y)

Kontribusi Sektor
LNPRT terhadap PDB
Triwulan IV-2017

Laju Pertumbuhan
Triwulan I-2018
(q-to-q)

Kontribusi Sektor
LNPRT terhadap PDB
Triwulan I-2018

8,09 %

1,16 %

0,97 %

1,17 %

Sumber: BPS 2018, diolah

Pada skala nasional, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018
telah mendorong laju pertumbuhan sektor LNPRT. Sesuai Tabel 2.2
menunjukkan bahwa sektor LNPRT mampu tumbuh pada angka 8,09
persen jika dibandingkan konsumsi LNPRT pada Triwulan I-2017.
Sektor tersebut menjadi sektor pendorong terbesar pertumbuhan
pada Triwulan I-2018 (y-on-y). Laju pertumbuhan yang terjadi
tidak lepas dari adanya momen Pilkada 2018 yang menyebabkan
peningkatan belanja partai politk di 171 daerah.
Sementara itu, secara data antar triwulan, sektor LNPRT pada
Triwulan I-2018 hanya tumbuh relatif kecil yaitu 0,97 persen. Gambar
2.2 di bawah ini menunjukkan kontribusi sektor LNPRT terhadap PDB
nasional.

Dari sisi tingkat kontribusi, sektor LNPRT masih memberikan
kontribusi yang relatif kecil terhadap total penerimaan PDRB sisi
pengeluaran. Gambar 2.2 di atas menunjukkan kontribusi sektor
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pengeluaran LNPRT pada Triwulan I-2018 hanya sebesar 1 persen atau
paling rendah dibanding 6 sektor lainnya. Sektor yang memberikan
kontribusi tertinggi terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga
yaitu sebesar 40 persen.
Gambar 2.2 Kontribusi Sektor PDB Sisi Pengeluaran
terhadap Total PDB

Sumber: BPS 2018, diolah

Dari nilai tersebut, dapat dilihat bahwa aktivitas yang dilakukan
lembaga non profit yang melayani rumah tangga, yaitu partai politik
belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dampak dari belanja
partai politik pada Triwulan I-2018 hanya sebesar 1 persen dari total
PDB.

Selanjutnya setelah mengetahui pengaruh Pilkada terhadap
sektor LNPRT dalam skala nasional, maka bagian berikutnya akan
memberikan analisis tentang pengaruh aktivitas Pilkada Serentak
2018 di tujuh privinsi terpilih khususnya dilihat dari sisi pengeluaran
sektor LNPRT.
Tabel 2.3 Statistik Laju Pertumbuhan Konsumsi LNPRT
di Tujuh Provinsi
Provinsi

Triwulan I-2018 (q-to-q)

Triwulan I 2018 (y-on-y)

Sumatera Utara
Jawa Barat
Jawa Tengah
NTB
Kalimantan Barat
Sulawesi Selatan
Maluku

3.88
7.39
0.93
1.49
0.51
15.92
-1.08

7.06
18.15
4.62
7.34
6.73
22.53
5.47
Sumber: BPS 2018 (diolah)
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Secara umum, ketujuh provinsi mampu menunjukkan laju
pertumbuhan konsumsi LNPRT positif pada Triwulan I-2018 (y-on-y).
Tercatat selama periode kampanye politik dari Januari hingga Maret
2018, belanja partai politik menunjukkan adanya peningkatan jika
dibandingkan aktivitas ekonomi pada Triwulan I-2017.

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang memiliki laju
pertumbuhan tertinggi (lihat Tabel 2.3). Presentase laju pertumbuhan
konsumsi LNPRT pada Triwulan I-2018 (y-on-y) mencapai 22,53
persen. Kemudian jika dibandingkan dengan triwulan berikutnya
juga menunjukkan pertumbuhan paling tinggi dibanding provinsi lain
yaitu 15,92 persen.
Kemudian, Provinsi Jawa Barat yang menjadi provinsi penyumbang
PDRB paling tinggi dibandingkan enam provinsi terpilih lainnya juga
menunjukkan kondisi yang sama. Aktivitas kampanye partai politik di
awal tahun 2018 ini telah mampu menstimulus sektor pengeluaran
konsumsi LNPRT sebanyak 18,15 pada Triwulan I-2018 (y-on-y). Jika
dibandingkan pada Triwulan IV-2017, sektor tersebut juga mampu
mendorong laju pertumbuhan di angka 7,39 persen (BPS, 2018).

Selanjutnya, di Provinsi Jawa Tengah aktivitas Pilkada yang
terselenggara mulai awal tahun ini masih menunjukkan pertumbuhan
yang relatif kecil jika dibanding Triwulan IV-2017, yakni hanya
tumbuh 0,93 persen (q-to-q). Kondisi yang sama juga terjadi di
Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi NTB yang masing-masing
hanya tumbuh 0,51 persen dan 1,49 persen.
Menariknya, satu-satunya provinsi yang justru tumbuh negatif jika
dibanding Triwulan IV-2017 adalah Provinsi Maluku. Provinsi tersebut
justru di awal tahun ini belum begitu terkena dampak dari aktivitas
Pilkada di wilayah tersebut. Provinsi Maluku mengalami kelesuan
pertumbuhan ekonomi di angka 1,08 persen.

Berdasarkan data statistik antar triwulan, pada Triwulan I-2018,
aktivitas Pilkada mampu menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap sektor konsumsi LNPRT di masing-masing provinsi. Hampir
di semua provinsi kecuali Provinsi Maluku mampu menunjukkan
adanya tren peningkatan laju pertumbuhan konsumsi LNPRT.
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Berdasarkan data antar Triwulan (q-to-q), aktivitas Pilkada 2018
mampu mendorong laju pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Lebih
jauh, berdasarkan data tahunan, aktivitas kampanye pada Triwulan
I-2018 mampu memberikan pengaruh terhadap sektor konsumsi
LNPRT sebesar 10,27 persen.
Gambar 2.3 Kontribusi Sektor Konsumsi LNPRT
pada Provinsi Terpilih

Sumber: BPS 2018 (diolah)

Gambar 2.3 menunjukkan kontribusi sektor konsumsi LNPRT terhadap
PDRB pada tujuh provinsi terpilih. Secara umum, kontribusi aktivitas
kampanye politik memberikan pengaruh yang masih cukup rendah
di 7 provinsi sebagai fokus kajian selama triwulan I-2018. Rata-rata
persentase kontribusi sektor konsumsi LNPRT hanya sebesar 1,3
persen terhadap total PDRB di tujuh provinsi. Kontribusi tersebut
terbilang kecil karena sektor konsumsi LNPRT hanya memberikan
andil terhadap kinerja total perolehan PDRB hanya sekitar 1,3 persen.
Selanjutnya, aspek ekonomi lain yang menarik untuk dianalisis adalah
tingkat kekayaan pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada. Dari
data tingkat kekayaan pasangan calon dapat diperoleh gambaran
pemetaan akumulasi tingkat kekayaan pasangan calon di setiap
provinsi. Selain itu, analisis ini juga akan mengukur rata-rata tingkat
kekayaan pasangan calon yang mencalonkan diri di level provinsi dan
kabupaten.
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Tingkat Kekayaan Pasangan Calon Menurut Provinsi
Aktivitas kampanye sangat berkaitan erat dengan tingkat kekayaan
karena kekayaan sering dijadikan sebagai salah satu tolak ukur
kepercayaan diri para kandidat. Aktivitas kampanye yang cenderung
memakan biaya tinggi menyebabkan biaya politik semakin mahal.
Hasil survei oleh Litbang Kemendagri pada Pilkada tahun 2015
menyebutkan, untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya
mencapai Rp 20 hingga Rp 30 miliar. Sementara untuk menjadi
gubernur berkisar Rp 20 sampai 100 miliar.
Berkaca dari fenomena tersebut, kami telah melakukan analisis terkait
tingkat kekayaan para calon kandidat di 7 Provinsi sebagai fokus
kajian kami. Selengkapnya berikut kami tampilkan tingkat kekayaan
para calon kandidat di level provinsi.
Gambar 2.4 Jumlah Kekayaan Calon Gubernur di Tujuh Provinsi

Sumber: LHKPN KPK, 2018, diolah

Tingkat kekayaan calon gubernur yang mencalonkan diri pada Pilkada
2018 di tujuh provinsi cukup beragam. Kondisi ini ditunjukkan oleh
nilai rata-rata (mean) lebih kecil dibanding nilai standar deviasi (lihat
Gambar 2.4). Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan total
kekayaan paling rendah, yakni Rp 11 miliar.

Sedangkan total kekayaan tertinggi berada di wilayah Sulawesi Selatan
dengan nilai mencapai Rp 234 miliar. Jika merujuk data Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Tahun 2018, Sulawesi Selatan memiliki total kekayaan cagub
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tertinggi karena tidak terlepas dari kekayaan yang dimiliki calon
gubernur nomor urut satu yakni Nurdin Halid, dengan kekayaan
mencapai Rp 234 miliar.
Gambar 2.5 Jumlah Kekayaan Calon Wakil Gubernur
di Tujuh Provinsi

Sumber: LHKPN KPK, 2018, (diolah)

Sementara itu, seperti yang ditunjukkan Gambar 2.5, data kekayaan
calon wakil gubernur di tujuh provinsi terpilih juga menunjukkan
kondisi yang tidak jauh berbeda. Tingkat kekayaan cawagub yang
maju dalam Pilkada tahun ini sangat beragam. Tingkat kekayaan cagub
paling kecil berada pada Provinsi Jawa Barat dengan total kekayaan
Rp 7 miliar. Sedangkan paling tinggi tingkat kekayaan berasal dari
Sumatera Utara dengan angka mencapai Rp 411 miliar. Calon wakil
gubernur nomor urut dua, yaitu Sihar Sitorus merupakan wakil
gubernur terkaya dengan nilai kekayaan mencapai Rp 350 miliar.
Gambar 2.6 Jumlah Kekayaan Calon Bupati dan Calon Walikota
di Tujuh Provinsi

