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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Oktober 2018 mengangkat Laporan Utama tentang 
memperbaiki sistem mitigasi bencana di Indonesia. Topik ini berangkat 
dari bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu-Donggala. Di dalam 
tulisan termuat, bagaimana kemampuan manajemen pasca bencana yang 
diterapkan. Hal ini menjadi penting, mengingat Indonesia sebagai  negara 
yang berada di jalur pertemuan antara tiga lempeng tektonik, yang rentan 
akan terjadinya  gempa, gunung meletus, dan tsunami setiap saat.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas dua isu, yakni mendorong 
kampanye Pilpres 2019 bebas dari informasi hoaks dan kampanye 
hitam. Kami juga menyoroti laporan awal dana kampanye Pemilu 2019. 
Kedua bahasan politik fokus pada kampanye pemilu yang disinyalir akan 
menghadapi banyak persoalan, yang diantaranya melibatkan partai politik. 
Sejumlah rekomendasi dikemukakan penulis terkait tranparansi dana dan 
good governance dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. 

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang digital ekonomi 
sebagai berkah bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), dimana 
isu ini tengah diperbincangkan terkait upaya untuk meningkatkan 
perekonomian UMKM. Topik ekonomi kedua yang diangkat dalam Update 
Indonesia Oktober terkait isu ekonomi sebagai magnet kampanye politik 
dengan fokus pada pasangan calon terkait sektor ekonomi.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat topik tentang 
dilema penutupan lokalisasi dan hak wanita pekerja seks (WPS). Di tulisan 
ini, penulis mengungkapkan aspek kesehatan terutama soal ‘penyebaran 
penyakit seksual’ yang kemungkinannya akan lebih besar angkanya pasca 
penutupan lokalisasi. Isu sosial lainnya, terkait hari kesehatan jiwa, 
khususnya menyangkut kritik terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Hal 
ini berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa yang jatuh pada 10 Oktober 
2018. Isu sosial selanjutnya yang Update Indonesia edisi Oktober angkat 
adalah mengenai terobosan kebijakan pembuatan e-KTP. Isu ini muncul 
mengingat sejumlah warga negara yang menghadapi hambatan dalam 
proses pembuatan e-KTP, khususnya kelompok minoritas dan rentan 
seperti Orang Dengah HIV/AIDS.   
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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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Memperbaiki Sistem Mitigasi Bencana di Indonesia

Hingga Minggu, 07 Oktober 2018, Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) menyebut bahwa jumlah korban meninggal akibat 
gempa dan tsunami Palu-Donggala mencapai 1.944 jiwa. Selain itu, 
diperkirakan terdapat 5.000 orang yang masih dinyatakan hilang 
dan 2.549 orang yang mengalami luka-luka. BNPB juga mencatat 
bahwa gempa berkekuatan 7.7 SR yang diikuti oleh tsunami tersebut 
telah membuat 65.733 rumah rusak dan 74.444 warga mengungsi. 
Bencana yang membuat warga Palu-Donggala kehilangan rumah 
dan keluarga yang mereka cintai (idntimes.com, 07/10).

Pasca terjadinya bencana tsunami dan gempa di Palu-Donggala 
tersebut, Pemerintah Indonesia langsung bergegas untuk 
mengirimkan bantuan agar kondisi area tedampak bencana pulih 
kembali. Bantuan berupa makanan, alat berat, bahan bakar, tim 
SAR, dan bantuan lainnya diberangkatkan pemerintah untuk 
membangkitkan kondisi Palu dan Donggala.

Pihak swasta dan masyarakat juga bergotong-royong turut 
meringankan beban masyarakat Palu-Donggala. Dalam mengatasi 
kondisi pasca bencana, Indonesia memang terlihat semakin baik 
dari bencana ke bencana. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, 
dan masyarakat dalam mengatasi bencana menunjukkan hal yang 
positif. Kemampuan ini membantu pihak yang terkena bencana 
segera tertolong dan bangkit kembali.

Akan tetapi, kemampuan manajemen pasca bencana tersebut 
tidak cukup dimiliki oleh kita sebagai negara yang berada di jalur 
“Ring of Fire”. Apalagi Indonesia adalah negara yang berada di 
jalur pertemuan antara tiga lempeng tektonik yang memungkinkan 
menghasilkan gempa, gunung meletus, dan tsunami setiap saat.

Atas dasar posisi Indonesia yang berdiri di atas jalur api tersebut, 
telah menjadi urgensi kita untuk memiliki kemampuan mitigasi 
bencana yang baik. Memiliki kemampuan mitigasi bencana yang 
baik bertujuan untuk meminimalisir jumlah korban yang dihasilkan. 
Tulisan ini akan menggaris bawahi beberapa hal yang perlu dilakukan 
oleh pemerintah untuk memperbaiki mitigasi bencana kita.

Laporan Utama
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Pertama, perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah 
untuk menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 
yang mengakomodir kawasan daerah rawan bencana. Sensitivitas 
terhadap daerah rawan bencana ini penting ketika merumuskan 
RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya, dengan 
ditetapkan adanya kawasan rawan bencana di daerah setempat, 
daerah tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kawasan hunian 
maupun pusat aktivitas ekonomi. 

Belajar dari gempa dan tsunami di Donggala, RTRW di sana tidak 
sensitif terhadap daerah rawan bencana. Adanya mal dan hotel yang 
berdiri di tepi pantai tersebut menunjukkan pemerintah daerah tidak 
memiliki mitigasi akan datangnya bencana tsunami di Donggala. Di 
daerah-daerah lainnya juga masih minim menyusun RTRW yang 
sensitif terhadap potensi bencana. Salah satunya seperti Bandara 
New Yogyakarta Airport yang akan dibangun persis di bibir pantai 
menghadap Samudera Hindia.

Kedua, RTRW harus ditunjang dengan kualitas struktur bangunan 
yang tahan gempa. Banyak penemuan-penemuan baik dari dalam 
negeri maupun luar negeri dalam merumuskan bangunan tahan 
gempa. Salah satunya ialah dengan cara membangun gedung atau 
rumah menggunakan pondasi sarang laba-laba. Pondasi ini dipercaya 
dapat menahan bangunan dari gempa hingga kekuatan 9 SR. 

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) juga mengembangkan model rumah tahan gempa yang 
bernama Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Model rumah 
ini didesain mengikuti gerakan bumi. Tidak melawan gerak gempa 
yang memungkinkan rumah menjadi roboh. Membangun rumah ini 
jauh lebih murah dibandingkan membangun rumah konvensional 
(kumparan.com, 31/08).

Ketiga, perlu adanya peningkatan kelengkapan alat pendeteksi 
gempa dan tsunami di Indonesia. Saat ini Indonesia hanya memiliki 
175 sensor pendeteksi gempa. Dengan luas wilayah lebih dari 5 juta 
kilometer persegi, angka tersebut masih jauh dari ideal. Berbeda 
dengan Jepang, yang luas wilayahnya jauh lebih kecil ternyata sudah 
memiliki 1.000 sensor pendeteksi gempa (kumparan.com, 31/1). 

