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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Agustus 2018 mengangkat Laporan Utama tentang 
menilai soal aksi korporasi PT. Pertamina. Isu terkait PT. Pertamina 
ini tengah santer diperbincangkan mengingat putusan pemerintah 
yang merestui penjualan aset PT. Pertamina kepada pihak swasta. 
Pertanyaannya kemudian adalah apakah aksi-aksi korporasi perusahaan 
sebagai akibat penjualan aset bisa menjadi salah satu alternatif guna 
menjaga keberlangsungan kinerja PT Pertamina? 

Di bidang politik, Update Indonesia mengulas isu tentang penyelenggaraan 
Asian Games 2018 sebagai momentum yang strategis untuk memperlihatkan 
kemajuan pembangunan Indonesia. Lainnya, isu politik yang tidak kalah 
penting adalah melihat dinamika jelang pendaftaran calon presiden dan 
wakil presiden pemilu 2019. 

Update Indonesia juga menyajikan topik mengkritisi komitmen parpol 
dalam pemberantasan korupsi dan reformasi tata kelola lapas di Indonesia. 
Isu yang terakhir berangkat dari penangkapan kepala Lapas Sukamiskin 
yang telah memberi fasilitas dan izin khusus kepada sejumlah narapidana. 

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat topik tentang 
peringatan 25 tahun Komnas HAM yang mendorong kiprah Komnas 
HAM lebih baik dalam penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Dua 
isu sosial lainnya, pekan ASI Internasional dan ASI eksklusif yang jatuh 
pada minggu pertama Agustus. Update Indonesia Agustus juga menyoroti 
program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan kali item. 
Keputusan pemda setempat untuk menutup kali item dinilai sejumlah pihak 
sangat tidak efektif jika tujuannya untuk mengurangi bau menyengat dari 
kali item. 

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

 Selamat membaca.
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Menilai Soal Aksi Korporasi PT. Pertamina

Beberapa waktu lalu publik diramaikan dengan putusan Menteri 
BUMN Rini Soemarno yang merestui penjualan aset PT. Pertamina 
kepada pihak swasta. Sebelumnya, PT. Pertamina (Persero) melalui 
surat Direksi Pertamina Nomor 253/C00000/2018-S4 perihal 
permohonan ijin prinsip aksi korporasi untuk mempertahankan 
kondisi kesehatan keuangan Pertamina. Kemudian, Pada 29 Juni 
2018 melalui surat Nomor S-427/MBU/06/2018 Menteri BUMN 
Rini Soemarno mengizinkan penurunan kepemilikan aset (share-
down) sebagai upaya menjaga kesehatan keuangan Pertamina 
(www.liputan6.com, 18/7).

Setidaknya terdapat empat poin aksi korporasi PT. Pertamina 
yang mendapat lampu hijau oleh Rini Soemarno selaku Menteri 
BUMN. Pertama¸ share down aset-aset hulu selektif. Kedua, 
spin-off unit bisnis IV Cilacap dan unit bisnis RU V Balikpapan. 
Ketiga, melakukan investasi tambahan dalam memperluas jaringan 
penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Keempat, meninjau ulang 
kebijakan perusahaan yang dirasa bakal berdampak (tirto.id, 19/7).

Kebijakan pemerintah menyehatkan kembali kinerja keuangan 
PT. Pertamina melalui penurunan kepemilikan bukan tanpa 
pertentangan. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyinggung soal 
penjualan sebagaian aset PT. Pertamina ke anak perusahaan yang 
dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara. Ia mengungkapkan perlu mencari 
solusi lain terkait kondisi keuangan tanpa melakukan penjualan aset 
(www.cnnindonesia.com, 19/7).

Di lain pihak, Sri Mulyani selaku menteri Keuangan mengungkapkan 
aksi korporasi Pertamina sudah dipertimbangkan matang-matang 
bersama Kementerian terkait seperti Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral 
(ESDM). Mereka akan selalu memantau profil usaha PT. Pertamina 
dari sektor hulu hingga hilir untuk mengkaji lini usaha yang paling 
menguntungkan dan layak dilakukan korporasi (www.cnnindonesia.
com, 19/7).

Laporan Utama
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Penulis menilai kebijakan pemerintah menjadikan perusahaan plat 
merah sebagai perusahaan terbuka (go public) sebenarnya telah 
diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, bahwa jika pengalihan aset perseroan kurang dari 50 
persen, maka Direksi dapat langsung melakukan penjualan dan 
perbuatan hukum tersebut tetap mengikat perseroan. Kemudian 
jika pengalihan aset lebih dari 50 persen, maka pengalihan tersebut 
harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang 
Saham Gabungan (RUPS).

Berdasarkan peraturan tersebut, sangat dimungkinkan sebuah 
perusahaan milik pemerintah melepaskan sebagian asetnya 
menjadi perusahaan terbuka guna menjaga kesehatan keuangan 
dan meningkatkan profit perusahaan. Terdapat beberapa contoh 
perusahaan BUMN yang saat ini telah menjadi perusahaan go 
public, diantaranya: PT. Telkom, PT. Semen Indonesia, PT. Jasa 
Marga, PT Bank Rakyat Indonesia, PT. Garuda Indonesia (www.
sahamok.com). 

Statistik Kinerja Keuangan PT. Pertamina

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting yang 
dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan. 
Merujuk pada Ikatan Akuntan Indonesia (2002) tujuan laporan 
keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, rapor keuangan PT. 
Pertamina menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Berikut 
tabel penilaian efisiensi perusahaan PT. Pertamina:

Laporan Utama
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Statistik Keuangan PT. Pertamina Tahun 2013-2017 (Dalam 
Triliun Rupiah)

Sumber : www.pertamina.com, diolah.

Tercatat total aset yang dimiliki PT. Pertamina selama tahun 
2013-2017 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2017 aset yang 
dimiliki mencapai Rp 512 triliun atau meningkat dibanding tahun 
sebelumnya yang hanya Rp 472 triliun. Namun, jika dilihat dari nilai 
Return On Asset (ROA) pada tahun 2017 justru menurun di angka 
0,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio kemampuan yang 
dimiliki perusahaan guna memperoleh laba secara keseluruhan dari 
nilai aset yang dimiliki mengalami penurunan.

Kemudian dari sisi perolehan laba kotor juga menunjukkan kinerja 
yang belum menggembirakan. Hal ini terjadi karena laba yang 
diterima juga belum menunjukkan konsistensi peningkatan. Pada 
tahun 2014 laba mengalami penurunan cukup signifikan di angka Rp 
38 triliun atau turun 24 persen dibandingkan tahun 2013. Kondisi 
yang sama juga terjadi pada tahun 2017 yang mengalami penurunan 
24 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perolehan laba yang inkonsisten tersebut juga diperkuat dengan rasio 
perolehan ekuitas atau Return On Equity (ROE) yang cenderung 
rendah. Pada tahun 2017 persentase ROE sebesar 0,15 persen atau 
turun 33 persen dibandingkan nilai ROE di tahun 2017. Kondisi ini 
menjelaskan bahwa PT. Pertamina belum memberikan rapor kinerja 
yang bagus terhadap pemerintah selaku pemegang saham tunggal.