Sumber: LHKPN KPK, 2018, (diolah)
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Selanjutnya, tingkat kekayaan calon bupati dan walikota di tujuh
provinsi cukup merata. Dengan nilai kekayaan rata-rata dari tujuh
provinsi sebesar Rp 293 miliar. Besar kecilnya nilai kekayaan yang
ada di provinsi juga sangat dipengaruhi oleh jumlah banyaknya calon
bupati dan calon walikota yang mendaftarkan diri. Seperti di Provinsi
Jawa Barat, akumulasi kekayaan di Provinsi tersebut mencapai Rp 680
miliar atau paling tinggi dibandingkan enam provinsi lainnya.
Sementara itu, Provinsi Sulawesi Selatan juga termasuk provinsi
dengan kekayaan calon bupati dan walikota terbesar kedua. Meskipun
daerah yang ikut serta tidak sebanyak di Provinsi Jawa Barat, namun,
salah satu calon walikota di Kota Palopo, yaitu Andi Ihkzan yang
memiliki kekayaan mencapai Rp 205 miliar. Sementara, Provinsi
Maluku merupakan provinsi yang memiliki total kekayaan calon
bupati dan walikota paling rendah, yaitu Rp 13 miliar.
Gambar 2.7 Jumlah Kekayaan Calon Wakil Bupati
dan Wakil Walikota di Tujuh Provinsi

Sumber: LHKPN KPK, 2018, (diolah)

Sementara itu, tingkat kekayaan di level calon wakil bupati dan wakil
walikota di tujuh provinsi terpilih sangat beragam. Provinsi Jawa Barat
mendominasi dengan akumulasi tingkat kekayaan paling tinggi, yaitu
Rp 657 miliar. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan tingkat kekayaan
yang dimiliki calon wakil bupati dan wakil walikota sangat timpang
jika dibandingkan dengan calon bupati dan walikota di provinsi
tersebut. Sementara, di Provinsi Jawa Tengah, tingkat kekayaan yang
dimiliki calon bupati dan calon wakil bupati cenderung berimbang.
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Gambar 2.8 Rata-Rata Tingkat Kekayaan Pasangan Calon
di Tujuh Provinsi Terpilih pada Pilkada 2018

Sumber: LHKPN KPK, 2018, (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.8, tingkat kekayaan pasangan calon di level
provinsi, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati/
walikota dan wakil bupati cukup beragam. Pada level provinsi tingkat
kekayaan yang dimiliki calon wakil gubernur justru lebih tinggi
dibandingkan kekayaan calon gubernur. Rata-rata tingkat kekayaan
wakil gubernur mencapai Rp 29,2 miliar, sedangkan rata-rata tingkat
kekayaan calon gubernur hanya mencapai Rp 21,1 miliar.

Sementara itu, di level daerah/kabupaten, tingkat kekayaan yang
dimiliki setiap pasangan calon hampir menunjukkan nilai yang sama.
Tingkat kekayaan calon bupati/walikota berada satu tingkat sedikit di
atas tingkat kekayaan calon wakil bupati/wakil walikota.
Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, kami menyimpulkan
bahwa akumulasi jumlah kekayaan para calon kandidat di 7 provinsi
ternyata sangat beragam. Tingkat kekayaan para calon kandidat
diduga memiliki korelasi kuat dengan biaya politik yang dikeluarkan.
Selain itu, besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan juga sangat
bergantung dengan besaran standar biaya hidup di masing-masing
provinsi.

Sebagai salah satu contoh pada pemilihan cagub dan cawagub
tingkat provinsi, dimana Provinsi Sulawesi Selatan secara akumulasi
menunjukkan jumlah kekayaan pasangan calon yang berlaga dalam
Pilkada 2018 jauh lebih besar dibandingkan jumlah kekayaan
pasangan calon di enam provinsi terpilih lainnya. Kondisi ini selaras
dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sulawesi Selatan
yang jauh lebih besar jika dibandingkan enam provinsi lainnya.
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Data Kementerian Ketenegakerjaan menunjukkan jika UMP Provinsi
Sulawesi Selatan mencapai Rp 2,65 juta pada tahun 2018 (liputan6.
com, 19/11).
Kedua, rata-rata tingkat kekayaan calon wakil gubernur yang
mencalonkan diri justru lebih besar dibandingkan dengan calon
gubernurnya. Kondisi tersebut memberikan indikasi jika keberadaan
wakil gubernur berperan cukup penting salah satunya dalam
memberikan dukungan secara finansial.

Pada bagian selanjutnya akan memberikan paparan analisis terkait
dampak akivitas penyelenggaraan Pilkada 2018 terhadap indikator
makro ekonomi.

Pengaruh Aktivitas Pilkada Terhadap Indikator Makro

Aktivitas Pilkada secara serentak tidak hanya memberikan dampak
pada ranah politik saja, namun secara langsung maupun tidak langsung
penyelenggaraan pesta demokrasi juga berpotensi memberikan
pengaruh terhadap pergerakan indikator makro ekonomi. Hasil
temuan Amru dan Dartanto (2014) menyebutkan jika aktivitas pemilu
2014 memberikan pengaruh terhadap beberapa indikator makro
secara jangka pendek. Mereka menjelaskan bahwa investasi berperan
signifikan pada kuartal sebelum pemilu. Kemudian Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) juga menunjukkan pergerakan (sebelum,
saat, dan sesudah) Pemilu.
Hasil studi lain oleh Hastiadi dan Fithria (2014) menyebutkan
bahwa IHSG yang berfluktuasi selama pemilu disebabkan oleh
faktor psikologis. Selain itu, indikator lain seperti inflasi juga tidak
terpengaruh oleh penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, namun lebih
dipengaruhi karena kondisi iklim global dan kebijakan pemerintah.
Berangkat dari hasil temuan studi tersebut, maka kami akan
memusatkan analisis kami pada pola pergerakan pada tingkat inflasi
dan IHSG selama Pilkada 2018 terhadap indikator makro yaitu: inflasi
dan nilai IHSG.

Kajian Kebijakan
Pilkada 2018

43

Bab 2 Aspek Ekonomi dalam Pilkada 2018

Gambar 2.9 Laju Inflasi Selama Oktober 2017-April 2018

Sumber: Bank Indonesia, 2018 (diolah)

Mengacu data publikasi Bank Indonesia (BI), tercatat nilai inflasi sejak
Oktober 2017-Mei 2018 cenderung mengalami fluktuasi. Tercatat di
awal tahun 2018 tingkat inflasi mengalami kenaikan dan mencapai
tingkat tertinggi di bulan April, yaitu 3,41 persen. Kemudian, selang
beberapa bulan kemudian tepatnya bulan Mei 2018 tingkat inflasi
kembali turun menjadi 3,23 persen atau turun 5,27 persen dibanding
bulan sebelumnya.
Terkait dengan dampak ekonomi makro di awal tahun 2018, efek
penyelenggaraan kampanye yang diasumsikan akan meningkatkan
jumlah perputaran uang yang dilakukan oleh para calon kandidat tidak
menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap indikator makro.
Kenaikan inflasi yang terjadi ketika masa kampanye, khususnya pada
bulan Maret dan April lalu lebih disebabkan oleh faktor eksternal atau
diluar aktivitas Pilkada.
Mengacu pada data BPS, kenaikan tingkat inflasi yang terjadi pada bulan
Maret dan April lebih dipengaruhi oleh adanya shock peningkatan
harga bahan makan pokok (volatile food inflation) di beberapa daerah.
Selain itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan harga Pertalite
di akhir Maret lalu juga berimbas pada meningkatnya inflasi pada
bulan April 2018 diangka 3,41 persen.

Fluktuasi yang terjadi terhadap harga-harga kebutuhan pokok di
beberapa wilayah selama masa kampanye juga menyebabkan adanya
kecenderungan janji-janji kampanye calon kandidat mengarah pada
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isu-isu ekonomi di sektor riil. Hal ini terkonfirmasi berdasarkan media
monitoring yang dilakukan TII terhadap pemberitaan kampanye
kandidat pasangan calon pada Pilkada serentak 2018.

Dalam media monitoring (1 Februari – 22 Juni 2018) ditemukan
bahwa janji ekonomi di sektor riil sebesar 45. 76 persen dari 118
pemberitaan kampanye yang terkait dengan kebijakan publik.
Janji-janji yang terkait dengan ekonomi di sektor riil lebih banyak
seputar isu tentang pemerataan ekonomi, revitalisasi pasar
tradisional, penguatan Industri Kecil Mikro (IKM), perluasan lapangan
pekerjaan, peningkatan kesejahteraan guru/pegawai honorer, serta
pengembangan ekonomi kreatif.
Selanjutnya, terkait dampak ekonomi Pilkada serentak 2018, kami juga
melakukan analisis terkait performa IHSG. Terlebih dahulu berikut
disajikan data pergerakan IHSG selama masa kampanye Pilkada 2018
Gambar 2.10 Statistik Pergerakan Performa IHSG

Sumber: finance.yahoo.com

Tercatat sejak 31 Januari 2018, performa perdagangan IHSG
berdasarkan harga penutupan terus mengalami pelemahan. Puncaknya
ketika momen Pilkada pada 27 Juni 2018, kinerja perdagangan
IHSG melemah hingga pada level 5.788. Sentimen eksternal menjadi
salah satu pemicu utama melemahnya kinerja perdagangan IHSG.
Seperti yang diungkapkan Taye Shim Kepala Mirae Asset Sekuritas
Indonesia, bahwa pada hari Rabu, 27 Juni 2018 telah terjadi aksi jual
bersih mayoritas investor asing, akibat ketidakpastian global. Kondisi
tersebut mengakibatkan IHSG ditutup melemah pada level 5.788
(kontan.co.id, 28/6).
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Terlepas dari tidak terlalu signifikannya penyelenggaraan Pilkada 2018
terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, iklim kondusif penyelenggaraan
Pilkada 2018 telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya
kepercayaan investor terhadap kondisi politik dalam negeri. Hal ini
juga terkonfirmasi dari hasil quick count perhelatan Pilkada 2018
yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di bidang analisis pasar
saham, yang memunculkan berbagai argumen terkait isu proyeksi
kinerja pasar saham. Menurut Jeffrosenberg Tan, kepala strategi
investasi di Sinarmas Sekuritas dan Jemmy Paul, CEO Sucorinvest Asset
Management, unggulnya beberapa pasangan calon pengusung Jokowi
Pilpres 2019 memiliki potensi meningkatkan kepercayaan investor.
Peluang kemungkinan Jokowi bisa memimpin pemerintahan selama
dua periode akan berdampak pada pembangunan infrastruktur dapat
berjalan maksimal (bloomberg.com, 27/6).
Dengan demikian, berdasarkan analisis kinerja perdagangan IHSG di
atas, pelemahan performa IHSG secara umum lebih disebabkan oleh
ketidakpastian global (diantaranya terkait perang dagang antara China
dan Amerika Serikat, serta kebijakan the Fed Amerika Serikat tentang
kenaikan suku bunga), dibandingkan aktivitas Pilkada serentak 2018.
Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada 2018 yang kondusif secara tidak
langsung telah memberikan pengaruh positif terhadap iklim investasi
di pasar domestik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kami tentang dampak ekonomi Pilkada
serentak 2018, berikut beberapa butir kesimpulan, diantaranya
sebagai berikut:

Pertama, pada skala nasional aktivitas kampanye yang diselenggarakan
di 171 daerah pada Pilkada tahun ini mampu mendorong akselerasi
pertumbuhan tingkat konsumsi, khususnya pada sektor LNPRT.
Namun, lebih jauh jika melihat kontribusinya terhadap perekonomian
masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1 persen. Angka tersebut
terbilang paling rendah jika dibandingkan komponen lain pembentuk
PDB dari sisi pengeluaran.
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Kedua, berdasarkan hasil analisis di 7 provinsi sebagai fokus kajian
kami, secara umum aktivitas kampanye mampu memberikan sinyal
positif dalam mendorong laju pertumbuhan sektor LNPRT. Hal
ini terlihat jelas di Provinsi Sulawesi Selatan. Aktivitas kampanye
yang berlangsung di Provinsi tersebut telah mampu menggenjot
pertumbuhan konsumsi sektor LNPRT sebesar 22,53 persen pada
Triwulan I-2018 (y-on-y).