Selain masih terbatasnya alat pendeteksi gempa yang kita miliki, 
persoalan mitigasi lainnya ialah kita tidak memiliki alat pendeteksi 
tsunami. Alat pendeteksi tsunami yang pernah diberikan oleh 
Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat pasca Tsunami Aceh, 
hanya bertahan beroperasi sampai 2012. Banyak diantara alat 
pendeteksi tersebut rusak dan dicuri orang (detik.com, 02/10).

Laporan Utama
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Keempat, pentingnya pendidikan mitigasi bencana. Perlu dimasifkan 
pendidikan kebencanaan terhadap siswa-siswi mulai dari tingkat 
dasar hingga atas. Pendidikan kebencanaan ini penting agar warga 
tahu apa yang mereka lakukan ketika terjadi bencana. 

Kelima, perlu adanya ketersediaan infrastruktur yang mampu 
memudahkan warga untuk evakuasi ketika bencana datang. 
Infrastruktur pendukung ketika bencana tiba sangat diperlukan, 
seperti jalur evakulasi, pengeras suara, dan infrastruktur lainnya. 

Belajar dari Jepang, ketika Badan Meteorologi Jepang menerima 
data akan adanya tsunami, pengumuman adanya tsunami langsung 
disiarkan melalui televisi nasional dan radio-radio kepada seluruh 
penjuru warga Jepang. Selain itu, pemerintah Jepang juga memasang 
pengeras suara di beberapa penjuru kota yang rawan bencana untuk 
memerintahkan warga agar segera melakukan evakuasi (tribunnews.
com, 10/01).

Setidaknya, lima rekomendasi tersebut dapat meningkatkan 
kemampuan sistem mitigasi bencana kita, mulai dari penganggaran 
hingga pelaksanaan progam mitigasi bencana. Sudah barang tentu, 
mitigasi bencana membutuhkan kesadaran komitmen yang kuat. 
Berhubung saat ini para kandidat telah memasuki masa kampanye 
pilpres, kita perlu menantang mereka untuk memasukkan isu mitigasi 
bencana menjadi visi-misi mereka. Dengan harapan, ketika mereka 
akan terpilih kelak, mereka menepati janji mereka untuk memperbaiki 
sistem mitigasi bencana kita. Tak terkecuali memasukkan anggaran 
tanggap bencana di dalam APBN.

- Fadel Basrianto -

Laporan Utama

Isu mitigasi bencana 
jangan dipandang 
sebagai isu yang non-
populis. Akan tetapi, 
isu mitigasi bencana 
perlu dipandang 
sebagai investasi untuk 
meminimalisir jumlah 
korban jiwa ketika 
bencana datang dan 
mengantisipasi kondisi 
darurat bencana 
dengan lebih tanggap 
dan lebih baik. 
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Minggu, 23 September 2018 merupakan hari pertama dimulainya 
kampanye pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). 
Berdasarkan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 
2019 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan kampanye 
Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada 23 September 2018 sampai 
dengan 13 April 2019.  

Kampanye merupakan kegiatan penting yang dilakukan dalam ajang 
kontestasi politik. Tujuan kampanye politik itu sendiri adalah untuk 
memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. 
Kampanye dilakukan dengan cara mempengaruhi orang lain agar 
sasaran kampanye memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai 
dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi (Cangara, 
2009). Sedangkan Pfau dan Parrot (dalam Gun Gun Heryanto, 
2013) menyebutkan bahwa tujuan kampanye adalah untuk 
mempengaruhi khalayak untuk memilih pasangan calon.

Namun, kampanye Pilpres 2019 dibayangi dengan meningkatnya 
penyebaran berita hoaks yang mengarah pada kampanye hitam. 
Hal ini akan membuat kerugian bagi kandidat dan juga terutama 
pada masyarakat sebagai pemilih. Penyebaran berita hoaks marak 
dilakukan melalui situs berita online. Selanjutnya dari pemberitaan 
di situs berita online, berita hoaks tersebut, disebarluaskan melalui 
jejaring media sosial, seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, 
dan lain-lain. 

Padahal memilih pasangan calon merupakan bentuk dari partisipasi 
politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat itu sendiri 
merupakan wujud dari kesadaran politik masyarakat. Menurut 
Surbakti (2007), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan 
kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan 
sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian 
terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 
1985).

Mendorong Kampanye Pilpres 2019 Bebas dari 

Informasi Hoax dan Kampanye Hitam

Politik
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Lebih jauh, Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007), menyebutkan 
salah satu variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
tingkat partisipasi politik seseorang, adalah kesadaran politik.  Jika 
kampanye Pemilu 2019 banyak diisi oleh informasi hoaks yang 
mengarah pada kampanye hitam. Kampanye dengan informasi 
hoaks dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat akan menurun.

Rekomendasi

Pertama, sangat penting untuk disadari oleh kedua tim pasangan 
calon ini untuk menciptakan kampanye yang mendidik. Kampanye 
yang mendidik seharusnya menekankan pada diskusi gagasan dari 
kedua pasangan calon di arena publik.

Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan 
kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Sudah seharusnya 
kampanye dijadikan ruang pendidikan politik masyarakat guna 
membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis. 

Kedua, penting bagi media massa dan kelompok masyarakat sipil 
untuk mendorong penguatan literasi media bagi masyarakat. 
Definisi literasi media sendiri, yaitu kemampuan memiliki akses ke 
media, memahami media, menciptakan dan mengekspresikan diri 
untuk menggunakan media (Buckingham 2005, Livingstone 2005). 
Penguatan literasi media akan menumbuhkan pemahaman kritis 
masyarakat terkait informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat 
memilah informasi yang didapat, apakah hal itu hoaks atau tidak. 

Ketiga, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus 
bersikap tegas untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada tim sukses 
maupun tim relawan pendukung yang melakukan kampanye hitam. 
Larangan kampanye yang mengarah pada kampanye hitam diatur 
pada Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Pasal 69 Ayat 
1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 
tentang Kampanye Pemilihan Umum. 

Pelanggaran terhadap larangan kampanye di atas dikenakan sanksi 
yang diatur pada Pasal 521, UU No 7 Tahun 2018. Pasal tersebut 
berbunyi, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye 
Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan Pelaksanaan 
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, 
huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.000,00 (dua 
puluh empat juta rupiah).

Politik
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Lebih jauh, Bawaslu juga diharapkan mempublikasikan tim sukses/
relawan pendukung manakah yang paling sering melakukan aksi 
kampanye hitam, agar publik dapat menilai dan menjadi pembelajaran 
publik.