Laporan Utama
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Sementara itu, dari sisi kemampuan finansial PT. Pertamina dalam 
mengembalikan utang atau debt ratio terbilang cukup baik. Hal 
ini terlihat dari nilai debt ratio dari tahun 2013-2015 cenderung 
mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan rasio kegagalan 
PT. Pertamina dalam pengembalian hutang dari tahun ke tahun 
semakin kecil.

Mendorong Pembangunan Yang Partisipatif

Penulis berpendapat bahwa aksi korporasi perusahaan yang 
dilakukan dengan berlandaskan hukum yang berlaku bisa menjadi 
salah satu alternatif guna menjaga keberlangsungan kinerja sebuah 
perusahaan. Menjadi perusahaan terbuka atau go public artinya 
masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja 
perusahaan tersebut. Selain itu, sumber pendanaan juga bisa 
diperoleh melalui sumber modal masyarakat atau investor, sehingga 
beban pendanaan tidak bertumpu pada anggaran negara atau 
APBN.

Langkah PT. Pertamina menjadi perusahaan terbuka memberikan 
peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah. Merujuk pada 
statistik keuangan PT. Pertamina yang telah dijelaskan sebelumnya, 
PT. Pertamina masih menunjukkan kinerja yang kurang maksimal. 
Meskipun dari rasio pengembalian hutang cukup baik, namun dilihat 
dari sisi rasio profitabilitas cenderung menurun. Dengan demikian, 
kondisi ini menunjukkan profit yang diperoleh PT. Pertamina tidak 
sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah melalui 
subsidi.

Dengan menjadi perusahaan terbuka diharapkan PT. Pertamina 
menjadi perusahaan yang lebih kompetitif. Hal ini sangat 
dimungkinkan karena ketika perusahaan menjadi go public, 
perusahaan akan berupaya berkomitmen untuk terus berkembang 
dan menunjukkan kinerja terbaiknya di pasar.

Lebih jauh, aksi korporasi PT. Pertamina harus tetap dilakukan di 
bawah pengawasan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas. 
Hal ini dimaksudkan karena PT. Pertamina menghasilkan produk 
yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, 
pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam merumuskan 
kebijakan strategis guna kesejahteraan masyarakat.

- Riski Wicaksono -

Laporan Utama

Sebagai representasi 
dari pemerintah, 
BUMN akan lebih 
kompetitif dan 
transparan ketika 
menjadi perusahaan 
terbuka yang ikut 
diawasi oleh publik.  
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Tahun ini merupakan tahun kedua Indonesia berkesempatan 
menjadi tuan rumah Asian Games. Pertama kali Indonesia menjadi 
tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Tepat 17 tahun setelah 
Indonesia merdeka. Penyelenggaraan Asian Games 1962 tersebut 
merupakan salah satu acara penting bagi Bangsa Indonesia sebagai 
negara yang masih tergolong muda.

Federasi Asian Games mensyaratkan kepada tuan rumah untuk 
menyediakan kompleks multi-olahraga. Oleh karena itu, Presiden 
Sukarno langsung membentuk Dewan Asian Games Indonesia 
(DAGI) pada 11 Mei 1959 yang dipimpin oleh Menteri Olah Raga, 
Maladi (republika.co.id, 07/03).

Sebagai seorang insinyur teknik sipil, dan juga karena memiliki ambisi 
dan selera yang tinggi dalam proyek-proyek pembangunan, Sukarno 
turun langsung untuk pemilihan tempat hingga proses perencanaan. 
Rancang  bangun Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) juga 
didesain atas arahan beliau. Sukarno menginginkan stadion tersebut 
dibangun dengan atap melingkar untuk menunjukkan kemegahan 
pada waktu itu. Mengingat saat itu, di negara-negara Asia Tenggara 
belum memiliki stadion dengan konsep atap melingkar.

Untuk membangun kompleks olah raga GBK Senayan tersebut, 
Sukarno mendapatkan bantuan pinjaman dari Uni Soviet dengan 
jangka waktu pinjaman yang panjang. Ketika Perdana Menteri Uni 
Soviet, Nikita Khruschchev berkunjung ke Indonesia pada Februari 
1960, GBK masih berupa maket (replika). “Sukarno meminta agar 
kami membangun stadion di ibu kota negaranya, Jakarta yang akan 
menampung ribuan penonton.” kenang Khuschchev. Pembangunan 
stadion GBK pun cukup mahal, yakni sebesar 12.5 juta dolar 
(Sitompul, 2018). 

Dana yang besar tersebut mendatangkan kritik dari dalam negeri di 
tengah situasi kesejahteraan masyarakat yang masih belum stabil. 
Namun, Sukarno dalam otobiografi Bung Karno Penyambung 
Lidah Rakyat Indonesia mengatakan bahwa, “Ini semua bukanlah 

Asian Games 2018: 

Momentum Strategis Bangsa Indonesia

Politik
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untuk kejayaanku, semua ini dibangun demi kejayaan bangsa. 
Supaya bangsaku dihargai oleh seluruh dunia.” Tidak hanya itu, Ia 
juga mengatakan, “Memberantas kelaparan memang penting, akan 
tetapi memberi makan jiwa yang telah diinjak-injak dengan sesuatu 
yang dapat membangkitkan kebanggaan mereka ini pun penting.”

Singkat kata, momentum Asian Games 1962 telah dimanfaatkan 
oleh Sukarno untuk dua hal. Pertama, Asian Games dijadikan sebagai 
momentum untuk mengonsolidasikan rakyatnya. Mendorong 
rakyatnya tidak lagi memiliki mental inlander, karena Indonesia 
telah berhasil memiliki bangunan megah berkelas internasional. 
Kedua, melalui Asian Games 1962, Sukarno menunjukkan kepada 
dunia internasional bahwa negara yang masih berusia muda mampu 
menunjukkan kejayaannya. Hal ini membuat Indonesia tidak dapat 
dipandang sebelah mata oleh dunia internasional.

Namun, akrobatik politik yang dilakukan oleh Sukarno dalam 
memanfaatkan Asian Games sebagai kepentingan politik bangsa 
harus dipahami sebagai tindakan yang berada dalam konteks yang 
sangat spesifik. Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur 
dimanfaatkan oleh Sukarno untuk menunjukkan Indonesia sebagai 
kekuatan baru dunia yang berasal dari Dunia Ketiga. Lalu, apa yang 
dapat Pemerintah Indonesia tonjolkan dalam penyelenggaraan 
Asian Games 2018 ini?

Sudah barang tentu, manuver Sukarno pada Asian Games 
1962 tidak dapat diulangi lagi oleh pemerintahan saat ini. Hal ini 
dikarenakan konteks dunia telah berubah. Saat ini yang menjadi 
krisis utama dunia ialah konflik berkepanjangan dan aneka macam 
phobia terhadap suatu kelompok, etnis maupun agama tertentu.