Kemudian dari sisi kontribusi, aktivitas kampanye Pilkada tahun 2018
di 7 provinsi terpilih belum berperan signifikan dalam mendorong
ekonomi lokal, khususnya dari sisi konsumsi sektor LNPRT. Rata-rata
kontribusi sektor tersebut hanya sebesar 1,3 persen terhadap PDRB.
Ketiga, akumulasi jumlah kekayaan para calon kandidat di 7 provinsi
ternyata sangat beragam. Tingkat kekayaan para calon kandidat
diduga memiliki korelasi kuat dengan biaya politik yang dikeluarkan.
Selain itu, besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan juga sangat
bergantung dengan besaran standar biaya hidup di masing-masing
provinsi.
Keempat, perbandingan rata-rata tingkat kekayaan calon wakil
gubernur yang mencalonkan diri justru lebih besar dibandingkan
dengan calon gubernur. Kondisi tersebut memberikan indikasi jika
keberadaan wakil gubernur berperan cukup penting salah satunya
dalam memberikan dukungan secara finansial.

Kelima, aktivitas kampanye yang diasumsikan dapat meningkatkan
perputaran uang di masyarakat melalui belanja yang dikeluarkan
oleh para calon kandidat tidak memberikan dampak secara langsung
terhadap tingkat inflasi dan performa IHSG. Fluktuasi yang saat ini
terjadi khususnya pada laju inflasi lebih disebabkan pada kebijakan
penetapan harga pemerintah (administered price) dan akibat
meningkatnya harga bahan makanan pokok (volatile food). Selain itu,
melemahnya performa IHSG yang saat ini terjadi cenderung sebagai
imbas dari faktor eksternal.

Lebih jauh, fluktuasi yang terjadi pada berbagai harga bahan
kebutuhan pokok menyebabkan janji-janji kampanye diarahkan
pada isu pembangunan dan pengembangan sektor riil. Hasil media
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monitoring kami menemukan bahwa dari 118 pemberitaan kampanye
yang terkait dengan kebijakan publik, sebesar 45. 76 persen diarahkan
pada isu ekonomi sektor riil.

Secara umum kami menyimpulkan bahwa rendahnya peran kontribusi
Pilkada tahun ini dalam meningkatkan konsumsi di sektor LNPRT
diduga kuat terjadi karena adanya pergeseran model kampanye
politik. Kampanye modern yang saat ini terjadi dengan memanfaatkan
teknologi digital seperti media sosial memberikan pengaruh terhadap
menurunnya potensi kontribusi belanja yang dilakukan oleh partai
politik di sektor riil.
Selain itu, terkait dampak ekonomi Pilkada serentak 2018 secara
makro, temuan kami menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada
2018 yang kondusif disinyalir mampu meningkatkan kepercayaan
investor di pasar domestik. Sementara, pelemahan terhadap performa
IHSG lebih disebabkan oleh adanya sentimen terhadap ketidakpastian
global dibandingkan momen Pilkada serentak 2018.

Lebih jauh, berkaca dari dampak ekonomi Pilkada 2018, kami
memproyeksikan bahwa pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019
mendatang lebih berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional dan mempengaruhi iklim pasar domestik. Hal ini
disebabkan karena cakupan yang lebih luas dari Pilpres dan Pileg
2019, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Kajian kebijakan ini
juga menggarisbawahi pentingnya menganalisis tingkat konsumsi
partai politik dan para kandidat untuk mengetahui signifikansi
aktivitas politik terhadap kondisi ekonomi.
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Bab 3
Isu Kesehatan
dalam Pilkada 2018
Umi Lutfiah dan Endah Setyaningsih
Latar Belakang
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak gelombang
ketiga tahun 2018 sudah berlangsung. Sebanyak 171 daerah
mengusung kontestasi politik ini, dimana beragam partai politik
mengadang kader-kader terbaik mereka untuk maju dalam kontestasi
politik yang menyita banyak perhatian. Masyarakat disuguhi oleh
berita-berita menyangkut Pilkada dari mulai tahun 2017 dan
meningkat secara signifikan jumlah pemberitaan tersebut pada tahun
2018.
Adapun materi dalam pemberitaan terkait Pilkada cukup beragam.
Bahasan yang sering menjadi sorotan media massa, baik elektronik
maupun cetak adalah harapan, ide-ide, serta program kerja para calon
kandidat kepala daerah. Bagian ini akan menjawab pertanyaan dan
menganalisis isu tentang: “Dimanakah isu kesehatan dalam Pilkada
2018?”
Isu kesehatan sebagai salah satu materi kampanye masih tergolong
sangat rendah dan belum menjadi prioritas kampanye oleh banyak
pasangan calon (paslon), meskipun beragam masalah kesehatan
sering ditemui di daerah pemilihan (dapil) mereka. Janji-janji
yang terkait dengan kebijakan kesehatan lebih banyak seputar isu
tentang perbaikan fasilitas kesehatan meliputi pembangunan rumah
sakit hingga kelengkapan alat kesehatan, dan pelayanan kesehatan
mencakup penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak, serta
jaminan kesehatan gratis. Isu kesehatan tersebut masih menjadi isu
populis bagi paslon.
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Untuk itu, pada bagian kajian kebijakan terkait pelaksanaan
Pilkada 2018 di bidang kesehatan akan mendiskusikan lebih dalam
beberapa aspek penting, yaitu (i) kecenderungan isu kesehatan yang
dikedepankan oleh para kandidat; (ii) posisi isu kesehatan yang
diusung para kandidat terhadap masalah kesehatan masyarakat; (iii)
strategi membuat program yang strategis dan berkesinambungan
untuk isu kesehatan; (iv) rekomendasi, khususnya isu kesehatan
untuk memenangkan paslon, khususnya di Pilpres 2019; serta (v)
rekomendasi umum.
Sebelum mendiskusikan kelima aspek utama tersebut, bagian ini
akan diawali oleh ruang lingkup kajian kebijakan di bidang kesehatan,
tujuan, dan metodologi.

Ruang Lingkup Kajian Kebijakan Bidang Kesehatan

Bagian ini secara umum akan membahas mengenai prioritas isu
kesehatan dari paslon di Pilkada yang tercantum pada visi, misi, dan
program kerja. Isu prioritas ini juga akan dianalisis kesesuaiannya
terhadap permasalahan spesifik kesehatan di masing-masing dapil
paslon. Selain itu, akan dibahas mengenai strategi seperti apa
yang dapat dilakukan untuk membuat program yang strategis dan
berkesinambungan untuk isu kesehatan. Pada akhir bagian ini juga
akan dibahas mengenai rekomendasi khusus terkait Pilpres 2019
dengan dasar materi Pilkada 2018, khususnya di level provinsi.

Metode

Visi dan misi dari kandidat yang terpilih wilayahnya sebagai sampel
penelitian dikumpulkan. Data primer didapat dari siaran langsung
atau tunda debat paslon yang disiarkan di televisi atau dari YouTube
yang dapat diakses secara bebas. Data sekunder juga diperoleh dari
website Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan website masingmasing kandidat.
Untuk data masalah kesehatan di masing-masing provinsi terpilih
didapatkan dari Profil Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas
Kesehatan (Dinkes) Provinsi. Selain itu, media monitoring atas lima
media online nasional yang dilakukan dari bulan Februari sampai Juni
2018 juga digunakan sebagai salah satu cara memperkaya data.
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Populasi penelitian adalah peserta Pilkada 2018 pada level provinsi
dengan jumlah 17 provinsi. Dari 17 provinsi, kemudian diambil
7 provinsi sebagai sampel (lihat Gambar 3.1). Dasar pemilihan
sampel adalah keterwakilan provinsi pada masing-masing pulau dan
merupakan provinsi dengan jumlah pemilih yang relatif besar. Berikut
daftar provinsi yang masuk dalam sampel penelitian: Sumatera Utara,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat,
Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Gambar 3.1. Provinsi Peserta Pilkada 2018 yang Terpilih Sebagai
Sampel Penelitian
Peserta Pilkada 2018 Tingkat
Provinsi, 17 provinsi

7 provinsi sebagai sampel
penelitian

Jawa

Sumatera

Kalimantan

Sulawesi

Jawa Tengah
Jawa Barat

Sumatera
Utara

Kalimantan
Barat

Sulawesi
Selatan

Bali dan Nusa
Tenggara

Maluku dan
Papua

NTB

Maluku

Kajian kebijakan di bidang kesehatan dibatasi pada beberapa hal,
antara lain:

1. Sampel penelitian hanya diambil pada level provinsi dan pemilihan
sampel dilakukan berdasarkan keterwakilan provinsi pada masingmasing pulau.

2. Cakupan detail informasi visi-misi dan program kerja dari masingmasing paslon sangat tergantung kepada ketersediaan data di
website Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing provinsi
dan seberapa detail paslon menjabarkan visi-misi ke dalam
program kerja. Sangat memungkinkan bahwa sebenarnya program
yang paslon miliki sudah matang secara konsep, hanya saja tidak
tercantum dalam dokumen visi, misi, dan program kerja.

Temuan dan Diskusi

Bagian ini akan menginformasikan temuan mengenai prioritas isu
yang diangkat oleh para kandidat di Pilkada 2017 dan 2018. Bagian ini
akan diawali dengan melihat prioritas isu kesehatan di Pilkada 2017
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dan dilanjutkan dengan isu kesehatan di Pilkada 2018. Hal ini untuk
melihat sejauh mana perubahan isu yang terjadi di Pilkada 2017 dan
2018. Selanjutnya, terkait Pilkada 2018, bagian ini akan memberikan
informasi mengenai kesesuaian program kerja kandidat dengan
masalah kesehatan yang ada di masing-masing daerah.