- Arfianto Purbolaksono -

Kampanye Pilpres 
2019 dibayangi 
dengan meningkatnya 
penyebaran berita 
hoax yang mengarah 
pada kampanye 
hitam. Penting bagi 
Bawaslu untuk 
mempublikasikan 
tim sukses/relawan 
yang paling sering 
melakukan aksi 
kampanye hitam untuk 
memberi pendidikan 
kepada publik.

Politik
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Menyoroti Laporan Awal 

Dana Kampanye Pemilu 2019 

                

Magnus Ohman (2016) seorang pakar keuangan politik, menyatakan 
bahwa dana kampanye sangat penting bagi partai politik. Partai 
politik membutuhkan dana untuk menyebarkan gagasan dan 
berkomunikasi dengan para konstituen mereka. Kampanye pemilu 
yang dinamis dan partai politik yang aktif dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat di dalam diskursus demokrasi. Oleh sebab itu 
keuangan politik memegang peranan penting di dalam demokrasi: 
pendanaan bisa memperkuat partai politik dan para kandidat, serta 
menyediakan kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi 
dalam posisi yang setara.

Mengingat pentingnya dana kampanye tersebut, pada 23 September 
2018 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima Laporan 
Awal Dana Kampanye (LADK) dari partai politik peserta Pemilu 
2019. Rata-rata dana yang dilaporkan merupakan gabungan 
sumbangan dari calon legislatif dan juga kas partai. 

Berdasarkan keterangan KPU, PDI-P menjadi partai yang paling 
besar melaporkan LADK, dengan Rp 105 Miliar, diikuti Partai 
Gerindra dengan Rp 73 Miliar. Sedangkan yang terkecil adalah Partai 
Perindo dan Partai Garuda, dengan masing-masing sebesar Rp 1 
juta. KPU masih akan memverifikasi laporan awal dana kampanye 
ini hingga 28 September 2018. 

Mencermati laporan tersebut, sangat terlihat ketimpangan yang 
sangat jauh jika membandingkan jumlah dana dalam laporan awal 
dana kampanye yang disampaikan oleh antara partai satu dengan 
partai lainnya. Penulis melihat ada kemungkinan ketidaksamaan 
pemahaman antara KPU dan partai politik dalam pelaporan awal 
dana kampanye ini. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pemahaman 
partai politik dan caleg terkait peraturan dana kampanye. 

Politik
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Belajar dari Pengalaman Pemilu 2014

Melihat pada penyelenggaraan Pemilu 2014, persoalan 
ketidaksamaan pemahaman antara KPU dan partai politik dalam 
pelaporan awal dana kampanye ditunjukkan dengan pertama, 
mayoritas partai politik belum membuat rekening khusus dana 
kampanye. Rekening tersebut seharusnya yang digunakan parpol 
sebagai lalu lintas keuangan untuk kepentingan dana kampanye.

Kedua, parpol belum mencatat pembukuan penerimaan dan 
pengeluaran dana kampanyenya. Ketiga, parpol kesulitan secara 
teknis dalam mengisi formulir laporan awal dana kampanye. Terdapat 
13 model formulir yang harus diisi dalam pembuatan pelaporan dana 
kampanye oleh parpol. 

Keempat, parpol kesulitan untuk membuat laporan dana kampanye, 
karena kesulitan untuk meminta laporan penggunaan keuangan 
untuk kampanye dari caleg. Kelima, masih lemahnya sosialisasi yang 
dilakukan KPU terhadap penyusunan laporan dana awal kampanye. 
Hal ini akhirnya berakibat pada ketidakpahaman parpol dan caleg 
dalam penyusunan laporan dana kampanyenya. 

Rekomendasi

Pelaporan dana kampanye merupakan langkah yang sangat penting. 
Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada 
publik. Transparansi dana kampanye memungkinkan pemilih untuk 
membuat keputusan yang lebih baik tentang partai atau calon yang 
akan mereka dukung (Karl-Heinz Nassmacher, 2003).

Oleh sebab itu, aturan tentang pelaporan dana kampanye harus 
dilaksanakan secara konsisten. Diperlukan upaya bersama dari 
penyelenggara dan peserta pemilu, serta masyarakat sipil untuk 
menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 
kampanye. 

Upaya-upaya yang relevan sampai saat ini dilakukan adalah pertama, 
menuntut KPU untuk bersikap konsisten dalam menjalankan aturan 
dana kampanye yang tertuang pada UU Pemilu dan PKPU. 

KPU harus tegas dalam memberikan sanksi, seperti yang telah 
tercantum pada Pasal 338 Ayat 1, Undang-Undang No 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi pengurus partai 
politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat 
kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye 

Politik
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pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 
sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat 2; 
partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan 
sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 67 Ayat 1 PKPU No 24 Tahun 2018 tentang 
Dana Kampanye Pemilu yang berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu 
Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada 
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 
sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
Ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu 
pada wilayah yang bersangkutan

Kedua, mendorong parpol untuk menginformasikan kepada publik 
tentang laporan dana kampanyenya. Misalnya melalui website. 
Ketiga, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pusat 
Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan 
pengawasan terkait pelaporan dana kampanye parpol Pemilu 2019. 

- Arfianto Purbolaksono -

Politik

Pelaporan dana 
kampanye merupakan 
langkah yang sangat 
penting. Hal ini 
dilakukan sebagai 
bagian implementasi 
transparansi kepada 
publik, serta demi 
terciptanya pemilu 
yang jujur, adil, dan 
berintegritas.
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Digital Ekonomi Berkah Bagi Pelaku UMKM

Tanggal 9-15 Oktober 2018 Indonesia menjadi tuan rumah sidang 
tahunan International Monetary Fund dan World Bank. Pertemuan 
tahunan tersebut terasa begitu penting mengingat tahun ini tengah 
terjadi gejolak global yang menyebabkan terganggunya stabilitas 
perekonomian di berbagai negara tak terkecuali Indonesia. Salah 
satu poin menarik yang menjadi pokok bahasan dalam sidang 
tahunan tersebut adalah pembahasan mengenai pengembangan 
digital ekonomi (tempo.co, 26/2).

Belakangan ini digital ekonomi menjadi isu yang cukup sering 
diperbincangkan. Konsep digital ekonomi pertama kali diperkenalkan 
oleh Tapscott (1998), sebagai sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi 
yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, 
meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi, kapasitas 
informasi dan pemrosesan informasi. 