Semangat Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 juga 
tidak lepas dari semangat Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, 
yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 
internasional sehingga Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 
bangsa-bangsa Asia lainnya. 

Asian Games 2018 selain untuk merayakan pesta olah raga, juga 
dapat dijadikan sebagai ajang mengenalkan toleransi dan keramahan 
masyarakat Indonesia kepada dunia. Tidak hanya itu, melalui 
Asian Games 2018 ini juga dapat dijadikan oleh Indonesia untuk 
menunjukkan kemajuan pembangunan di Indonesia. 

Politik
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Mulai dari kebersihan, mengutamakan transportasi publik, dan 
keamanan di Indonesia terhadap dunia. Tentu, usaha ini tidak dapat 
hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga butuh dukungan dari 
masyarakat secara luas.

- Fadel Basrianto -

Asian Games 2018 
harus dimanfaatkan 
oleh Indonesia secara 
strategis untuk 
memperlihatkan 
kemajuan 
pembangunan di 
Indonesia.

Politik
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Melihat Dinamika Jelang Pendaftaran Calon 

Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 

                

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah secara 
resmi membuka pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Calon 
Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan bertarung dalam 
Pemilu Presiden 2019. 

Jadwal Tahapan Pendaftaran Capres dan Cawapres

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, 
masa pendaftaran akan berlangsung selama tujuh hari, yaitu 4-10 
Agustus 2018.  

Selain itu, KPU juga sudah mengagendakan jadwal cek kesehatan 
bagi bakal pasangan capres-cawapres. Untuk pemeriksaan kesehatan 
bakal calon, dimulai pada 5-13 Agustus atau berjalan paralel dengan 
masa pendaftaran. 

Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi kelengkapan dan 
kebenaran dokumen persyaratan administratif pada 11-14 Agustus. 
Hasil verifikasi dokumen diberitahukan KPU pada 15-17 Agustus, 
dan pada 18-20 Agustus KPU memberikan kesempatan perbaikan 
dokumen persyaratan administratif kepada bakal pasangan calon. 
Bakal pasangan calon menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan 
administratif pada 20-22 Agustus dan langsung diverifikasi KPU pada 
periode tanggal yang sama. Lalu, KPU memberi pemberitahuan 
tertulis hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan administratif 
pada 25-27 Agustus.

Setelah fase pendaftaran dan masa verifikasi selesai, KPU melakukan 
penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta Pilpres 2019 
pada tanggal 20 September. Usai diumumkan, keesokan harinya 
KPU akan mengundi sekaligus menetapkan nomor urut pasangan 
calon pada tanggal 21 September.

Politik
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Namun, hingga tulisan ini dibuat (memasuki hari keenam 
pendaftaran), belum ada pasangan calon yang mendaftar sebagai 
capres dan cawapres. Jika dalam masa tujuh hari masa pendaftaran 
belum ada pasangan calon yang mendaftar atau hanya ada satu 
pasangan calon yang mendaftar, maka sesuai  Pasal 16 Ayat (3) 
PKPU Nomor 22 tahun 2018, KPU memperpanjang pendaftaran 
selama tujuh hari pertama. 

Apabila tidak ada perubahan, atau tidak ada pasangan calon lain yang 
mendaftar, KPU akan kembali memperpanjang masa pendaftaran 
selama 7 hari. Hal itu tertuang dalam Pasal 16 Ayat (4).

Pendaftaran Kedua Kubu Bakal Capres dan Cawapres

Capres yang juga petahana yaitu Joko Widodo (Jokowi) 
mendaftarkan diri di hari terakhir, yaitu hari Jumat, 10 Agustus 
2018. Jokowi berpasangan dengan K.H. Ma’ruf Amin. Sedangkan 
Prabowo Subianto mendaftarkan diri bersama Sandiaga Uno di hari 
yang sama.

Seperti yang diketahui, proses pendaftaran para kandidat capres 
dan cawapres tersebut terbilang lambat. Menurut penulis, hal ini 
tidak lepas dari kelambatan dalam pembentukan koalisi dari partai 
politik sampai  pengusungan nama pasangan calon (terutama calon 
wakil presiden) yang rumit.

Partai politik masih terjebak dalam persaingan pengusungan nama 
calon wakil presiden, dibandingkan menetapkan koalisi, jauh sebelum 
masa pendaftaran. Padahal sebelum menentukan nama pasangan, 
yang paling penting adalah menetapkan secara resmi koalisi partai 
pengusung. 

Ketentuan koalisi ini diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu, yang menyatakan, pasangan calon pada Pemilu 
2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 
sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen 
dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

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

Politik
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Masih menurut Lijphart, terdapat delapan elemen khas dalam model 
demokrasi konsensus, salah satunya adalah adanya pembagian 
kekuasaan eksekutif yang dibangun berdasarkan suatu koalisi besar. 
Dalam hal ini, prinsip konsensus adalah mengajak seluruh partai 
utama untuk saling berbagi kekuasaan eksekutif dalam koalisi yang 
luas. 

Penentuan nama calon wakil presiden merupakan salah satu langkah 
penting untuk membagi kekuasaan tersebut, sehingga nantinya 
terbentuk pemerintahan yang efektif dan stabil.

Menurut penulis, adanya persaingan memperebutkan efek ekor 
jas (coattail effect). Seperti yang kita ketahui bahwa di Pemilu 
2019 akan diselenggarakan secara serentak pemilihan legislatif dan 
pemilihan presiden. Diprediksi, konsekuensi dari pemilu serentak ini 
yaitu adanya hubungan antara pengaruh keterpilihan calon presiden 
dengan partai pengusung. 

Partai politik berlomba untuk mendorong calon yang paling 
diidentifikasikan oleh pemilih, paling dekat dengan partai tersebut. 
Dengan demikian, nama calon tersebut diharapkan dapat mendorong 
keterpilihan partai di Pemilu Legislatif. Hal ini sangat penting 
mengingat aturan ambang batas parlemen atau parliamentary 
threshold sebesar 4 persen. 

 - Arfianto Purbolaksono -
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Mengkritisi Komitmen Parpol 
dalam Pemberantasan Korupsi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merilis hasil 
identifikasi bakal calon terpidana korupsi anggota DPR Propinsi, 
DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Bawaslu menemukan 199 
bakal calon yang pernah menjadi terpidana korupsi, tersebar di 11 
Provinsi, 93 Kabupaten dan 12 Kota. Rinciannya sebanyak 30 eks 
napi korupsi mencalonkan diri di tingkat Propinsi, 148 di Kabupaten, 
dan 21 bakal calon di Kota.

Selanjutnya berdasarkan rilis tersebut, eks napi korupsi diusung oleh 
hampir semua partai politik, kecuali Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) yang tidak sama sekali mencalonkan eks koruptor sebagai 
bakal calegnya. 

Sedangkan partai politik yang paling banyak menyumbangkan bakal 
caleg eks koruptor, yaitu Partai Gerindra dengan 27 orang. Partai 
Golkar menyumbang 25 orang bakal caleg berstatus eks koruptor. 
Diikuti Partai NasDem dengan 17 nama eks koruptor sebagai bakal 
caleg. 