Kecenderungan Isu Kesehatan

Posisi Isu Kesehatan di Pilkada 2017
Selama ini, isu kesehatan dalam pemilihan umum kepala daerah masih
belum menjadi isu utama dalam program kerja para kandidat. Posisi
isu kesehatan di Pilkada 2017 penting untuk dilihat sebagai gambaran
apakah ada perubahan kecenderungan isu kesehatan yang diangkat
oleh para kandidat di Pilgub 2018.

Pada Pilkada 2017, isu kesehatan sebenarnya cukup sering disebut
oleh kandidat. Sebanyak delapan belas dari dua puluh kandidat
menyebutkan isu kesehatan di dalam visi-misi dan program kerja.
Namun, hanya sebelas kandidat yang secara rinci menyebutkan
program turunan bidang kesehatan. Sisanya tujuh kandidat hanya
mencantumkan misi kesehatan tanpa dilengkapi dengan program
nyata mengenai detail program yang akan dilaksanakan ketika nanti
terpilih sebagai kepala daerah.
Tabel 3.1 Isu Kesehatan di Pilkada Provinsi 2017

Provinsi

Pasangan Calon

Isu Kesehatan & Program Turunannya

Aceh

TarmiziMachsalmina

Memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) menjadi
Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh Plus (JKRA-PLUS) dengan cara
pemberian asupan gizi tambahan berupa susu dan makanan bagi
ibu hamil, bayi hingga anak SD yang terintegrasi melalui Kartu Aceh
Sejahtera (KAS).

Zakaria-Alaidinsyah Tidak ada program turunan, hanya menyebutkan kata kesehatan saja
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Abdullah-Sayed

Tidak menyebutkan kata kesehatan dalam visi-misi apalagi program
kerjanya

Zaini-Nasaruddin

Isu pemenuhan hak atas layanan kesehatan rakyat, tidak ada turunan
program

Muzakir-Khalid

Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan sejajar dengan
pelayanan kesehatan di negara maju, dengan cara:
• Membentuk badan pengelolaan layanan kesehatan masyarakat
Aceh
• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan gratis mulai dari
Puskesmas Pembantu-Puskesmas-RS.

Irwandi-Nova

JKA-Plus, yang meliputi:
• Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah,
berkualitas, dan berintegrasi bagi seluruh rakyat
• Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat lanjut usia
• Pembangunan RS regional tanpa menggunakan hutang luar negeri
• Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.
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Provinsi

Pasangan Calon

Isu Kesehatan & Program Turunannya

Bangka
Belitung

Yusron-Yusroni

Memudahkan akses kesehatan bagi semua golongan masyarakat
dengan melakukan pengawasan sistem jaminan kesehatan yang telah
berjalan dan menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
dan kurang mampu.

RustamMuhammad

Tidak menyebutkan program kesehatan yang rinci.

Hidayat-Sukirman

Tidak menyebutkan program kesehatan yang rinci.

Erzaldi-Abdul

DKI
Jakarta

Banten

Gorontalo

Sulawesi
Barat

Agus-Sylvi

• Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan
di RS
• Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak
mampu
• Program ambulance keliling 24 jam untuk mencegah risiko AKI dan
AKB
• Pemberian beasiswa (S2-S3) hingga rekrutmen tenaga kesehatan
dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja
• Pembinaan jasmani dan rohani terpadu untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat Bangka Belitung
Tidak ada turunan program kesehatan apa yang akan dilakukan

Basuki-Djarot

• Integrasi Jamkesda dengan BPJS Kesehatan
• Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati 1 dokter per 5.000 warga

Anies-Sandi

• Integrasi KJP dan KJS dengan program KIP dan KIS
• Memperkuat program preventif, namun belum ada detail aksinya

Wahidin-Andika

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas,
dengan:
• Pengembangan RSU provinsi menjadi RS rujukan
• Pembangunan 77 Puskesmas baru untuk mencapai rasio 1
kecamatan 2 puskesmas
• Penyediaan dokter pada fasilitas kesehatan, khususnya daerah
terpencil dengan pemberian insentif yang layak
• Peningkatan kapasitas regulasi di bidang pelayanan kesehatan
• Peningkatan penyediaan air bersih kepada masyarakat melalui
pembangunan 8 sumber air baku di 8 kabupaten/ kota

Rano-Embay

Meningkatkan kapasitas RSUD Banten menjadi RS tipe A

Hana-Tonny

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk warga miskin dan
pedesaan, tetapi aktivitasnya akan seperti apa belum terlihat

Rusli-Idris

Menjamin layanan kesehatan masyarakat Gorontalo dengan Jamkesta

Zainuddin-Adhan

Peningkatan kualitas SDM kesehatan, tetapi sayangnya tidak ada
program turunannya

Suhardi-Kalma

Perbaikan layanan kesehatan, dengan alokasi anggaran subsidi
kesehatan dengan kerjasama BPJS

Salim-Hassanuddin Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat melalui
pengelolaan sumberdaya IPTEK kesehatan, pengembangan lingkungan
hidup sehat, peningkatan pemerataan dan mutu upaya kesehatan,
pengawasan penggunaan obat, makanan, dan bahan berbahaya
lainnya serta perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
Sumber: Data Visi Misi Kandidat di website KPUD Provinsi, 2017

1. Layanan Kesehatan

Peningkatan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan
tingkat pertama seperti Puskesmas dan tingkat lanjutan seperti
rumah sakit menjadi fokus banyak kandidat karena hasilnya
terukur dan tidak membutuhkan waktu lama dalam mewujudkan
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janji kampaye mereka (lihat Gambar 3.2 berikut). Bagi masyarakat,
isu ini menjadi isu yang mudah dicerna atau dibayangkan, sehingga
peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi pilihan pragmatis
para kandidat untuk mendulang suara pemilih.

Dari Gambar 3.2 terlihat bahwa terdapat lima masalah kesehatan
yang sering muncul dalam program kandidat di Pilkada 2017 pada
tingkat provinsi. Dari sebelas kandidat, sebanyak sembilan kandidat
fokus terhadap permasalahan peningkatan layanan kesehatan
mulai dari fasilitas kesehatan di RS maupun Puskesmas. Sebanyak
tujuh kandidat dari sebelas kandidat fokus kepada peningkatan
jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan
Jaminan Kesehatan. Sebanyak enam kandidat dari sebelas kandidat
fokus terhadap masalah Angka Kematian Ibu dan Bayi, dan empat
kandidat dari sebelas kandidat fokus terhadap masalah status gizi
buruk.
Gambar 3.2 Isu Kesehatan di Pilkada Provinsi 2017
6 provinsi, 20 kandidat

2 kandidat tidak menyebutkan
isu kesehatan

18 kandidat menyebutkan isu
kesehatan

11 kandidat ada turunan/
detail program kesehatan

Layanan
kesehatan
(9)

Jaminan
Kesehatan
(7)

SDM
Kesehatan
(7)

7 kandidat tidak ada turunan/
detail program kesehatan

Angka Kematian
Ibu & Bayi
(6)

Gizi buruk
(2)

*1 provinsi (Papua) tidak ditemukan datanya di website KPU provinsi
Sumber: Olah Data Pribadi Data Visi Misi Kandidat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi (6 Provinsi), 2018
Sumber: Data Visi Misi Kandidat di website KPUD Provinsi, 2017
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Melihat fenomena ini, masih banyak kandidat kepala daerah yang
menggunakan gaya kampanye transaksional dan tidak kontekstual.
Namun, gaya kampaye seperti ini masih dirasa efektif oleh para
kandidat karena masyarakat pemilih belum kritis terhadap masalah
kesehatan yang terjadi di wilayah mereka dan keterbatasan akan
pendidikan politik para pemilih. Perlu dilakukan pendidikan politik
untuk masyarakat agar dapat mengkritisi gaya kampanye populis.
Perlu dicatat, peningkatan layanan kesehatan terutama berfokus
pada perbaikan infrastruktur dalam jangka lama dapat membebani
anggaran daerah.

2. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan seperti pelayanan kesehatan gratis atau obat
gratis sering diusung oleh paslon untuk merengkuh hati pemilih.
Kandidat masih terjebak pada isu populis kesehatan yang berputar
pada pelayanan kesehatan dan kesehatan gratis melalui jaminan
kesehatan daerah atau jaminan kesehatan berbasis KTP. Isu populis
ini sangat rentan untuk tidak terlaksana. Jika pun terlaksana,
keberlangsungannya akan sulit untuk diharapkan. Alasannya
adalah karena sumber pembiayaan jaminan kesehatan gratis
daerah adalah APBD dengan jumlah yang terbatas yang belum
tentu akan diteruskan oleh kandidat terpilih di Pilkada periode
mendatang, serta tumpang-tindih dengan program nasional yaitu
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (hukumonline.com, 28/5).

Program-program yang ditawarkan sudah seharusnya sejalan
dengan agenda nasional dan tidak tumpang tindih apalagi saling
meniadakan. Untuk program jaminan kesehatan misalnya,
pemerintah mentargetkan tercapainya UHC pada tahun 2019.
Target ini akan tercapai jika semua elemen termasuk pemerintah
daerah ikut berpartisipasi mendukung program ini. Terhitung
sampai dengan 1 September 2017, masih terdapat 44 kabupaten/
kota dari 514 kabupaten/ kota yang belum terintegrasi dengan JKN
(bpjs-kesehatan.go.id, 1/3).
UU No. 23 Pasal 67 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
menyebutkan bahwa Pemda berkewajiban untuk melaksanakan
program strategis nasional termasuk integrasi Jaminan Kesehatan
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Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019. Namun, dari
7 kandidat yang berbicara mengenai program jaminan kesehatan,
hanya 2 kandidat yang menyatakan akan mengintegrasikan program
jaminan kesehatan tersebut dengan JKN (Jaminan Kesehatan
Nasional). Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak kandidat
yang tidak paham Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia.

3. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menjadi fokus dari tujuh
kandidat, yaitu Zainuddin-Adhan, Erzaldi-Abdul, Wahidin-Andhika,
Rano-Embay, Salim-Hassanudin, Muzakir-Khalid, dan IrwandiNova (lihat Tabel 3.1). Distribusi SDMK menjadi masalah diberbagai
tempat yang mengakibatkan sulitnya akses pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat. Alasan mengapa kandidat mengangkat isu
ini dikarenakan minimnya tenaga kesehatan di wilayahnya. Minim
tenaga kesehatan memiliki efek domino yang harus diwaspadai.
Sangat disayangkan hanya sebagian kecil kadidat mengangkat isu
SDMK.