Hadirnya digital ekonomi di Indonesia telah berkembang cukup 
pesat. Kondisi tersebut salah satunya tercermin pada aktivitas 
transaksi uang elektronik yang kian meningkat. Dikutip dari data 
Bank Indonesia, selama bulan Januari hingga Agustus 2018 telah 
terjadi transaksi uang elektronik dengan nominal mencapai Rp 28,2 
triliun. Selengkapknya lihat gambar berikut:

Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

 Sumber: Bank Indonesia 2013-2018

Ekonomi
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Perkembangan masyarakat dalam melakukan transaksi uang 
elektronik terus meningkat dari tahun 2013-2018. Tercatat terjadi 
peningkatan signifikan mulai tahun 2017 dengan nilai transaksi Rp 
12,4 triliun atau tumbuh 74 persen dibanding tahun sebelumnya. 
Kemudian sampai bulan Agustus 2018, Bank Indonesia mencatat 
telah terjadi peningkatan dua kali lebih besar dibanding tahun 
2017 dengan nominal sebesar Rp 28,2 triliun. Nilai tersebut tentu 
berpeluang tumbuh lebih besar lagi mengingat kalkulasi tersebut 
baru hingga bulan Agustus 2018. 

Peran Digital Ekonomi Bagi UMKM

Berkaca dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 
peluang besar bagi UMKM ketika memanfaatkan platform online 
atau ¬e-commerce. Pemerintah sendiri telah melihat peluang 
tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 
2017 tentang Road Map E-Commerce Tahun 2017-2019. Peraturan 
tersebut menjadi peta jalan untuk mengoptimalkan e-commerce 
sebagai salah satu tulang punggung ekonomi.

Penulis menganalisa bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan 
antara nilai transaksi uang elektronik dan pertumbuhan jumlah 
pengguna internet di Indonesia. Nilai korelasi kedua variabel 
mencapai 92 persen. Kondisi tersebut dapat diterangkan jika 
pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia membawa 
dampak terhadap peningkatan transaksi uang elektronik.

Mengacu hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
(APJII) pada tahun 2017, sebanyak 142 juta jiwa penduduk telah 
memanfaatkan internet dengan penetrasi mencapai 55 persen dari 
total populasi. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi UMKM untuk 
memperluas akses pemasaran produk melalui teknologi digital. 
Terlebih lagi dari total pengguna internet sebanyak 49 persen 
merupakan penduduk usia muda (19-34 tahun). 

Adanya kemudahan untuk mengakses pasar domestik maupun 
mancanegara akan memberikan potensi profit yang lebih besar. 
Terkonfirmasi berdasarkan hasil riset perusahaan konsultan di 
bidang ekonomi Deloitte Access Economics (2015), pemanfaatan 
teknologi digital bagi pelaku UMKM di Indonesia memberikan 
keuntungan signifikan dalam menaikkan pendapatan hingga 80 
persen. Selain itu, pemasaran secara online juga sangat berpotensi 
dalam memangkas biaya promosi dan iklan.

Ekonomi
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Pentingnya mendorong UMKM agar naik level melalui pemanfaatan 
digital teknologi karena tidak terlepas perannya dalam mendorong 
konsumsi nasional. Berdasarkan hasil riset dari Statista (2017), 
hasil penjualan e-commerce bidang retail mencapai Rp 102 triliun 
pada tahun 2017. Mengacu survei tersebut, penulis berpendapat 
jika saat ini terdapat 26 juta pelaku e-commerce artinya setiap 1 
pelaku e-commerce akan menyumbang terhadap konsumsi nasional 
sebesar Rp 4,1 juta per tahun (hanya untuk bidang retail).

Lebih jauh, jika seluruh pelaku UMKM di Indonesia atau 59 juta 
UMKM memanfaatkan platform online, rata-rata mereka akan 
memberikan sumbangan konsumsi nasional sebesar Rp 241 triliun 
per tahun. Angka ini berpotensi lebih besar mengingat perhitungan 
ini masih didasarkan pada usaha bidang retail. Bagi pelaku UMKM 
yang bergerak di sektor manufaktur tentu nilai ekonominya akan 
jauh lebih besar. 

Dibalik keuntungan dengan hadirnya digital ekonomi bagi sektor 
UMKM, namun rendahnya penetrasi pelaku usaha yang merambah 
digital teknologi masih menjadi tantangan. Merujuk data Kementerian 
Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) tahun 2018, baru sekitar 
6,4 persen pelaku UMKM yang telah merambah digital ekonomi 
(arahkita.com, 25/8). Kondisi ini menandakan bahwa Pemerintah 
masih perlu mendorong lagi sekitar 55 juta pelaku UMKM untuk go 
online.

Literasi digital merupakan salah satu strategi yang perlu terus 
diupayakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan peran digital 
UMKM bagi perekonomian. Hal ini dapat dilakukan melalui 
koordinasi Kemenkop dan UKM serta Kementerian Komunikasi 
dan Informasi dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait 
pentingnya meningkatkan akses pasar melalui peran teknologi 
digital. 

Bagi pelaku UMKM khususnya pada skala mikro dan kecil (aset di 
bawah Rp 1 miliar), tidak mudah merubah mindset mereka untuk 
go online karena masih tingginya resistensi mereka terhadap 
perubahan model bisnis. Dengan demikian, ketika adanya fasiltasi 
dari pemerintah serta insentif peluang pasar maka mereka akan 
lebih dapat membuka diri terhadap hadirnya digital teknologi sebagai 
peluang bisnis.

- Riski Wicaksono -

Ekonomi

Literasi digital bagi 
UMKM harus terus 
diupayakan karena 
inovasi teknologi ini 
dapat menjadikan para 
pelaku usaha lebih 
berdaya saing.



Update Indonesia — Volume XII, No. 9 – Oktober 2018 15

Isu Ekonomi Sebagai Magnet Kampanye Politik 

Kedua pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 
2019 telah menyampaikan visi-misi mereka ke Komisi Pemilihan 
Umum (KPU). Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengusung tema 
besar, yaitu “Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju”. 
Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi membawa visi-misi yang 
bertajuk “Empat Pilar Mensejahterakan Indonesia” (cnbcindonesia.
com, 24/9). 

Berdasarkan program aksi yang mereka tuangkan dalam dokumen 
visi-misi, topik ekonomi menjadi isu yang sering disinggung oleh 
kedua pasangan calon. Isu ekonomi menjadi bahasan yang cukup 
menarik serta menjadi magnet tersendiri dalam kampanye politik 
pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Alasan tersebut tidak 
terlepas dari kondisi global yang masih menekan nilai tukar rupiah 
terhadap dollar Amerika Serikat. Di sisi lain, persoalan kesenjangan, 
stabilitas harga pangan, lapangan kerja, dan defisit perdagangan 
juga masih menjadi isu kuat di dalam negeri.

Adu Gagasan Pasangan Calon Kandidat di Sektor Ekonomi

Dikutip dari laman KPU, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengusung 
dua misi di bidang ekonomi yang menyasar terhadap penguatan 
struktur ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kemudian, 
pasangan Prabowo-Sandi memiliki optimisme tinggi dengan 
menawarkan 8 pilar ekonomi yang diturunkan kedalam 36 program 
aksi. Berikut topik besar dalam program aksi kedua pasangan capres-
cawapres Pemilu 2019.