Setelah itu, Partai Berkarya dengan 16 bakal caleg, Hanura (15 
orang), PDIP (13 orang), Demokrat (12 orang), Perindo (12 orang), 
PAN (12 orang), PBB (11 orang), PKB (8 orang), PPP (7 orang), 
PKPI (7 orang), Garuda (6 orang), PKS (5 orang), dan Partai Sira 
dari Aceh (1 orang). Kemudian, ada 5 bakal caleg eks koruptor yang 
tidak dijelaskan asal parpolnya.

Temuan Bawaslu ini menandakan masih rendahnya komitmen 
partai politik terhadap pemberantasan korupsi. Padahal sebelumnya 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan tentang 
larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti 
pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/
kota. Hal ini telah diatur di Pasal 7 Ayat 1 huruf h Peraturan KPU 
(PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Politik
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Penulis berpendapat akibat dari rendahnya komitmen partai politik 
terhadap pemberantasan korupsi akan berimplikasi, pertama, 
membuat semakin rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap 
partai politik dan Lembaga Legislatif. Bahkan jika kita melihat 
kebelakang, sebelum pendaftaran caleg ini berlangsung, tingkat 
kepercayaan publik terhadap partai politik dan Lembaga Legislatif 
berada dalam titik yang rendah. 

Hal ini tercermin di dalam hasil survei Polling Center bersama 
Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2017, yang 
menyebutkan bahwa partai politik hanya mendapatkan 35 persen 
tingkat kepercayaan publik, atau menempati posisi terakhir dari 
14 lembaga terkait agenda pemberantasan korupsi. Sedangkan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati urutan ke-12 dari 14 
pihak, dengan 51 persen responden yang percaya DPR dalam hal 
pemberantasan korupsi. 

Selanjutnya dampak yang kedua, akan merusak demokrasi 
di Indonesia karena saat ini praktik korupsi dilakukan dengan 
memanfaatkan kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Ada tiga pola 
relasi kekuasaan dan praktik korupsi di era demokrasi menurut Arvind 
K. Jain (2001). Pertama, adanya pertemuan antara political leaders 
dan masyarakat, dimana seorang calon pemimpin publik ketika ingin 
memenangkan pemilu harus membeli suara atau memberikan janji 
kepada konstituennya—sebagai politik balas jasa—sehingga hal ini 
berpotensi menjadi “ruang korupsi”. 

Kedua, pertemuan antara masyarakat dan calon legislatif, dimana 
kerap terjadi “pembelian suara” masyarakat saat pemilu oleh para 
politisi yang ingin mendapatkan “kursi” di lembaga legislatif. Ketiga, 
pertemuan antara political leaders, birokrat dan masyarakat, dimana 
seorang pemimpin publik melalui hak prerogatifnya menunjuk 
seseorang untuk menduduki jabatan publik dan akhirnya berfungsi 
sebagai “kepanjangan tangan” guna mendapat keuntungan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat sudah selayaknya dilakukan 
pembenahan di dalam tubuh partai politik. Pembenahan yang 
diperlukan oleh partai politik yaitu diawali dengan menjalankan 
proses rekrutmen dan kaderisasi dengan terencana dan sistematis. 

Setiap anggota diwajibkan untuk mengikuti jenjang kaderisasi. 
Dimana di dalam proses tersebut ditanamkan nilai-nilai anti korupsi. 
Sehingga komitmen anti korupsi dapat terinternalisasi di setiap 
anggota. 

Politik
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Kedua, setiap anggota yang telah mengikuti jenjang kaderisasi, 
memiliki hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan, 
baik untuk tingkat legislatif maupun eksekutif. Hal ini untuk 
menghilangkan oligarki di struktur partai politik dan mencegah 
adanya praktik mahar politik. 

Ketiga, transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik. Hal 
ini sangat penting, karena adanya peningkatan bantuan dana partai 
politik di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 
2018). Berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam 
Negeri Nomor 277/MK02/2017 bantuan dana yang akan diberikan 
kepada partai politik menjadi Rp 1.000 per suara. 

Keempat, Partai Politik harus konsisten menaati PKPU No 20 tahun 
2018 yang melarang mantan napi korupsi menjadi calon legislatif. 
Partai politik harus segera mengganti nama bakal caleg eks koruptor 
yang sebelumnya mereka calonkan, sebelum penetapan daftar 
calon tetap. 

Langkah-langkah tersebut di atas, penting untuk dilakukan, sebagai 
wujud komitmen parpol untuk pemberantasan korupsi. Terlebih, 
praktik korupsi telah menjadi tindak pidana luar biasa, yang tidak 
hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak sistem 
demokrasi yang telah dibangun di negeri ini.

- Arfianto Purbolaksono -
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Keberadaan Lapas Sukamiskin, Bandung kembali terangkat ke 
media massa. Pada 20 Juli 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menangkap kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Hussein atas 
dugaan korupsi pemberian fasilitas dan izin khusus bagi sejumlah 
narapinda (kompas.com, 22/07).

Pasca OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Wahid Hussein, 
Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri 
Puguh Budi Utami memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas 
Sukamiskin. Dari sidak tersebut, tim menemukan beberapa barang 
terlarang berada di dalam Lapas Sukamiskin.

Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM menemukan barang-
barang, seperti AC, dispenser, ponsel, televisi, kulkas, hingga uang 
sebesar 102 juta rupiah dari hasil sidak tersebut. Tentu, tidak semua 
sel terdapat barang-barang seperti itu. Barang-barang tersebut 
hanya ditemukan di sel-sel  narapidana korupsi yang tergolong kaya. 

Pasalnya, untuk memiliki kamar dengan beragam fasilitas mewah 
tersebut, narapidana harus membayar tarif kepada Kalapas yang 
harganya mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. OTT yang 
menimpa Kalapas karena menerima suap dari Fahmi Darmansyah 
mengkonfirmasi bahwa lapas atau penjara malah diperjualbelikan 
oleh oknum penjaga penjara.

Praktik suap Lapas Sukamiskin bukan baru kemarin terangkat 
ke publik atas OTT yang menimpa Kalapasnya. Lapas yang 
dikhususkan bagi narapidana korupsi ini pada tahun lalu juga 
menggegerkan publik karena beberapa penghuninya dapat keluar 
dari lapas. Sebut saja Gayus Tambunan yang pernah keluar dari 
penjara untuk menonton pertandingan tenis di Bali. Luthfi Hasan 
Ishaaq (mantan Presiden PKS), Romi Herton (mantan Walikota 
Palembang) dan istrinya Masyito, dan mantan Bupati Bogor 
Rachmat Yasin, serta Nazaruddin dikabarkan pernah keluar dari 

Reformasi Tata Kelola Lapas di Indonesia 
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lapas dan pulang ke rumahnya. Majalah Tempo edisi 6 Februari 2017 
pernah membongkar praktik suap yang diduga dilakukan sebagian 
narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin untuk sekedar berpergian 
sementara keluar lapas (tempo.co.id, 23 Juli 2018).