Sebagai gambaran, tenaga kesehatan lebih banyak ditemukan di
wilayah perkotaan dibandingkan di wilayah pedesaan. Misalnya,
rasio dokter tertinggi terdapat di Jakarta (38,2 dokter per 100.000
penduduk), sedangkan Lampung memiliki rasio dokter terendah
(10,44 dokter per 100.000 penduduk) (Kemenkes, 2017). Kondisi
serupa juga ditemukan di SDMK lain seperti dokter gigi, perawat
dan bidan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wilayah di
Indonesia yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama di daerah
terpencil dan kurang diminati.

4. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Sampai saat ini, masalah Angka Kematian Ibu dan Bayi merupakan
salah satu masalah yang menjadi fokus pada level global dan
nasional. Untuk capaian Angka Kematian Ibu di Indonesia pada
tahun 2015 masih sangat tinggi, yaitu 307 per 100.000 kelahiran
hidup. Sedangkan target MDGs (Millenium Development Goals)
Indonesia tahun 2015 adalah 110 per 100.000 kelahiran hidup
(UNDP, 2015).
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Menanggapi target MDGs yang tidak tercapai di tahun 2015,
pemerintah kembali berupaya untuk mencapai sasaran SDGs
(Sustainable Development Goals) 2015-2030. Isu kesehatan
termasuk ke dalam dampak kedua SDGs, yaitu akses merata kepada
pelayanan dan jaminan sosial.

Sektor kesehatan dalam SDGs dibagi dalam empat tujuan, yaitu:
tujuan ke-2 tentang gizi masyarakat, tujuan ke-3 tentang sistem
kesehatan nasional, tujuan ke-5 tentang akses kespro (kesehatan
reproduksi) dan KB, dan tujuan ke-6 tentang sanitasi serta air bersih
(The 4th International Conference on Tobacco or Health, Mei 2017;
Pengarusutamaan Kesehatan dalam SDGs, Konferensi Nasional ke-7
Promosi Kesehatan, Bappenas). Hal ini jelas tergambar bahwa AKI
(Angka Kematian Ibu) dan AKABA (Angka Kematian Balita), yang
masih belum tertanggulangi dengan baik, sehingga dapat menjadi
salah satu target program yang ditawarkan paslon.

5. Gizi Buruk

Dua dari dua puluh kandidat yaitu Tarmizi-Machsalmia dan SalimHassanuddin pada Pilkada 2017 mengangkat masalah gizi buruk.
Perlu diacungi jempol untuk kandidat yang memiliki fokus spesifik
di masalah ini, seperti yang ditunjukkan oleh dua kandidat tersebut.
Hal ini setidaknya mengidikasikan adanya usaha dari para calon
kandidat untuk menjawab permasalah yang terdapat di wilayahnya.
Gizi buruk dapat berbentuk busung lapar (stunting) yang berkaitan
dengan pola konsumsi anak pada masa kecil. Bila digali lebih
dalam, stunting berkaitan dengan ketahanan pangan masyakarat
di Indonesia, dimana paslon dapat mengembangkan programnya
sesuai pokok permasalahan.

Lima topik di atas merupakan isu yang paling sering muncul di
dalam visi, misi, dan program kerja dari para kandidat Pilkada
2017. Apakah isu ini kembali muncul pada Pilgub 2018? Berikut
analisis kami berdasarkan data yang diperoleh dari visi dan misi,
serta program kerja yang ditawarkan paslon di 7 daerah yang kami
pilih.
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Refleksi Isu Kesehatan di Pilkada 2018
Sebagian besar kandidat calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada
2018 sudah menyebutkan isu kesehatan dalam visi-misi dan program
kerja mereka. Dari 22 kandidat yang ada, sebanyak 17 kandidat
menyebutkan isu kesehatan dalam visi dan misi yang mereka rancang.
Angka ini tidak jauh berbeda dengan Pilkada 2017.

Lima isu mainstream seperti layanan kesehatan, jaminan kesehatan,
tenaga kesehatan, gizi buruk, dan Angka Kematian Ibu, Anak, dan
Balita masih menjadi isu populis bagi paslon di Pilkada 2018. Isu ini
mudah dipahami oleh calon pemilih, sehingga tim sukses paslon masih
menggunakannya sebagai materi kampanye yang efektif.
Pada Pilkada 2018, terdapat dua tambahan isu kesehatan yang cukup
menarik, yaitu anggran kesehatan dan kesehatan lingkungan. Anggaran
kesehatan dan kesehatan lingkungan diangkat oleh beberapa paslon
menjadi suatu terobosan yang perlu diapresiasi. Meskipun untuk
anggaran kesehatan perlu dikritisi lebih dalam tentang pengalokasian
anggaran kesehatan tersebut. Peningkatan anggaran kesehatan
sebaiknya tidak diperuntukan untuk pembiayaan rutin, melainkan
dialokasikan untuk isu-isu prioritas di dapil paslon.
Gambar 3.3 Isu Kesehatan di Pilkada Provinsi 2018
7 provinsi lokasi penelitian

7 provinsi lengkap

22 kandidat

5 kandidat tidak
menyebutkan masalah
kesehatan

Fasilitas
kesehatan
(10)

Jaminan
Kesehatan
(7)

SDM
Kesehatan
(5)

17 kandidat menyebutkan
masalah kesehatan

AKI, Anak,
dan Balita
(5)

Gizi
buruk
(4)

Lingkunganair bersih,
mitigasi (2)

Anggaran
kesehatan
(1)

Sumber: Olah Data Pribadi dari Data Visi Misi dan Program Kerja Kandidat Calon Gubernur 2018 Melalui Website
KPUD Provinsi, 2018
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Sejalan dengan media monitoring yang dilakukan TII, isu kesehatan
masih tergolong sangat rendah dijadikan sebagai salah satu materi
kampanye. Janji kampanye terhadap kebijakan kesehatan hanya
8.47 persen dari 118 pemberitaan kampanye yang terkait dengan
kebijakan publik. Isu kesehatan belum menjadi prioritas kampanye
oleh banyak paslon, meskipun beragam masalah kesehatan sering
ditemui di dapil mereka. Janji-janji terkait dengan kebijakan kesehatan
lebih banyak seputar isu tentang perbaikan fasilitas kesehatan dari
mulai pembangunan rumah sakit hingga kelengkapan alat kesehatan,
penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak, serta jaminan
kesehatan gratis.
Bagaimana isu kesehatan pada Pilkada ini jika diletakkan dalam
konteks yang lebih besar, yaitu SDGs? Tabel 3.2 berikut menunjukkan
beberapa isu kesehatan yang termaktub dalam SDGs (2015-2030).
Tabel 3.2 Isu Kesehatan dalam SDGs 2015-2030

Goals
1

Aspek

Prioritas Masalah

Menghilangkan
kelaparan, •
mencapai ketahanan pangan dan
gizi yang baik, serta meningkatkan •
pertanian berkelanjutan
•
•

Kualitas kecukupan gizi (menurunkan prevalensi
gizi kurang dan gizi buruk pada balita)
Kuantitas kecukupan gizi (proporsi penduduk
dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi
minimum)
Anak pendek
Obesitas

2

Menjamin kehidupan yang sehat •
dan meningkatkan kesejahteraan
seluruh penduduk semua usia
•
•
•
•
•
•
•
•

Penurunan AKI, AKB (Angka Kematian Bayi), AKN
(Angka Kematian Neonatal)
Pengendalian HIV/AIDS, TB, Malaria
Akses kesehatan reproduksi
Kematian akibat PTM (Penyakit Tidak Menular)
Penyalahgunaan narkotika dan alkohol
Kecelakaan lalu lintas
UHC (Universal Health Coverage)
Kontaminasi dan polusi (air, udara, tanah)
Penanganan krisis dan kegawatdaruratan

3

Menjamin kesetaraan gender •
serta memberdayakan seluruh
perempuan
•

Menghilangkan sunat perempuan (Female
Genital Mutilation)
Akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi,
termasuk KB (Keluarga Berencana)
Pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan
reproduksi pada wanita dan remaja

•
4

Menjamin ketersediaan dan •
pengelolaan air serta sanitasi •
yang berkelanjutan bagi semua
orang

Akses ke air bersih
Akses sanitasi dasar layak

Sumber: Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia, the 4th ICTOH (International Conference on Tobacco or Health), Mei
2017; Pengarusutamaan Kesehatan dalam SDGs, Konferensi Nasional ke-7 Promosi Kesehatan, Bappenas

Angka Kematian Ibu, Balita, dan Anak, serta masalah jaminan
kesehatan. Permasalahan ini jika ditelisik lebih dalam ternyata juga
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menjadi permasalahan yang diangkat dalam SDG’s (2015-2030).
Artinya, beberapa kandidat sudah ada bayangan mengenai program
kesehatan apa yang relevan dengan target kesehatan secara global.
Berbicara mengenai program jaminan kesehatan, dari enam kandidat
yang menyebutkan program jaminan kesehatan, masih terdapat dua
paslon di Pilkada 2018, yaitu Sutarmidji-Ria Norsan (Kalimantan
Barat) dan NH-Aziz (Sulawesi Selatan), yang muncul dengan program
jaminan kesehatan gratis berbasis kartu sehat dan KTP. Satu kandidat
menyebutkan kesehatan gratis tanpa penjelasan program gratis
yang dimaksud seperti apa. Padahal, tahun 2019 Indonesia sudah
harus mencapai UHC yang artinya tidak ada lagi skema pembiayaan
kesehatan gratis bersifat kedaerahan.
Program populis kembali hadir di Pemilihan Gubernur 2018. Hal ini
mengindikasikan bahwa kandidat dan tim pemenangan belum paham
mengenai sistem kesehatan nasional dan juga target global yang
sudah disepakati oleh Indonesia. Kembali ingin mengingatkan bahwa
otonomi daerah memberikan kebebasan daerah untuk mengatur
rumah tangganya sendiri. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan yang
dibuat pada level daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan
diatasnya.

Sebanyak 450 dari 514 pemda kabupaten/kota sudah melakukan
integrasi dengan JKN per April 2017. BPJS mengungkapkan bahwa
selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2019 seluruh pemda diharapkan
akan bergabung dengan JKN. Integrasi ini diharapkan dalam memenuhi
target cakupan kepesertaan dari pemerintah sebesar 90 persen lebih
pada 2019. Selain itu, integrasi diharapkan mampu memberikan
standar kualitas pelayanan yang sama antar daerah.
Diketahui bahwa Jamkesda di setiap wilayah memiliki beberapa
perbedaan. Ada daerah dengan layanan kesehatan lebih lengkap
karena iuran Jamkesda yang dibayarkan sebesar Rp 10.000 per
peserta setiap bulan. Namun, ada Jamkesda dengan iuran di bawah
Rp 10.000 per peserta setiap bulan. Kondisi ini karena bervariasinya
kemampuan daerah untuk menanggung beban biaya kesehatan.