Tabel 1. Ringkasan Program Aksi Jokowi-Ma’ruf Amin dan 
Prabowo-Sandi

Ekonomi
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Sumber: kpu.go.id

Secara garis besar program aksi yang ditawarkan kedua pasangan 
calon tidak jauh berbeda. Kedua pasangan calon memiliki kesamaan 
untuk memfokuskan terhadap isu klasik seperti penguatan daya 
saing industri lokal, pasar tenaga kerja, pengembangan infrastruktur 
bisnis dan pemanfaatan sumber ekonomi baru. Kemudian, pasangan 
Prabowo-Sandi juga menyinggung program aksi yang diarahkan 
pada menjaga stabilitas harga pangan, pengelolaan fiskal yang efisien 
(isu utang, pajak) dan tata kelola BUMN sebagai benteng ekonomi 
nasional.

Namun dalam konteks ekonomi, Jokowi sebagai petahana 
memiliki modal kuat untuk melanjutkan Program Nawacita Jilid 
II. Program Nawacita Jilid I dapat dijadikan sebagai parameter 
untuk menunjukkan keberhasilan beberapa program pemerintahan 
Jokowi. Capaian keberhasilan program yang dimaksud diantaranya: 
mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit sebesar 
9,82 persen per Maret 2018; jumlah pengangguran turun sekitar 140 
ribu jiwa per Februari 2017 hingga Februari 2018, dan terciptanya 
lapangan kerja yang menyerap lebih dari 6 juta jiwa selama tahun 
2015-2017 (Data Kementerian Ketenagakerjaan, 2018).

Optimisme pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin melanjutkan Program 
Nawacita Jilid I terlihat dari rencana program yang salah satunya 
diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bisnis. Infrastruktur 
memang menjadi modal penting untuk merangsang pertumbuhan 
ekonomi suatu wilayah. Namun, ditengah nilai tukar rupiah yang 

Ekonomi
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saat ini melemah pada level Rp 15.133 per dollar AS (bi.go.id, 4/8), 
pembangunan infrastruktur justru berpotensi memberikan beban 
terhadap fiskal. Pasalnya sumber defisit pada tahun 2018 mayoritas 
disumbang oleh bahan baku proyek infrastruktur pemerintah, 
seperti impor besi baja yang meningkat 39 persen, impor mesin dan 
alat listrik naik 28 persen (BPS, 2018). Dengan demikian, kedepan 
dibutuhkan mitigasi yang tepat terkait strategi pembangunan proyek 
infrastruktur.

Pengembangan sumber ekonomi baru yang berkonsep syariah juga 
menjadi program aksi yang menarik ditunggu pada saat sesi debat 
mendatang. Hadirnya Ma’ruf Amin sebagai tokoh agama dinilai dapat 
menjadi insentif pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia. Sebanyak 
50 persen kucuran modal investasi asing masih terkonsentrasi di 
negara Singapura, Jepang, Hongkong dan China. Ma’ruf Amin 
yang memiliki kekuatan jaringan dengan negara berbasis muslim 
dapat merangsang pertumbuhan modal investasi baru di negara-
negara berbasis muslim.

Sementara itu, kubu Prabowo-Sandi sebagai oposisi membawa 
isu stabilitas kebutuhan harga pangan akan dijadikan sebagai 
salah satu senjata untuk mengkritik kinerja kubu petahana. Upaya 
tersebut terbilang relevan mengingat pangan dan produktivitas 
sektor pertanian masih menjadi persoalan yang dihadapi Indonesia. 
Sebagaimana mengacu data Global Hunger Index (GHI) 2017, 
permasalahan kelaparan di Indonesia memasuki skala yang 
serius karena sebanyak 19 juta jiwa penduduk Indonesia belum 
mendapatkan akses pangan layak (viva.co.id, 24/8).

Tercatat pada dokumen visi-misi program aksi pasangan Prabowo-
Sandi yang diarahkan pada tata kelola pangan disinggung sebanyak 
4 kali. Pertama, menciptakan sumber ekonomi baru di pedesaan 
melalui industrialisasi pertanian. Kedua, mendorong generasi muda di 
sektor pertanian melalui digital farming. Ketiga, penyediaan bank tani 
sebagai penyalur kredit sektor pertanian. Keempat, memperpendek 
rantai distribusi hasil pertanian. Program aksi tersebut akan menjadi 
bahan kampanye yang akan gencar didengungkan oleh kubu 
Prabowo-Sandi untuk meraup suara masyarakat. 

Kemudian, program aksi pasangan Prabowo-Sandi dalam rangka 
membenahi BUMN sebagai benteng ekonomi nasional terbilang 
masih sangat kasar. Perlu diperluas seperti apa pembenahan yang 
dimaksud, apakah melalui restrukturalisasi kepemilikannya atau 
melalui efisiensi tata kelola keuangan. Hal tersebut sangat penting 
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karena pada tahun 2017 saja sebanyak 24 BUMN mengalami kerugian 
dan menyebabkan Indonesia kehilangan potensi keuntungan sebesar 
Rp 5,8 trilun (bbc.com, 1/9/2017).

Penulis berpendapat bahwa penyusunan visi misi jangan hanya 
dijadikan sebagai syarat politik. Lebih jauh, penyusunan visi misi 
memang tetap harus realistis dan tetap mempertimbangkan relevansi 
kondisi saat ini. Di satu sisi, perumusan visi misi juga harus berpijak 
pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) Tahun 2005-2025. Dengan demikian, arah pembangunan 
akan tetap realistis dan sinergis jika misi tersebut mampu dijalankan 
secara nyata oleh pasangan calon terpilih.

- Riski Wicaksono -

Visi misi capres-
cawapres pada Pilpres 
2019 merupakan 
modal penting dalam 
kampanye politik, 
sehingga perlu disusun 
secara realistis dan 
tetap berpijak pada 
kerangka jangka 
panjang pemerintah.
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Tahun 2016 Kementerian Sosial mengeluarkan data mengenai 
jumlah WPS di Indonesia yang mencapai angka 64.435 jiwa. 
Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data 
Kementerian Sosial tahun 2015. Tercatat 56.000 WPS berada di 
164 lokalisasi yang tersebar di seluruh Indonesia (Kementerian 
Sosial, 2015-2016). 

Fenomena Gunung Es WPS dan Kebijakan Penutupan 
Lokalisasi

Angka yang dilaporkan oleh Kementerian Sosial tersebut jelas 
bukan angka yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Hal ini 
dikarenakan data tersebut hanya mencakup WPS yang berada di 
lokalisasi. Padahal, banyak WPS yang melakukan praktik mandiri 
melalui media sosial, panti pijat, salon, dan juga berbagai jenis usaha 
berkedok seksualitas. 

Keberadaan lokalisasi tidak hanya berperan dalam mengetahui 
seberapa banyak WPS yang ada. Lebih jauh, lokalisasi berfungsi 
sebagai tempat yang dapat memonitor penyebaran praktik asusila. 
Selain itu, keberadaan lokalisasi akan memudahkan pemerintah 
untuk memerangi penyakit menular seksual (PMS) terutama HIV/
AIDS. 