Masalah Lapas

Dari kejadian memalukan yang mencoreng nama Lapas Sukamiskin 
tersebut, kita dapat menganalisis beberapa lapis persoalan. 
Pertama, dari sisi teknis. Penyelundupan barang-barang terlarang 
di dalam lapas seperti televisi, ponsel, dan barang lainnya tidak 
hanya terjadi di Lapas Sukamiskin. Lapas-lapas di tempat lain juga 
sempat dilaporkan mengalami hal yang sama Seperti yang terjadi di 
Lapas Banda Aceh, Lapas Cipinang, dan lapas-lapas lainnya yang 
sempat disidak oleh BNN maupun pejabat Kemenkumham (detik.
com, 05/01).

Hal ini dikarenakan, fasilitas yang disediakan oleh negara kurang 
memadai. Akibatnya, banyak narapidana menyuap petugas 
lapas untuk memasukkan barang atau fasilitas tertentu ke dalam 
penjaranya. Tidak hanya dari sisi ketersediaan fasilitas, lapas di 
Indonesia juga menghadapi persoalan kelebihan kapasitas karena 
jumlah lapas di daerah terbatas. Data per Juni 2017 tercatat bahwa 
jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 orang. Adapun 
kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 narapidana (kompas.
com, 07/07/17).

Kedua, persoalan psikologis narapidana tidak dipandang serius 
oleh negara. Keberadaan bilik asmara di Lapas Sukamiskin yang 
dinamai sebagai “gudang” perlu perlu mendapat perhatian serius. 
Keberadaan bilik asmara sampai sekarang belum diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Padahal ini merupakan bagian dari 
kebutuhan dasar manusia. Keberadaan bilik asmara yang sembunyi-
sembunyi ini tidak hanya terjadi di Lapas Sukamiskin. Tetapi 
keberadaannya banyak ditemui di lapas-lapas lainnya. Disediakan 
secara illegal oleh penjaga lapas dengan tarif harga yang variatif.

Seksolog Zoya Amirin mengatakan tidak terpenuhinya kebutuhan 
seks dapat berdampak pada fisik maupun psikis. Secara psikis, 
seseorang yang tidak terekspresikan kebutuhan seksnya, akan 
mudah marah, tidak bahagia, sinis, berperilaku negatif seperti senang 
menggosip. Sementara secara fisik yang kerap dialami oleh orang 
yang tak terpenuhi kebutuhan seksnya, di antaranya psikosomatis, 
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biduran, rambut rontok, dan gejala stres (kompas.com, 30/08/2012). 
Hal ini tentu tidak baik untuk menjaga stabilitas keamanan lapas itu 
sendiri.

Suap Akibat Kekosongan Ruang Antara Permintaan dan 
Penyediaan

Adanya kebutuhan penghuni lapas dan keterbatasan yang disediakan 
oleh negara inilah yang membuat suap marak terjadi di lapas-lapas 
di Indonesia. Para narapidana menyuap petugas lapas untuk dapat 
mengakses bilik asmara atau fasilitas tambahan seperti dispenser 
yang digunakan oleh penghuni untuk membuat minuman hangat 
misalnya. Ruang kosong inilah yang menyuburkan praktik suap di 
lapas.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah segera 
membuat aturan sebagai payung hukum dalam penyediaan kebutuhan 
dasar narapidana seperti seks dan kebutuhan dasar lainnya. Selain 
itu, pemerintah, khususnya Kemenkumham untuk mendisiplinkan 
jajarannya di segala tingkatan dengan serius mengingat kasus suap 
dan permasalahan di lapas yang terus berulang. Hukuman serius 
juga perlu diberlakukan terhadap kepala lapas dan aparatnya, yang 
terbukti menyimpang dari aturan yang ada. Selain itu, ke depan perlu 
dilakukan audit dari pihak di luar Kemenkumham untuk menjadikan 
pengelolaan lapas lebih transparan dan akuntabel.

Lebih jauh, agenda reformasi lapas juga harus diikuti oleh review 
KUHP. Definisi tentang perbuatan yang melanggar hukum pidana 
perlu ditinjau kembali. Salah satunya ialah orang yang tersangkut 
menyalahgunakan narkoba seharusnya tidak ditempatkan di lapas, 
namun lebih cocok untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi. Selain 
itu, senada dengan usulan Institute for Criminal Justice Reform 
(ICJR), penahanan sebelum sidang perlu dihindari agar kelebihan 
kapasistas lapas-lapas di Indonesia tidak semakin parah.  

- Fadel Basrianto -
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Dua puluh lima tahun sudah Komnas HAM berdiri mengemban 
amanah menegakkan dan memajukan HAM di bumi pertiwi. Dalam 
catatan sejarah, peran penting lembaga ini patut diapresiasi. Sejak 
berdiri, Komnas HAM selalu menjadi garda terdepan menyuarakan 
suara rakyat yang tertindas, mulai dari peristiwa Timor Timur 
sampai kasus-kasus terkini.

Di acara yang digelar sederhana pada 9 Juli 2018 yang lalu, 
para anggota Komnas HAM periode sebelumnya turut hadir 
memeriahkan suasana acara yang dikemas dalam bentuk talk show. 
Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, 
kesan, dan masukannya untuk Komnas HAM ke depan yang lebih 
baik. 

Penataan kelembagaan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus 
diprioritaskan, sebagaimana disampaikan Miriam Nainggolan, 
Direktur Eksekutif Komnas HAM tahun 2000, dimana di masa lalu 
dengan sumber daya yang terbatas, justru Komnas HAM secara 
kelembagaan cukup disegani dan kinerjanya sangat kontributif 
terhadap masyarakat. 

Kini, tim independen di bawah koordinasi mantan Wakil Ketua KPK 
2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas diharapkan dapat menata 
lembaga ini dengan baik sehingga kinerja ke depan dapat meningkat. 
Status disclaimer dalam pengelolaan administrasi keuangan yang 
dikeluarkan BPK pada tahun 2016 dan 2017 menjadi indikasi bahwa 
Komnas HAM butuh perbaikan yang sifatnya ‘urgent’ (hukumonline.
com, 13/10/2018). 

Selain penataan kelembagaan, penuntasan kasus-kasus pelanggaran 
HAM berat yang belum juga terselesaikan masih menjadi sorotan. 
Semenjak berdiri, puluhan ribu kasus sudah ditangani dengan berbagai 
cara dan pendekatan terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat, seperti Peristiwa Pembunuhan Misterius 
(Petrus) 1982-1985, Peristiwa Talangsari, Lampung, 1989, Peristiwa 

25 Tahun Komnas HAM:

Menanti Kiprah Program Penegakan 

dan Pemajuan HAM Yang lebih Profesional
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Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi 
II 1998, Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penghilangan Orang Secara 
Paksa 1998, Peristiwa Wasior 2002 dan Wamena 2003, Peristiwa 
Jambu Keupok di Aceh 2003, dan Peristiwa Simpang KKA di Aceh 
1999 (kiblat.net, 09/07/2018). 