Masih adanya kandidat kepala daerah yang mengajukan program
kesehatan gratis berbasis KTP menunjukkan bahwa integrasi
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Jamkesda ke JKN masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu kasus
serupa muncul di Pilkada 2017, yaitu di Provinsi Banten. Gubernur
yang saat ini terpilih, Wahidin-Andhika, telah menepati janjinya
untuk meluncurkan Program Kesehatan Gratis berbasis KTP. Awalnya,
program ini jelas ditentang oleh pemerintah (Kementerian Kesehatan)
dengan risiko program tidak akan bisa berjalan. Namun, program ini
akhirnya direstui oleh pemerintah dengan harapan bahwa suatu saat
Pemda Banten akan mengintegrasikan jaminan kesehatannya ke JKN.
Dengan diperbolehkannya program kesehatan gratis berjalan, konsep
gotong-royong yang selama ini menjadi dasar JKN tidak akan berjalan.
Harusnya, JKN berpegang pada prinsip yang sehat membantu yang
sakit dengan iuran dan yang kaya membantu yang miskin dengan
iuran rutin yang dibayarkan setiap bulan.

Selain itu, defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan sebagai lembaga
pengelola keuangan era JKN akan terus mengalami defisit. Hal ini
dikarenakan pemda hanya mau membayar biaya perawatan dari
mereka yang sakit dengan program gratis berbasis KTP. Lain halnya
jika pemda mau berintegrasi dengan JKN. Pemasukan BPJS dari iuran
peserta jelas akan lebih banyak. Selama konsep gotong-royong tidak
berjalan, maka BPJS akan terus mengalami defisit.

Konsep gotong royong yang dimaksud juga termasuk kemungkinan
skema cost sharing biaya pelayanan kesehatan. Melalui skema cost
sharing, beban biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung
oleh BPJS akan berkurang. Skema ini juga sudah diterapkan di China
dan Jepang (informasi lengkap dapat diakses di Update Indonesia The
Indonesian Institute, Januari-Februari 2018). Namun, sampai saat ini
skema ini belum diterapkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif
mengatasi defisit BPJS.

Isu Kesehatan yang Diangkat, Tepatkah?

Sebagus apa pun program kerja yang diangkat, akan menjadi sia-sia
jika tidak sesuai dengan permasalahan lapangan. Untuk itu, sangat
penting bagi paslon untuk menyelaraskan program kerja mereka
dengan masalah nyata di masing-masing dapil. Tabel 3.3 menjelaskan
kesesuaian antara program kerja paslon dengan permasalahan di
masing-masing dapil.
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Sumber permasalahan kesehatan pada masing-masing provinsi
didapatkan dari profil kesehatan masing-masing daerah. Hal ini
menyebabkan pemutakhiran data permasalahan kesehatan sangat
tergantung dengan ketersediaan profil kesehatan yang tersedia pada
website dinas kesehatan masing-masing daerah.
Tabel 3.3 Kesesuaian Program Kesehatan Kandidat
dengan Permasalahan Masing-Masing Daerah Pemilihan
di Pilkada 2018

Provinsi dan Permasalahan Kesehatan

Kandidat dan Program Kerja

• Jawa Tengah gayeng nginceg wong meteng (Program
Jawa Tengah:
Penurunan Angka Kematian Ibu
• Angka Kematian Ibu
Jawa Pos, visi-misi Ganjar-Taj Yasin
• Terdapat 7 kabupaten/ kota yang Sumber:
di Pilgub Jawa Tengah 2018
belum terintegrasi dengan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) untuk • Menggalakkan promkes dengan melibatkan semua
komponen masyarakat
mencapai Universal Health Coverage
• Peningkatan kualitas pelayanan dan supervisi kesehatan
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kota di Jawa
Tengah, 2015.
• Menggalakkan promkes dengan melibatkan semua
komponen masyarakat
• Penambahan jumlah fasilitas dan sarana kesehatan
• Meningkatkan alokasi anggaran kesehatan dari APBD
minimal 10% di luar biaya belanja pegawai dari total APBN
Sumber: visi-misi dan program kerja Sudirman Said-Ida
di Pilgub Jawa Tengah 2018

Jawa Barat:
• Jumlah fasilitas kesehatan tingkat
pertama, Puskesmas 1:45.123
• Jumlah tenaga kesehatan (dokter
umum, dokter gigi, tenaga gizi
masyarakat, tenaga sanitasi, dan
apoteker)
• Angka Kematian Ibu 359 per 100.000
kelahiran hidup

•
•
•
•

Sumatra Utara:
Angka Kematian Ibu stagnan 268 per
100.000
• Jumlah tenaga kesehatan (dokter
umum, dokter gigi, sarjana kesehatan
masyarakat, saitarian, dan gizi)
• Penduduk yang tercover dalam JKN/
KIS baru 58.22%
• Anggaran kesehatan dari APBD masih
<10 persen

• Fokus kepada masalah ibu hamil, biaya kesehatan, dan gizi
buruk

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun
2016.

Penguatan peran RSUD dan fasilitas kesehatan daerah
Meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas gizi siswa
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak
Peningkatan kualitas kesehatan dasar

Sumber: visi-misi dan program kerja Ridwan Kamil-Uu
di Pilgub Jawa Barat 2018

• Penyediaan pangan dan makanan tambahan bergizi untuk
daerah rawan pangan dan gizi buruk
Sumber: visi-misi dan program kerja Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi
di Pilgub Jawa Barat 2018

Sumber: visi-misi Edy-Musa di Pilgub Sumatera Utara 2018

• Jaminan kesehatan dengan mekanisme PBI
kelas III
• Peningkatan promotif preventif
• Pembenahan RS pemerintah provinsi
• Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja kesehatan
Sumber: visi-misi Djarot-Sihar di Pilgub 2018

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016

Nusa Tenggara Barat:
• Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi
• Angka Kematian Balita 57 per 1.000
semua masyarakat
kelahiran hidup
• Akselerasi kegiatan mitigasi dan adaptasi terhadap
• Kasus gizi buruk balita 339 di tahun
pemanasan global dan perubahan iklim global,
2015 menjadi 403 di tahun 2016
perlindungan, pelestarian, pengendalian, penegakan
• Penduduk yang tergabung dalam JKN
hukum, pemulihan, konservasi lingkungan
Sumber: visi-misi dan program kerja TGH. Ahyar-Mori Hanafi di Pilgub NTB
67.36 persen
2018
• Jumlah tenaga kesehatan (dokter
spesialis, dokter umum, dokter gigi, • Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan
perwat, bidan)
dan pendidikan yang berkualitas serta terjangkau,
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
serta menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat
Barat Tahun 2016
mengurangi kemiskinan.
• Pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas
Sumber: visi-misi dan program kerja Moch. Ali-TGH. Lalu Gede Muhamad di
Pilgub NTB 2018
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Provinsi dan Permasalahan Kesehatan

Kandidat dan Program Kerja

• Pemenuhan kebutuhan air bersih dan zat gizi
Sulawesi Selatan:
• Penduduk yang tercover JKN baru • Menyedikan tenaga kesehatan masyarakat dan ahli gizi
pada tingkat desa/ kelurahan
25.54 persen
• Pelayanan kesehatan berbasis KTP dan pelayanan
• Jumlah tenaga kesehatan dokter gigi
Sumber: Narasi Profil Kesehatan Provisi Sulawesi
puskesmas rawat inap 24 jam
Selatan 2016
• Rehabilitasi RS miskin dan bantuan tunai untuk lansia serta
penyandang cacat
Sumber: visi-misi NH-Aziz di Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2018

• Membangun 5 RS rujukan baru provinsi

• Sumber: visi-misi Agus-Tanribali di Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2018

• Pembangunan RS regional di 6 wilayah dan ambulance
siaga
Sumber: visi-misi Nurdin-Andi di Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2018

• Program pemerataan JKN dan penguatan akomodasi
fasilitas kesehatan kabupaten/ kota
• Program penguatan kapasitas kesehatan dasar masyarakat
Sumber: visi-misi Ichsan-Andi di Pilgub Sulawesi Selatan Tahun 2018

Kalimantan Barat:
• Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
• Angka Kematian Bayi, Balita, dan Ibu
• Posyandu Aktif hanya 26.9 persen
• Jumlah tenaga kesehatan (dokter
umum, dokter gigi, bidan, apoteker,
tenaga
kesehatan
masyarakat,
sanitarian, ahli gizi)
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016

• Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia
bidang kesehatan
Sumber: visi-misi Milton-Boyman di Pilgub Kalimantan Barat Tahun 2018

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
layanan kesehatan
• Mengurangi prevalensi gizi buruk balita
• Menempatkan bidan terlatih di setiap desa
• Meningkatkan manajemen dan kompetensi penanganan
wabah penyakit dan bencana alam
• Meningkatkan kuantitas dan kualitas dokter dan tenaga
kesehatan di setiap puskesmas
• Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan mudah
dijangkau
Sumber: visi-misi Karolin-Suryadman di Pilgub Kalimantan Barat Tahun 2018

•
•
•
•
•

Meningkatkan pelayanan KIA
Mencegah dan mengendalikan penyakit
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Meningkatkan kesehatan lingkungan
Meratakan ketersediaan RS, membangun RS dan
Puskesmas
• Kartu sehat untuk masyarakat kurang mampu
• Meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi angka
kematian anak
Sumber: visi-misi Sutarmidji-Ria di Pilgub Kalimantan Barat Tahun 2018

Maluku:
• Jaminan layanan kesehatan merata berkualitas dan gratis
Sumber: terasmaluku.com, 11/5 Visi Misi Murad-Barnabas
• Akses air minum bersih
• Akses jamban sehat
• Angka Kematian Ibu
• Sarana dan tenaga kesehatan, kualitas
tenaga kesehatan, dana operasional
terbatas
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Maluku 2014

Berdasarkan informasi dari Tabel 3.3 di atas, berikut beberapa analisis
terkait kesesuaian program kerja paslon dengan permasalahan
kesehatan di masing-masing wilayah:
A. Jawa Tengah

Program kerja kedua kandidat baru menyasar masalah AKI saja,
itu pun untuk pasangan Ganjar-Yasin belum secara spesifik bentuk
kegiatan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengurangi AKI
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di Jawa Tengah. Sedangkan untuk masalah integrasi ke JKN sama
sekali tidak disinggung oleh kedua kandidat.