Saat ini, masih tersisa 99 lokalisasi yang tersebar di beberapa 
provinsi di Indonesia kecuali di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. 
Kementerian Sosial memiliki target bahwa tidak akan ada lagi 
lokalisasi pada tahun 2019. 

Penutupan lokalisasi sebenarnya bukan menjadi solusi dari 
permasalahan, justru akan menimbulkan masalah baru. Tidak ada 
yang bisa menjamin bahwa WPS yang telah diberi uang santunan 
akan memulai kehidupan baru. 

Dilema Penutupan Lokalisasi 

dan Hak Wanita Pekerja Seks (WPS)

Sosial
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Fakta menunjukkan bahwa beberapa dari WPS korban penutupan 
lokalisasi justru membuka usaha secara mandiri melalui media sosial 
atau membuka jasa prostitusi berkedok usaha salon dan panti pijat. 
Contoh konkretnya adalah kasus penutupan Dolly 2014 lalu. Sampai 
saat ini, praktik serupa masih kerap terjadi. Hal yang membedakan 
adalah kalau dulu praktik dilakukan di rumah bordil, sekarang 
dilakukan di sejumlah penginapan di luar Gang Dolly (rappler.com, 
21/9, Rianor, et al., 2016). 

Padahal, penginapan ini satu lokasi dengan pemukiman penduduk. 
Bisa dibayangkan bagaimana nasib generasi muda yang tumbuh 
di lingkungan sekitar penginapan-penginapan tersebut. Paparan 
pergaulan bebas akan menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. 

Lebih lanjut, penutupan lokalisasi akan menyulitkan Dinas Sosial 
dan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan. Selama ini, 
Dinas Sosial memiliki program pelatihan keterampilan bagi WPS. 
Diharapkan WPS akan memiliki pekerjaan baru dengan keterampilan 
dan modal usaha yang diberikan (depkes.go.id, 21/9). 

Dinas Kesehatan memiliki kewajiban memberikan layanan kesehatan  
khususnya Voluntary Counselling and Testing (VCT) melalui 
Puskesmas. Puskesmas yang memiliki daerah lokalisasi dalam 
area jangkauan programnya diwajibkan memberikan sosialisasi 
kesehatan dan VCT. WPS yang berada di lokasi tersebut diwajibkan 
untuk mengikuti sosialisasi berkala dan tes berkala. Selain itu, WPS 
juga difasiliatsi dengan kartu sehat sehingga mereka tidak harus 
membayar biaya pengobatan (depkes.go.id, 21/9).

Ketika lokalisasi ditutup, maka proses-proses yang telah dilakukan 
tidak dapat dilanjutkan. Puskesmas tidak lagi memiliki kewajiban 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Akses kesehatan 
WPS terutama untuk VCT jelas akan terhambat. Padahal VCT 
sangat penting dalam rangka memonitor penyebaran HIV/AIDS 
terutama pada kelompok berisiko.

Perubahan Sudut Pandang Penanganan Prostitusi

Pembubaran lokalisasi terbukti tak serta merta meniadakan praktik 
prostitusi. Hal ini dikarenakan sepanjang masih ada permintaan, 
maka akan tetap ada penawaran. Hukum Permintaan dan 
Penawaran menyatakan bahwa jumlah penawaran sebanding 
dengan jumlah permintaan (www.peoi.org, 25/9).
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Selama ini, fokus pemerintah selalu condong ke lokalisasi (pihak 
yang menawarkan). Penanganan dari pihak yang melakukan 
permintaan belum begitu menjadi sorotan.  Padahal, permasalahan 
prostitusi termasuk lokalisasi harus dilihat dari dua unsur tersebut. 
Berikut langkah yang bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk 
menangani prostitusi.

Pertama, pemerintah daerah yang akan melakukan penutupan 
lokalisasi sudah semestinya melakukan kajian dan pembinaan. 
Kajian dilakukan di awal sebelum proses penutupan dilakukan. Hal 
ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena dengan kajian, kondisi 
dan karakteristik WPS dapat dipetakan sehingga memudahkan 
pemerintah dalam melakukan pembinaan pasca penutupan 
dilaksanakan.

Pembinaan merupakan proses lanjutan setelah penutupan dengan 
melibatkan Dinas Sosial setempat. Proses ini dapat merupakan 
lanjutan pembinaan selama WPS masih berada di lokalisasi. 
Pembekalan keterampilan dan modal berusaha harus diberikan. 
Setelah proses ini selesai, pemerintah tidak lantas lepas tangan, 
harus ada mekanisme monitoring agar WPS tidak kembali ke 
pekerjaan lamanya.

Kedua, dalam rangka menjamin bahwa tidak akan ada lagi WPS 
yang kembali ke profesi semula, pemerintah harus melakukan 
perubahan peraturan terkait prostitusi. Indonesia sampai saat ini 
selalu melihat bahwa prostitusi adalah bentuk kejahatan bagi para 
WPS. Jika konsep ini terus dipertahankan, kasus prostitusi tidak 
akan dapat terselesaikan.

Belajar dari penanganan prostitusi di Swedia, tahun 1999 Swedia 
mengesahkan peraturan yang menyatakan secara tegas bahwa 
pembeli seks adalah tindakan kriminal serta menghapus status 
kriminal bagi penjual seks. Selain itu, ada aturan ketiga yang juga 
dibuat oleh Pemerintah Swedia. Aturan ini menyatakan bahwa 
pemerintah akan menganggarkan dana untuk membantu setiap 
WPS yang ingin keluar dari jerat prostitusi. Dana juga akan 
digunakan untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya 
peraturan tersebut (Ferandy, 2015).
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Dari strategi yang sudah diterapkan oleh Swedia, ada empat 
kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu:

• Memberlakukan prostitusi sebagai bentuk kekerasan terhadap 
perempuan,

•  Pembeli seks adalah perbuatan kriminal,

• WPS diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan bantuan,

• Edukasi masyarakat untuk melawan budaya prostitusi sebagai 
suatu hal yang wajar.

Kolaborasi kebijakan semacam ini sangat penting untuk dilakukan. 
Penutupan lokalisasi dengan kajian kemudian pembinaan, serta 
diikuti kegiatan monitoring penting untuk dilakukan dalam rangka 
menjamin bahwa penutupan tidak hanya sekedar menghilangkan 
prostitusi secara fisik/penampakannya saja. 

Lebih jauh, WPS bisa terindikasi sebagai korban pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM) jika negara mengabaikan hak mereka 
atas kesehatan, terutama akses terhadap informasi kesehatan 
dan pelayanan kesehatan. Tumpuan penanganan prostitusi sudah 
saatnya tidak hanya fokus kepada WPS sebagai penyedia jasanya, 
namun juga fokus kepada pelanggan sebagai pemakai jasa. 