Pertemuan Komnas HAM dengan Presiden Jokowi pada 8 Juni 2018 
lalu menjadi harapan menuju titik terang untuk mengungkapkan 
kasus-kasus yang masih terbengkalai. Pada kesempatan itu, Komnas 
HAM meminta Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung 
menindaklanjuti kasus-kasus pelenggaran HAM berat yang sampai 
saat ini belum terselesaikan. 

Selain penataan kelembagan dan penyelesaian pelanggaran HAM 
yang berat, dua isu prioritas lain yang harus dikerjakan Komnas 
HAM selama periode 2017-2022 adalah isu konflik agraria dan 
intoleransi, diskriminasi, dan ekstrimisme dengan kekerasan. 

Terkait konflik agraria, isu ini meliputi sektor kehutanan, perkebunan,  
dan pertambangan. Pengambilalihan lahan oleh korporasi salah satu 
penyebab timbulnya konflik agraria.

Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM tahun 2017, isu 
perkebunan menempati jumlah kasus aduan paling banyak diadukan 
dengan 41 kasus, kemudian pertambangan sebanyak 30 kasus, agraria 
16 kasus, dan kehutanan 13 kasus (dpr.go.id). Dari angka tersebut, 
menjadikan konflik agraria sebagai prioritas program Komnas HAM 
sangat signifikan mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar 
terutama bagi pemenuhan hak atas tanah kelompok masyarakat 
adat yang tinggal di hutan.  

Isu Intoleransi, dan ekstrimisme juga menjadi salah satu isu prioritas 
Komnas HAM karena masih banyaknya peristiwa pelanggaran hak 
asasi manusia yang melibatkan antar penganut dalam satu agama 
dengan antar penganut yang berbeda agama. Isu ini semakin 
diperuncing dengan banyaknya hoax kebencian di dunia maya. 

Komnas HAM juga fokus pada diskriminasi yang terjadi terhadap 
kelompok rentan, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, 
penganut kepercayaan dan agama. Diskriminasi yang terjadi hampir 
di semua sektor, dilahirkan dari kebijakan maupun praktik di lapangan 
yang tidak berpihak kepada kelompok marjinal dan rentan.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah yang hadir 
dalam peringatan 25 tahun Komnas HAM menindaklanjuti 
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beberapa hal yang tertinggal dan perlu juga diprioritaskan pada 
program Komnas HAM ke depan. Menurutnya, selama ini, peran 
Komnas HAM dalam mengarusutamakan isu hak asasi manusia di 
tingkat regional negara-negara Asia Tenggara  masih sangat minim.  
Menurutnya,  HAM bersifat universal, dan saatnya Indonesia 
melalui kepemimpinan Jokowi menyuarakan lebih maksimal 
penanganan dan penyelesian secara bersama peristiwa HAM di 
tingkat regional melalui Komnas HAM. 

Kepemimpinan pemerintahan di beberapa negara Asia Tenggara 
menyiratkan ‘alarm merah’ terkait HAM. Pemberantasan pengedar 
narkotika oleh  Presiden Filipina Rodrigo Duerte sangat jauh dari 
prinsip-prinsip HAM dimana banyak nyawa yang menjadi korban. 
Demikian pula kasus Rohingya di Myanmar. 

Selanjutnya, Yuniati juga mengingatkan bahwa pelanggaran 
HAM kerap memiliki sifat transnasional karenanya, penanganan 
sejumlah kasus tidak bisa direspon dengan hukum negara masing-
masing.Kasus Mary Jane Veloso yang divonis mati padahal yang 
bersangkutan menjadi korban jebakan di kasus narkoba adalah 
contoh dimana koordinasi antar-anggota ASEAN dibutuhkan.

Serangkaian program prioritas Komnas HAM 2017-2022 
sebagaimana dikemukakan di atas dan masukan dari gelaran 25 Tahun 
Komnas HAM seharusnya bisa ditindaklanjuti demi terwujudnya 
penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia sehingga kepercayaan 
masyarakat terhadap Komnas HAM kembali meningkat. 

Diharapkan dari penataan kelembagaan, kasus-kasus pelanggaran 
yang berat, konflik agraria, dan penanganan intoleransi, diskriminasi, 
dan ekstrimisme serta kerja-kerja lintas negara dapat ditangani dan 
diselesaikan secara profesional dengan tetap mengacu pada prinsip-
prinsip hak asasi manusia.

- Yossa Nainggolan -

Sosial
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Pekan pertama bulan Agustus selalu diperingati sebagai Pekan ASI 
Internasional. Dunia internasional melalui United Nation Children 
Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) telah 
merekomendasikan bayi untuk diberikan ASI saja selama paling 
sedikit enam bulan. 

Peraturan mengenai Pemberian ASI Eksklusif secara jelas telah 
diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2012 yang berbunyi “Setiap ibu yang melahirkan 
harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya”. 

Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI 
Eksklusif di Indonesia menetapkan ASI Eksklusif selama 6 bulan dan 
dianjurkan dilanjutkan sampai dengan anak berusia 2 tahun atau 
lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Selain itu, 
tenaga kesehatan agar dapat menginformasikan kepada semua ibu 
yang baru melahirkan untuk memberikan ASI Eksklusif.

Pentingnya ASI Eksklusif 

ASI memiliki berbagai manfaat baik dari segi kesehatan maupun non-
kesehatan. Dari segi kesehatan, memberikan ASI Eksklusif dapat 
melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi, seperti diare dan 
infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah. Kolostrum sebagai 
ASI yang pertama kali keluar mengandung zat kekebalan 10-17 kali 
lebih banyak dibandingkan susu matang. Zat kekebalan ini dipercaya 
dapat menurunkan kemungkinan bayi terkena penyakit infeksi 
telinga, batuk, pilek, dan penyakit alergi (Kementerian Kesehatan, 
2017).

Dari aspek non-kesehatan, manfaat memberikan ASI Eksklusif sangat 
luas. ASI memberikan kemudahan kepada ibu untuk memberikan 
asupan makanan karena dibawa ke mana pun ibu beraktivitas. 
Selain itu, memberikan ASI kepada bayi tidak memerlukan insentif 
yang mahal. Cukup dengan memperhatikan asupan ibu, maka 

Pekan ASI Internasional dan ASI Eksklusif
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ketersediaan ASI melimpah. Laporan studi yang dilakukan oleh 
Lancet menyatakan bahwa tidak menyusui erat kaitannya dengan 
kehilangan nilai ekonomi sebesar $302 miliar setiap tahunnya atau 
sebesar 0-49 persen dari Pendapatan Nasional Bruto (Lancet, 2016).

Capaian ASI Eksklusif di Indonesia

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2016 
menginformasikan bahwa capaian ASI Eksklusif di Indonesia 
berada pada angka 54 persen (Riseksdas, 2016). Faktanya, capaian 
ini merupakan stagnansi dari capaian ASI Eksklusif di tahun 2013. 
Laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menginformasikan 
bahwa capaian pemberian ASI Eksklusif di Indonesia hanya sekitar 
54.3 persen. 