B. Jawa Barat

Masalah di Jawa Barat yang sama sekali tidak disinggung oleh
para kandidat adalah terkait jumlah Puskesmas yang masih
sangat kurang, serta kekurangan jumlah tenaga kesehatan. Untuk
permasalahan AKI dan kematian anak sudah disinggung oleh
kandidat Ridwan Kamil-Uu, walaupun masih sangat umum dan
belum menggambarkan program nyatanya akan seperti apa.

C. Sumatera Utara

Satu permasalahan utama yang sama sekali tidak disinggung oleh
kandidat adalah masalah anggaran kesehatan yang masih kurang

dari 10 persen dari total belanja APBD. Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 menyebutkan dengan
jelas bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal
10% dari total belanja APBD di luar gaji.

Paslon Djarot-Sihar jika dilihat sudah menyesuaikan program kerja
dengan permasalahan di lapangan. Hanya saja untuk kandidat
lain, program kerjanya masih belum memperlihatkan keterkaitan
dengan masalah di lapangan dan masih sangat umum.

D. Sulawesi Selatan

Hanya Paslon Ichsan-Andi saja yang menyinggung tentang masalah
JKN, itu pun belum jelas bentuk pemerataan JKN yang menjadi
program. Sedangkan permasalahan jumlah tenaga kesehatan
disinggung oleh Paslon NH-Aziz, walaupun belum secara spesifik
menyebutkan jumlah tenaga kesehatan apa yang akan ditambah.
Padahal, jika melihat data sudah jelas bahwa jenis tenaga dokter
gigi merupakan permasalahan jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi
Selatan.
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Masalah isu populis ternyata juga masih diangkat oleh paslon di
Sulawesi Selatan dengan menawarkan program kesehatan berbasis
KTP. Padahal, berulang kali sudah disebutkan bahwa tahun 2019
semua jaminan kesehatan daerah harus berintegrasi dengan JKN.
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Belum lagi mengenai program pembangunan lima RS rujukan
yang sudah pasti membutuhkan banyak dana. Walaupun dana
APBD Kesehatan Sulsel sudah lebih dari 10%, tetapi masih harus
mempertimbangkan pembiayaan program lain. Jangan sampai
program lain menjadi tidak terealisasi hanya karena dana sudah
banyak terserap untuk program pembangunan lima RS rujukan.
Akan lebih baik jika paslon merancang program memperbanyak
jumlah tenaga kesehatan dokter gigi dan meningkatkan kualitas
tenaga kesehatan, misalnya dengan program beasiswa. Program
ini akan lebih dapat terealisasi daripada program pembangunan
lima RS rujukan dan sesuai dengan permasalahan lokal di Sulawesi
Selatan.

E. Nusa Tenggara Barat

Dari empat paslon calon gubernur NTB 2018, terdapat dua paslon
yang menyebutkan visi-misi kesehatan. Namun, program turunan
yang ditawarkan masih belum bersifat operasional. Contohnya,
untuk program kerja paslon TGH. Ahyar-Mori Hanafi adalah
meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan. Program
ini belum jelas akan seperti apa program nyatanya dalam rangka
meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan.
Program paslon Moch. Ali-TGH. Lalu Gede pun demikian. Paslon
ini menuturkan akan melaksanakan program meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, belum jelas
dengan cara apa paslon ini akan meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat.

Jika kita lihat permasalahan spesifik di NTB yang masih harus
dibenahi adalah terkait angka kematian balita, gizi buruk, persentase
kepesertaan JKN, dan kekurangan jumlah tenaga kesehatan untuk
dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan.
Mengacu pada data ini (lihat Tabel 3.3), seharusnya paslon dapat
lebih spesifik dalam mengusulkan suatu program kerja.
Paslon TGH. Ahyar-Mori Hanafi dalam meningkatkan kualitas
dan akses layanan kesehatan harusnya dapat secara spesifik
menyebutkan akan menambah jumlah dokter spesialis, dokter
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umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Sedangkan untuk paslon
Moch.Ali-TGH. Lalu Gede dalam menyebutkan lebih spesifik tentang
aspek apa yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hidup
dan kesejahteraan masyarakat. Mengacu ke Tabel 3.3, harusnya
dapat disebutkan secara spesifik jika masalah kematian balita dan
gizi buruk lah yang harus diatasi dengan program operasional.

Tabel 3.3 juga menginformasikan bahwa paslon TGH. Ahyar-Mori
Hanafi menyebutkan salah program kerjanya adalah kesehatan
gratis. Paslon ini harus membaca ulang mengenai aturan bahwa
pada tahun 2019 semua jaminan kesehatan daerah harus
melakukan integrasi dengan JKN. Jadi, program kesehatan gratis
sebenarnya sudah tidak representatif untuk diajukan. Daripada
paslon ini mengajukan program kesehatan gratis, alangkah baiknya
jika program kerja yang dirancang terkait dengan meningkatkan
cakupan kepesertaan JKN agar lebih dari 67.76%.

F. Kalimantan Barat

Pada dasarnya, beberapa paslon sudah menyebutkan program
kerja yang sesuai dengan permasalahan lapangan. Namun, dari
beberapa program yang ada belum jelas dalam bentuk apa akan
dilaksanakan program tersebut. Misalnya untuk mengurangi
AKI akan ditingkatkan pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).
Kemudian, timbul pertanyaan baru, dalam bentuk apa pelayanan
KIA tersebut akan dilakukan, atau pelayanan KIA apa yang harus
ditingkatkan karena jenis pelayanan KIA juga beragam.

Program populis Kartu Sehat nyatanya juga masih muncul di
Kalimantan Barat. Melihat fakta ini, ada baiknya paslon dan
kandidat membaca aturan Sistem Kesehatan Nasional kembali agar
lebih terpapar isu-isu kebijakan kesehatan nasional.
Secara umum, ada kandidat yang sudah menyesuaikan dengan
permasalahan ‘real’ masing-masing provinsi. Namun, banyak
juga paslon yang belum melakukan hal tersebut. Terlebih ada
isu penting yang harusnya diangkat oleh paslon tetapi luput dari
perhatian, seperti isu JKN. Sebaliknya, ada isu yang sebenarnya
tidak menjadi masalah di provinsi tertentu namun justru diangkat
menjadi program kerja.

66

Kajian Kebijakan
Pilkada 2018

Umi Lutfiah dan Endah Setyaningsih

Lebih jauh, mayoritas program kerja paslon belum secara nyata
menyebutkan program kerja mereka. Misalnya untuk program
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Program ini masih
sangat umum. Dengan cara apa kualitas pelayanan kesehatan akan
ditingkatkan? Aspek mana dari dimensi kualitas pelayanan yang
harus ditingkatkan?

G. Maluku

Paslon Murad-Barnabas adalah satu-satunya paslon yang
mengangkat isu kesehatan di Pilgub 2018. Aspek yang menjadi
perhatian adalah masalah jaminan layanan kesehatan merata,
berkualitas, dan gratis. Jika kita lihat deskripsi permasalahan di
Maluku, sebenarnya banyak hal yang masih belum masuk ke dalam
program kerja Calon Gubernur Maluku.
Masalah air minum, jamban sehat, AKI, jumlah dan kualitas tenaga
kesehatan masih belum tersentuh. Program kesehatan yang
ditawarkan paslon pun belum begitu jelas, baik dari rincian skema
program, apakah mengikuti skema JKN atau menggunakan skema
populis, seperti program kesehatan gratis berbasis KTP.

Terkait penyelenggaran Pilkada serentak tanggal 27 Juni lalu,
sejumlah lembaga survei sudah merilis beberapa paslon yang
mendapatkan kemenangan versi quick count. Jika dianalisis lebih
lanjut, enam paslon yang dinyatakan menang versi quick count
tersebut memiliki program kesehatan dalam janji kampanye
mereka. Keenam paslon tersebut adalah Ganjar-Yasin (Jawa
Tengah); Ridwan Kamil-Uu (Jawa Barat); Edy-Musa (Sumatera
Utara); Nurdin-Andi (Sulawesi Selatan); Sutarmiji-Ria (Kalimantan
Barat), dan Murad-Barnabas (Maluku). Satu-satunya kandidat yang
dinyatakan menang, namun tidak memiliki program kesehatan
adalah paslon Zulkieflimansyah-Siti (NTB).

Namun, fakta di atas tidak serta-merta dapat dijadikan kesimpulan
bahwa masyarakat sudah melihat isu kesehatan sebagai salah satu
pertimbangan dalam memilih paslon. Hal ini dibuktikan dengan
adanya paslon yang memiliki program kesehatan yang fokus, detail,
dan sejalan dengan masalah kesehatan lokal justru tidak terpilih
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(tercatat paslon Djarot-Sihar mengalami kekalahan di Pilgub
Sumatera Utara).

Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan

Secara umum tidak banyak perubahan prioritas isu kesehatan Pilkada
2017 ke Pilkada 2018. Isu paling banyak terkait layanan kesehatan
muncul di Pilkada 2017 dan 2018. Isu kedua yang muncul adalah
jaminan kesehatan dan selanjutnya permasalahan AKI. Permasalahan
ini linear dengan permasalahan nasional yang juga menjadi target
bersama dalam SDGs.

Seperti dijabarkan di atas, isu kesehatan masa kampanye masih
berkutat pada peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat fisik,
seperti pembangunan gedung dan meningkatkan fasilitas layanan
kesehatan (aspsek infrastruktur). Topik kesehatan yang memiliki
tolak ukur keberhasilan jangka panjang belum menjadi prioritas atau
belum serius digarap oleh para calon kandidat.