Penekanan ini penting untuk mendorong program penanganan 
prostitusi yang pro-gender. Perlu diingat bahwa posisi WPS adalah 
sebagai korban dan negara wajib melindungi mereka agar tidak akan 
ada lagi perempuan yang secara terpaksa menggadaikan tubuh dan 
harga dirinya hanya untuk lembaran rupiah.

- Umi Lutfiah -

Perlu diingat bahwa 
posisi WPS adalah 
sebagai korban 
dan negara wajib 
melindungi mereka 
agar tidak akan 
ada lagi perempuan 
yang secara terpaksa 
menggadaikan tubuh 
dan harga dirinya 
hanya untuk lembaran 
rupiah.
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Hari Kesehatan Jiwa diperingati setiap tanggal 10 Oktober. 
Peringatan ini harus kita jadikan momentum untuk lebih peduli 
terhadap kesehatan jiwa. Salah satu aspek yang berhubungan 
dengan kesehatan jiwa adalah aspek medis. Namun, belum banyak 
fasilitas kesehatan di Indonesia yang dapat melayani layanan 
kesehatan jiwa, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. 
Padahal, lebih dari 14 juta jiwa penduduk Indonesia menderita 
ganguan mental emosional. Sedangkan 1.7 per 1.000 penduduk 
mengalami gangguan jiwa berat (Riskesdas, 2013).

Fasilitas Kesehatan Jiwa Belum Memadai

 Grafik 1. Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan Terstandar 
Tahun 2017

  

Sumber: www.sisdmk.bppsdmk.kemkes.go.id, 17/9

Banyaknya penduduk yang mengalami gangguan jiwa nyatanya 
belum diimbangi dengan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang 
memadai. Grafik 1 menginformasikan bahwa kurang dari 50 persen 
puskesmas yang sudah terakreditasi dan terstandarisasi. Akreditasi 
dan standarisasi sangat penting untuk menjamin bahwa layanan 
yang diberikan oleh puskesmas sudah sesuai standar, termasuk 
dalam hal layanan kesehatan jiwa.

Hari Kesehatan Jiwa: Potret Pelayanan Kesehatan Jiwa
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Lebih jauh, Laporan dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian 
Kesehatan tahun 2014 menyebutkan bahwa baru 21.47 persen 
puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa. 
Pelayanan yang diberikan pun masih sangat terbatas, belum 
termasuk dalam pelayanan komprehensif.

Aspek pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya terbatas pada jumlah 
fisik fasilitas kesehatan saja, misalnya terkait berapa jumlah 
puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa dalam 
hal pemberian obat rutin bulanan. Adanya pelayanan kesehatan 
jiwa tanpa diimbangi dengan ketersediaan sumber daya kesehatan 
yang kompeten tidak akan memberikan banyak perubahan.

Data World Health Organization (WHO) tahun 2016 
menginformasikan bahwa Indonesia baru memiliki 451 psikolog 
klinis (0.15 per 100.000 penduduk), 773 psikiater (0.32 per 100.000 
orang), dan perawat jiwa 6.500 orang (2 per 100.000 orang). 
Padahal, standar dari WHO untuk jumlah tenaga psikolog dan 
psikiater adalah 1:30.000 orang atau 3.33 per 100.000 orang (tirto.
id, 17/9).

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa 30 
persen puskesmas di wilayah Indonesia bagian timur tidak memiliki 
dokter umum sehingga persoalan kesehatan jiwa di daerah tersebut 
belum tertangani secara maksimal.

Ketidakadilan Bagi Pasien Gangguan Jiwa

Tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sangat rentan 
dialami oleh pasien gangguan jiwa yang tidak mendapatkan layanan 
kesehatan, khususnya layanan kesehatan di fasilitas kesehatan 
pertama. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang umum terjadi 
adalah pemasungan. Sebanyak 14.3 persen pasien gangguan 
jiwa justru mengalami pemasungan. Hal ini sebagai akibat dari 
kesenjangan pengobatan yang mencapai 90 persen. Artinya, 
hanya 10 persen pasien gangguan jiwa yang mendapatkan layanan 
kesehatan jiwa (Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, 
2013).

Faktanya, banyak pasien gangguan jiwa yang tidak dapat mengakses 
layanan kesehatan setelah dipulangkan dari rumah sakit jiwa (RSJ). 
Umumnya pasien harus melakukan rawat jalan di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama (FKTP). Namun, minimnya sumber daya 
kesehatan di puskesmas menyebabkan pasien hanya diberikan obat 

Sosial



Update Indonesia — Volume XII, No. 9 – Oktober 2018 25

saja tanpa adanya konsultasi psikologi. Sangat penting bagi pasien 
mendapatkan konseling selain mendapatkan perawatan medis. Hal 
ini dikarenakan pasien membutuhkan dukungan dan dorongan agar 
mampu kembali bersosialisasi di masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan keadilan 
bagi orang dengan gangguan jiwa adalah dengan memperluas 
akses pelayanan kesehatan jiwa. Tidak hanya terkait akses yang 
luas, namun kualitas pelayanan juga harus diperhatikan. Berikut 
beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjamin keadilan bagi 
orang dengan gangguan jiwa:

Pertama, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan harus 
memberikan porsi dana layanan kesehatan jiwa yang memadai. 
Selama ini, anggaran di bidang kesehatan jiwa masih sangat rendah 
karena anggaran diutamakan untuk kesehatan fisik serta penyediaan 
sarana prasarana (sisdmk.bppsdmk.kemkes.go.id, 17/9). Dengan dana 
yang memadai diharapkan program pelatihan pelayanan kesehatan 
jiwa di Puskesmas dan pemerataan tenaga kesehatan dapat 
terlaksana. 

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan harus terus 
melakukan monitoring dan evaluasi terkait Rencana Aksi Kegiatan 
tahun 2015-2019 yang saat ini sudah berjalan. Koordinasi dengan 
Dinas Kesehatan Provinsi menjadi hal penting untuk dilakukan. 

Kedua, Dinas Kesehatan Provinsi harus melakukan koordinasi 
rutin dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memastikan 
bahwa rencana aksi yang sudah disusun dapat mencapai target. 
Dalam rencana tersebut, tercatat target 250 puskesmas memiliki 
layanan kesehatan jiwa komprehensif. Sebanyak 250 puskesmas 
ini harus memiliki standar pelayanan khusus untuk gangguan jiwa. 
Puskesmas harus dilengkapi dengan fasilitas, dokter, psikiater, dan 
obat-obat khusus untuk masalah kesehatan jiwa. 