Kondisi stagnansi pencapaian ASI Eksklusif merupakan hal serius 
yang harus segera diatasi. Berikut beberapa hal yang harus menjadi 
prioritas dalam rangka meningkatkan pencapaian ASI Eksklusif:

 
Beberapa Hal yang Harus Menjadi Perhatian

 � Dukungan dari Tenaga Kesehatan

Rendahnya pencapaian ASI Eksklusif di Indonesia salah satunya 
selalu dikaitkan dengan capaian persalinan yang ditolong oleh 
tenaga kesehatan. Laporan Riskesdas memperlihatkan bahwa 
angka persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dari 82.3 persen 
di tahun 2010 menjadi 87.1 persen di tahun 2013. Tingginya angka 
persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan nyatanya tidak 
sebanding dengan cakupan ASI Eksklusif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas tenaga kesehatan sangat 
berperan dalam upaya meningkatkan cakupan ASI Eksklusif. 
Pengetahuan yang baik tenaga kesehatan tentang pentingnya ASI 
Eksklusif sangat dibutuhkan. Selanjutnya, kemampuan tenaga 
kesehatan dalam memberikan Komunikasi Informasi Edukasi dan 
Advokasi kepada para pasien, keluarga, dan masyarakat merupakan 
ujung tombak keberhasilan ASI Eksklusif.

Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan 
berkala merupakan salah satu langkah yang dapat dilaksanakan. 
Selain itu, memperbanyak jumlah tenaga kesehatan terutama di level 
Puskesmas juga sangat penting. Puskesmas sebagai ujung tombak 
pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan 
upaya kesehatan promotif dan preventif. 
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Hal ini akan sangat sulit dilaksanakan jika tenaga kesehatan kurang 
dari segi kuantitas. Oleh karena itu, aspek kuantitas tenaga kesehatan 
harus juga menjadi perhatian pemerintah.

 � Komitmen Pemerintah dan Swasta

Berdasarkan survei BPS tahun 2013, jumlah angkatan kerja wanita 
terus meningkat setiap tahunnya. Dari 114 juta jiwa (94 persen), 
38 persen diantaranya adalah pekerja perempuan. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 50 persen lebih berada pada usia produktif (BPS, 
2013).

Konsekuensi dari perempuan usia produktif yang bekerja adalah 
menurunnya kesempatan bagi mereka untuk dapat memberikan 
ASI Eksklusif. Hal ini dapat terjadi karena beberapa aspek. 

Pertama, kebijakan cuti melahirkan bagi perempuan yang sangat 
singkat. Peraturan Kepala BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pemberian Cuti menyebutkan bahwa cuti bagi perempuan 
yang melahirkan anak pertama sampai ketiga hanya 3 bulan. 
Masa cuti 3 bulan ini juga dibagi menjadi 2 periode, yaitu 1.5 bulan 
sebelum melahirkan dan 1.5 bulan setelah melahirkan. Padahal, 
untuk memenuhi ASI Eksklusif setidaknya seorang perempuan 
membutuhkan waktu 6 bulan.

Dalam rangka mendukung program ASI Eksklusif, pemerintah 
perlu meninjau kembali peraturan cuti melahirkan. Rekomendasi 
International Labour Organization (ILO) No.191 ayat 1 juga telah 
menghimbau untuk memberikan cuti melahirkan sebanyak 126 hari 
atau 18 minggu.

Kedua, fasilitas yang tidak mendukung bagi para ibu untuk 
memberikan ASI Eksklusif di beberapa tempat. Kondisi ini 
meningkat bagi perempuan yang bekerja karena belum semua 
tempat kerja menyediakan ruang khusus untuk menyusui atau untuk 
sekedar memeras ASI mereka. Data Dirjen Kesehatan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan tahun 2017 menyatakan bahwa dari 338 
perusahaan di 19 provinsi dan 78 kabupaten/kota, baru 64.8 persen 
yang telah mempunyai ruang ASI.

Padahal, Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2012 tentang ASI 
Eksklusif Pasal 30 ayat 3 secara jelas telah mewajibkan pengurus 
tempat kerja untuk menyiapkan fasilitas khusus untuk menyusui dan/
atau memerah ASI. Pasal 34 juga menyebutkan bahwa pengurus 
tempat kerja wajib memberikan kesempatan bagi karyawan untuk 
memerah ASI di tempat kerja selama waktu kerja.
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Melihat kondisi tersebut, maka peraturan PP No.32 Tahun 2012 
tentang ASI Eksklusif perlu disosialisasikan dan ditegakkan lebih 
masif. Sanksi yang tegas dari pemerintah perlu disisipkan dalam 
peraturan ini, baik berupa sanksi administratif denda atau pun 
memasukkan ruangan laktasi sebagai salah satu persyaratan 
perijinan usaha. 

Langkah yang tegas dari pemerintah dan komitmen berbagai pihak, 
termasuk di lingkungan kerja merupakan hal yang penting sebagai 
salah satu cara untuk mewujudkan hak perempuan dan hak anak 
untuk mendapatkan zat gizi secara maksimal pada periode krusial 
pertumbuhan dan perkembangan.

 - Umi Lutfiah -

Mengingat pentingnya 
akses alat kontrasepsi 
bagi remaja, maka 
sudah saatnya 
memberikan akses 
alat kontrasepsi 
kepada remaja. Akses 
informasi, edukasi, 
dan alat kontrasepsi 
akan mengurangi AKI 
dan AKB di Indonesia.
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Hingga detik ini Indonesia, khususnya DKI Jakarta sedang mendapat 
sorotan negatif dari berbagai pihak, tidak hanya level nasional namun 
juga perhatian dari dunia internasional. Sorotan ini hadir sebagai 
akibat dari kondisi Kali Item yang melintas di dekat penginapan atlit 
Asean Games 2018. Kondisi Kali Item yang sangat keruh dengan 
warna airnya yang hitam pekat serta bau yang menyengat berhasil 
menyita perhatian seluruh pihak.

Dalam rangka mengurangi bau menyengat tersebut, berbagai 
langkah telah dilakukan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai 
berikut:

Penanganan Kali Item

Penanganan Kali Item tidak hanya dilakukan oleh Pemprov DKI 
Jakarta saja, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah pusat hingga 
perkumpulan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan sisi positif dan 
negatif. Sisi positif yang dapat dilihat adalah kebersamaan dalam 
mengatasi permasalahan dan wujud kepedulian berbagai pihak 
terhadap kebersihan lingkungan. Sisi negatifnya adalah beragam 
tindakan penanganan dilakukan tanpa koordinasi antar pihak karena 
terkesan dilakukan sendiri-sendiri, walaupun dengan tujuan yang 
sama.

Pertama, terkait memasang kain waring yang bertujuan mengurangi 
bau tidak sedap selebar 20-23 meter dengan panjang 689 meter. 
Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa pemasangan kain ini 
diharapkan dapat mengurangi sinar matahari yang mengenai 
permukaan air kali sehingga akan mengurangi penguapan. 
Penguapan dipercaya akan meningkatkan percepatan sirkulasi bau 
kali yang menyengat.