Terkait program kerja kandidat, secara umum belum spesifik
menyinggung bentuk kegiatan nyata yang akan dilaksanakan. Artinya,
program kerja yang ditawarkan masih mengambang. Lebih jauh,
program kerja juga masih ada yang bertentangan dengan kebijakan
nasional, seperti program jaminan kesehatan gratis berbasis kartu
sehat atau KTP.
Semua kandidat Pilkada 2018 tidak menyinggung tentang dana
APBD kesehatan yang masih kurang dari 10 persen. Padahal, UU
sudah mengamanatkan bahwa anggaran dana kesehatan yang harus
dialokasikan pemerintah daerah khusus untuk kesehatan adalah
minimal 10 persen dari total belanja APBD.
Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara permasalahan
kesehatan di daerah pemilihan masing-masing kandidat dengan visi
dan misi para kandidat yang berlaga di Pilkada 2018. Para kandidat
masih berfokus pada program-program kesehatan yang bersifat
populis, seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan jaminan
kesehatan.
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Sepertinya, masih banyak kandidat yang masih belum dapat
menentukan prioritas masalah dalam penyusunan program kerja,
baik sebelum dan setelah masa JKN. Sebagai contoh, ada beberapa
kandidat yang masih mencantumkan program kesehatan gratis tanpa
perduli bahwa tahun 2019 nanti semua sudah harus melakukan
integrasi dengan JKN.
Dari 22 paslon yang berlaga di 7 provinsi tersebut, hanya satu paslon
kandidat yaitu Djarot-Sihar (Sumatera Utara) yang terlihat memiliki
kesesuaian antara permasalahan kesehatan di lapangan dan program
kerja. Kejelian dalam membingkai program kerja, khususnya di bidang
kesehatan dari para kandidat masih perlu dipertajam, sehingga tidak
terjadi kampanye yang bersifat jargon belaka. Hal ini juga menjadi
catatan, perlunya pendidikan politik bagi masyarakat untuk menjadi
pemilih yang kritis dan mendorong paslon untuk membuat program
kerja yang relevan, sehingga memicu paslon untuk terus berbenah
diri.
Dari hasil analisis kebijakan TII terkait Pilkada serentak 2018 dapat
dikatakan bahwa isu kesehatan yang fokus terhadap masalah lokal dan
detail tidak serta-merta menjadi salah satu pertimbangan masyarakat
dalam memilih kandidat. Mayoritas paslon yang terpilih merupakan
paslon dengan program kerja kesehatan, walaupun bukan merupakan
program yang tepat sasaran dan detail.

Rekomendasi

Dari berbagai informasi dan analisa yang telah dibahas sebelumnya,
berikut rekomendasi yang dapat disampaikan. Rekomendasi dibagi
menjadi dua hal, yang pertama terkait strategi bagaimana membuat
program kerja yang berdampak positif kepada masyarakat dan
berkesinambungan. Kedua, terkait dengan rekomendasi isu kesehatan
yang dapat diangkat dalam kontestasi Pilpres 2019.

Strategi dalam Membuat Program Kerja yang
Berdampak dan Berkesinambungan

Agar program kerja dapat berjalan dan memberikan efek maksimal,
maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kandidat
harus melihat modal yang dimiliki oleh daerah. Misalnya apakah
APBD yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan program kerja
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yang disusun. Jika APBD dirasa tidak cukup, maka mustahil program
ini terlaksana. Belum lagi kalau berbicara mengenai kesiapan sumber
daya manusia dan fasilitas lainnya.
Gambar 3.4 Alur Merancang Program Strategis Daerah

INPUT
1. Manusia
2.Uang/ Modal
3.Metode/
Prosedur
4.Bahan Baku
5.Fasilitas/
Alat Penunjang

Masalah lokal

Program kerja
daerah

Program nasional

Program global

Aspirasi
masyarakat

Sumber: Draft, Richard L. 2003. Management, ed. 6, Singapura, South-Western of Thomson Learning.

Salah satu program kesehatan yang sangat populer namun berpotensi
tidak berkesinambungan adalah program kesehatan gratis. Sesuai UU
No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi
maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan program/kebijakan
pada level nasional. Pemerintah pusat harus menindak tegas daerah
yang tidak melaksanakan amanat UU. Sedangkan kandidat sudah
saatnya ‘melek’ terhadap kebijakan pada level nasional. Sinergisitas
penting dalam rangka mencapai tujuan program/kebijakan.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
harusnya juga dapat dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah
(kandidat) dalam melakukan integrasi Jamkesda ke JKN. Perpres
ini menjelaskan sebuah kewajiban bagi seluruh pemda di Indonesia
untuk bergabung dengan JKN sampai tanggal 1 Januari 2019.
Kedua, program yang dirancang juga harus memperhatikan
permasalahan daerah masing-masing serta aspirasi masyarakat. Pada
akhirnya, program kerja yang dirancang adalah untuk kebutuhan
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masyarakat. Masing-masing kandidat dan tim sukses dapat melihat
permasalahan kesehatan dari Profil Kesehatan masing-masing
daerah dan dapat jajak pendapat dengan Dinas Kesehatan. Aspirasi
masyarakat penting juga untuk didengar melalui diskusi tatap muka
atau juga dengan memanfaatkan metode survei.
Ketiga, program kerja harus sejalan dengan kebijakan pada level atas.
Hal ini untuk menjamin bahwa program dapat bertahan dalam jangka
waktu lama. Selain itu, penting bagi paslon untuk memastikan bahwa
program mereka nantinya dapat terlaksana dan tidak bertentangan
dengan program dan peraturan perundangan-undangan pada level
diatasnya.

Potensi Topik Kesehatan untuk Kandidat Pilpres 2019

Berdasarkan penjabaran di atas, kami merekomendasikan tiga topik
kesehatan terkait isu-isu kesehatan yang penting dikembangkan
dan sesuai dengan permasalahan lokal, nasional, dan global, namun
memiliki potensi mendulang suara, yaitu:

• Jaminan kesehatan, khususnya fokus kepada Penerima Bantuan
Iuran (PBI) dan mengurangi antrian di fasilitas rujukan. Artinya,
pemerintah daerah memang sudah seharusnya mengintegrasikan
Jamkesda ke JKN. Untuk mempersiapkan kualitas layanan kesehatan
yang baik, salah satu aspek yang harus diperbaiki adalah terkait
waktu antrian di fasilitas rujukan;

• Peningkatan pelayanan kesehatan, terutama terkait pemerataan
akses tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan. Isu
pemerataan akses dan tenaga kesehatan sampai saat ini masih
menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Untuk mencapai
pemerataan akses dan tenaga kesehatan, dibutuhkan komitmen
lintas sektor dari Kementerian Kesehatan, Bappenas, Pemerintah
Daerah, Bappeda, Organisasi Profesi, Kementerian Keuangan, serta
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan
• Kesehatan ibu dan anak, khususnya terkait sistem rujukan bila
terjadi kegawatdaruratan. Saat ini, Indonesia belum memiliki sistem
rujukan tersistem (online). Sistem rujukan yang tersistem akan
mempermudah proses rujukan dan mengurangi risiko kematian ibu
dan anak.
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Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D. - Direktur Eksekutif
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Legislatif di National Democratic Institute for International Affairs
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di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina
(2009-2013) dan mengajarkan beberapa mata kuliah, seperti Praktik
Diplomasi dan Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional.

Arfianto Purbolaksono, S.IP. – Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono (Anto), lulusan Jurusan Ilmu Politik, Fakultas
Ilmu Sosial Politik (FISIP), Universitas Jenderal Soedirman. Saat ini,
Anto tengah menempuh Magister Ilmu Politik di Univesitas Indonesia.
Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, pertahanan,
HAM, dan digital politics.
Anto telah banyak aktif terlibat di berbagai lembaga riset. Beberapa
riset-riset yang pernah diikuti adalah “Survei Dinamika Internal Partai
Politik Di Indonesia”; “Evaluasi Pengelolaan Daerah Kepulauan, Guna
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dan Demokrasi, Politik Perkotaan, Politik Keamanan, serta Pilkada
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dengan The Indonesian Institute sebagai Peneliti Bidang Politik.
Beberapa artikel tulisannya ada di beberapa media massa lokal, jurnal,
monograph, dan bunga rampai buku.
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Riski Wicaksono adalah lulusan Sarjana Ekonomi Pembangunan
di Universitas Sebelas Maret dengan predikat cumlaude (2016).
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kegiatan penelitian yang diadakan oleh dosen, instansi pemerintah
daerah maupun perusahaan konsultan. Riski juga berpengalaman
magang di Bappeda Provinsi Yogyakarta d ibidang pengendalian.
Dalam kaitannya pengalaman menulis jurnal ilmiah, Riski bersama
dosen pernah mengikuti sebuah kompetisi jurnal ilmiah yang diadakan
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Ownership Structure Matter? Cost Efficiency Study of Insurance Firms
in Indonesia” yang dipresentasikan di Kantor Pusat Bank Indonesia.
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Umi Lutfiah, M.PH. - Peneliti Bidang Sosial

Lahir di Bantul, 31 Agustus 1991. Lutfiah adalah peneliti bidang sosial
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dan S2 di Departemen Biostatistika dan Ilmu Kependudukan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Lutfiah memiliki
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demografi, fertilitas, gender, keluarga berencana, kesehatan lansia,
dan kesehatan jiwa.
Beberapa penelitian yang sudah pernah diikutinya antara lain Study
Jamkesda (USAID), Survey Pekerjaan Rumah Tangga (ILO), Sistem
Rujukan Berjenjang (CHEPS, BPJS), Keamanan Pangan (BPOM),
Ketersediaan Alat Kontrasepsi di Era JKN Tahun 2017, Dampak dan
Persepsi Era JKN terhadap RS Swasta di Indonesia (Palladium) serta
beberapa penelitian lain. Lutfiah pernah bergabung dengan Center
for Health Economic and Policy Study UI (2014) sebelum bergabung
dengan The Indonesian Institute pada bulan Februari 2018. Selain
mengikuti penelitian, Lutfiah juga telah berpartisipasi sebagai penulis
di jurnal nasional maupun internasional. Tulisannya mengenai
Jaminan Kesehatan Masyarakat telah dimuat di Jurnal Kesmas tahun
2015 dan tulisannya mengenai fertilitas pernah dimuat di Makara
Journal of Health Research tahun 2017.
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Yossa Nainggolan, M.PP – Manajer Penelitian dan
Program
Yossa AP Nainggolan (Yossa), lulusan Public Policy Oregon State
University (OSU), USA.Berkecimpung di dunia penelitian kurang lebih
12 tahun. Ia pernah bekerja di Komnas HAM sebagai peneliti, ASEAN
Disability Forum, dan Asosiasi Alumni Program Beasiswa AmerikaIndonesia (ALPHA-I). Yossa mempunyai perhatian terhadap isu-isu
hak asasi manusia, kelompok minoritas dan rentan, dan penyandang
disabilitas.
Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya
“Mendorong Kebijakan Pemeriksaan HIV Self-Testing”; “Pemaksaan
Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”;
“Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Dengan Gangguan
Jiwa”. Yossa juga kerap menulis di sejumlah artikel di jurnal dan di
beberapa media massa, antara lain, “Negara dan Minoritas”, “RUU
Penyandang Disabilitas”; “Upaya Negara Dalam Pemenuhan dan
Perlindungan Hak-Hak Kelompok Minoritas dan Rentan.”
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