Fakta di lapangan, menunjukkan bahwa pemasangan waring tidak 
berdampak positif terhadap pengurangan bau busuk dari Kali Item. 
Peneliti Limnologi LIPI menyatakan bahwa pemasangan waring 
sangat tidak efektif dilakukan untuk mengurangi bau menyengat 

Prioritas Penanggulangan Kali Item  
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dari Kali Item dengan intensitas polusi air yang sangat tinggi (tirto.
id, 30/7).

Kedua, aerator, nano nubble, blower, dan surface aerator. Keempat 
teknologi canggih ini dipasang oleh Pemprov DKI Jakarta dengan 
harapan dapat memperbaiki kualitas air di Kali Item. Kinerja keempat 
alat canggih ini adalah dengan mengeluarkan gelembung-gelembung 
udara. 

Keberadaan keempat alat canggih ini dipercaya mampu mengatasi 
permasalahan yang ada. Namun menurut LIPI, keberhasilan 
penggunaan keempat alat canggih ini sangat tergantung lama 
pemakaian dan tingkat pencemaran yang ada. Keempat teknologi 
canggih ini juga berbiaya tinggi dan hanya mengatasi masalah di hulu 
saja. 

Ketiga, rekayasa aliran air. Upaya ini dilakukan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan 
memanfaatkan 27 pompa, dilakukan penggelontoran air untuk 
memperbaiki aliran kali yang lambat dan mengganti debit air 
sehingga air yang bau akan tergantikan dengan air bersih. 

Keempat, menyemprotan cairan penghilang bau yang dilakukan 
oleh tim pakar. Penyemprotan tersebut dilakukan agar kali tidak 
menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampai saat ini belum diketahui 
jenis penghilang bau seperti apa yang digunakan oleh tim pakar.

Kelima, penyemprotan cairan mikroba yang dilakukan oleh Keluarga 
Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama). Penyemprotan 
dilakukan di lima titik sepanjang aliran kali. Penyemprotan dilakukan 
atas dasar kajian laboratorium untuk mengetahui kandungan yang 
menyebabkan bau.

Keenam, menaburkan bubuk penghilang bau yang dilakukan oleh 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sebanyak 500 
kg Bubuk DeoGone ditaburkan di kali. Upaya ini dilakukan atas 
dasar keberhasilan Bubuk DeoGone dalam mengurangi tingkat 
pencemaran di Kali Grogol.

Melihat Penanganan Jangka Panjang

Terlepas dari klaim berhasil atau tidak keenam model penanganan 
tersebut, satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi semua pihak 
adalah bagaimana melihat bentuk penanganan jangka panjang. Jika 
dilihat dari enam metode penanganan, aspek yang disentuh adalah 

Sosial



Update Indonesia — Volume XII, No. 7 – Agustus 2018 27

aspek hulu. Padahal, penanganan dari sektor hilir perlu mendapat 
porsi besar jika hal serupa tidak ingin muncul kembali.

Permasalahan rusaknya kualitas air di beberapa sungai di DKI Jakarta 
sebagian besar disebabkan oleh air limbah domestik. Sebanyak 75 
persen air limbah domestik berperan dalam kerusakan kualitas air 
di DKI Jakarta, khususnya di Kali Item. Setiap harinya, setiap orang 
diperkirakan akan menghasilkan air limbah domestil sebesar 200-
300 liter per orang per hari (http://www.kelair.bppt.go.id, 30/7).

Pasal 1 Bab I Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 
122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 
menyebutkan bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang 
berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, 
apartemen, perkantoran, toko, rumah sakit, mall, swalayan, balai 
pertemuan, hotel, industri, dan sekolah baik berupa grey water (air 
bekas) ataupun black water (air kotor/tinja).

Sedangkan Pasal 17 Bab IX masih dalam peraturan yang sama 
telah mencantumkan sanksi kepada semua pihak yang menyalahi 
peraturan pengolahan limbah. Setiap pihak berkewajiban memiliki 
tempat pengolahan limbah sebelum limbah tersebut dilepaskan di 
sungai-sungai. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka sanksi pencabutan 
ijin akan diberlakukan bagi pegiat usaha dan penyegelan bangunan 
bagi level rumah tangga.

Meskipun sudah ada peraturan yang jelas, namun implementasi 
masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari tingkat pencemaran 
sungai di DKI Jakarta yang kian hari kian parah. Tercatat seluruh 
sungai di DKI Jakarta tercemar kategori berat berdasarkan Statistik 
Lingkungan Hidup tahun 2017. 

Penegakan peraturan yang sudah ada harus menjadi prioritas 
untuk segera dilakukan terutama terkait pengolahan air limbah 
domestik. Pemerintah sebagai aparat penegak peraturan harus 
selalu berpegang kepada aspek legal yang sudah ada. Selain itu, 
pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan agar masyarakat 
lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. 

Hal lain yang bisa coba dilakukan adalah pembangunan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL). Umumnya, satu IPAL bisa 
menampung limbah dari 150 kepala keluarga. Pembangunan IPAL 
konvensional untuk mengolah air limbah menjadi air bersih dengan 
kapasitas 1 liter per detik memakan biaya Rp 100 juta. Selain biaya 
yang tidak murah, IPAL juga membutuhkan luas lahan yang tidak 
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sedikit. Satu buah IPAL membutuhkan lahan 500 meter persegi 
(megapolitan.kompas.com, 30/7). 

Biaya yang tidak sedikit ini dapat disiasati oleh Pemprov DKI Jakarta 
dengan memanfaatkan sektor swasta. Keberadaan sektor swasta 
dapat dimanfaatkan melalui keberadaan dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) terutama dari beberapa perusahaan yang 
fokus terhadap permasalahan sanitasi. Dengan penanganan yang 
fokus terhadap aspek hilir/pencegahan, Indonesia khususnya ibu 
kota tidak harus menunggu menjadi sorotan berbagai pihak terlebih 
dahulu untuk melakukan pembenahan. Jangan sampai pembenahan 
yang dilakukan berhenti pada tahap hulu, terlebih berhenti ketika 
perhelatan Asean Games 2018 telah usai.

- Umi Lutfiah -

Mengatasi 
permasalahan Kali 
Item tidak akan 
selesai jika hanya 
mengandalkan 
upaya pembenahan 
dari sektor hulu. 
Diperlukan perhatian 
lebih terhadap 
penanganan 
pada sektor hilir/
pencegahan.
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Profil Institusi

The  Indonesian  Institute (TII) adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang 
resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis 
dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga 
yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana 
utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

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

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. 

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.
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Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang 
dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan 
hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai 
visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan 
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), 
diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana 
TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), 
serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

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

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

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

Profil Institusi
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

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

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal 
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada 
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan 
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada 
perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia 
dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah. 

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

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

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

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah 
Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik 
yang kuat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

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

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

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

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

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

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

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

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

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

Fasilitasi dan Advokasi
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