Selain itu, paramedis di puskesmas ini harus mendapatkan pelatihan 
khusus untuk mendiagnosa dan menangani orang dengan gangguan 
jiwa sejak dini. Jika puskesmas sudah memiliki kualitas yang baik, 
diharapkan masalah kesehatan jiwa dapat selesai di level puskesmas 
dan tidak berkembang ke level berikutnya. Kondisi ini tidak hanya 
menguntungkan pasien saja, namun juga menguntungkan bagi 
pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan negara melalui BPJS 
kesehatan. 
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Ketiga, paramedis di puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan 
dapat menyebarluaskan pengetahuannya kepada kader-kader 
kesehatan di cakupan area kerja mereka. Memaksimalkan kegiatan 
luar gedung juga merupakan salah satu fungsi puskesmas disamping 
kegiatan pelayanan dalam gedung. Jika hal ini bisa dilaksanakan, 
maka fungsi promotif dan preventif puskesmas dapat kembali 
digaungkan, mengingat sampai Desember 2018 baru 26.88 persen 
puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan promotif preventif 
(sisdmk.bppsdmk.kemkes.go.id, 17/9).

  

 - Umi Lutfiah -

Hari Kesehatan Jiwa 
diperingati setiap 
tanggal 10 Oktober. 
Salah satu bentuk 
kepedulian yang dapat 
kita lakukan adalah 
dengan memperhatikan 
hak terhadap akses 
layanan kesehatan 
jiwa.
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Ketiadaan e-KTP mengundang sejumlah problem. Di luar isu 
penyalahgunaan anggaran, kasus pengadaan e-KTP sudah 
memenjarakan petinggi DPR RI. Masalah yang tidak kalah penting 
diantaranya terkait tidak terpenuhinya hak untuk berpartisipasi 
dalam politik yang dialami sejumlah kelompok masyarakat. 

Tidak terdaftarnya 400 orang penyandang disabilitas mental  yang 
menghuni panti (swasta) di Bekasi dalam Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) pada Pilkada 2018 lalu salah satu diantaranya. Perhimpunan 
Jiwa Sehat (PJS) bahkan menyampaikan bahwa besar kemungkinan 
semua penghuni panti penyandang disabilitas psikososial di seluruh 
Indonesia tidak masuk dalam DPT pada Pilkada lalu karena ketiadaan 
e-ktp. 

Kasus lainnya, ketiadaan e-KTP menyebabkan akses untuk terdaftar 
dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program BPJS 
menjadi sulit. Sebagaimana ketentuan dalam UU 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), e-ktp merupakan 
salah satu dokumen yang harus dilampirkan saat pendaftaran 
kepersertaan kartu BPJS. Salah satu temuan hasil studi Indonesian 
AIDS Coalition (IAC) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa tidak 
terdaftarnya kepesertaan BPJS mempengaruhi penanganan dan 
perawatan HIV/AIDS terhadap sejumlah Orang Dengan HIV/
AIDS  (ODHA). 

Kebijakan satu identitas lewat Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
bertujuan sangat baik agar setiap orang teridentifikasi secara 
nasional di bawah satu sistem. Kebijakan satu identitas lewat 
e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP sebelumnya 
yang konvensional dan memungkinkan seseorang dapat memiliki 
lebih dari satu KTP. Ketiadaan basis data terpadu yang menghimpun 
data penduduk dari seluruh Indonesia memberi peluang penduduk 
“penggandaan” KTP.

Terobosan Kebijakan Pembuatan E-KTP   
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Mengingat sejumlah efek domino yang ditimbulkan atas ketiadaan 
e-KTP, sudah seharusnya pemerintah melakukan terobosan terkait 
mekansime mengakses e-KTP yang selama ini dirasakan sulit bagi 
kelompok masyarakat tertentu. Selama ini, persyaratan berupa 
ketersediaan dokumen-dokume,n seperti kartu keluarga (KK) 
menjadi ‘momok’ ketika hendak membuat e-KTP bagi mereka yang 
tidak memiliki domisili (gelandangan), memiliki mobilitas tinggi dan 
selalu berpindah, namun tidak membawa dokumen surat pengantar 
dari tempat asal, serta warga penyandang disabilitas yang memiliki 
keterbatasan dalam mengakses secara fisik kantor kelurahan atau 
kecamatan. 

Salah satu bentuk terobosan program dalam pembuatan e-KTP 
bagi kelompok minoritas dan rentan sudah dilakukan Pemerintah 
Kota Jayapura. Berangkat dari persoalan sulitnya Orang Dengan 
HIV/AIDS (ODHA) dan waria memiliki e-KTP dan kartu BPJS 
di wilayah Kota Jayapura, pemerintahan kota setempat melalui 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) berkoordinasi dengan dinas-
dinas terkait mencari solusi terbaik atas persoalan ketiadaan e-KTP 
bagi ODHA dan waria. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota 
Jayapura patut dicontoh di daerah lain yang menghadapi persoalan 
yang sama. 

Peran KPA dan Teknis Pembuatan NIK di Kota Jayapura

Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dibentuk oleh pemerintah 
dan berkedudukan di tingkat nasional dan daerah. Komisi 
Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) secara umum berkewajiban 
untuk menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta 
pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan 
AIDS. 

Kebijakan dan rencana strategis tersebut yang kemudian 
dilaksanakan pada tataran daerah oleh KPA Daerah bekerjasama 
dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) 
terkait. KPA menjadikan OPD terkait untuk bekerja sama dan 
berkoordinasi dalam membantu kelompok ODHA dan waria untuk 
dapat memiliki e-KTP. 

Teknis pelaksanaannya adalah KPA meminta pendamping HIV/
AIDS yang selama ini bekerja  berinteraksi dengan  ODHA dan waria 
untuk menggali persoalan pembuatan e-KTP. Pendamping memulai 
dengan  mengidentifikasi siapa saja yang tidak memiliki e-KTP, NIK/
KK, dan kartu BPJS. Selanjutnya, pihak KPA kemudian melakukan 
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pertemuan multi sektoral terkait akses e-KTP dengan mengundang 
seluruh OPD terkait, diantaranya Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. 

Setelah ada kesepakatan, Disdukcapil meminta pendamping untuk 
mendaftarkan mereka yang memiliki persoalan e-KTP secara 
kolekltif (bersama). Bagi mereka yang sudah memiliki NIK justru 
harus melalui proses panjang karena harus dilakukan validasi data 
terlebih dahulu di sistem untuk mengeliminasi NIK  ganda.

Bagi mereka yang sama sekali belum memiliki NIK akan dibuatkan 
kartu keluarga dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan 
dengan panti rehabilitasi untuk meminta kesediaan panti manjadi 
alamat domisili mereka. Spesifiknya, mereka yang belum memiliki 
NIK/KK diminta mendaftar sebagai penghuni panti, sehingga alamat 
panti menjadi alamat domisili dalam pembuatan kartu keluarga (KK).

Saat ini, kurang lebih 40 waria yang sudah terbantukan memiliki 
e-KTP setelah melalui proses ini. Sebagian besar dari 40 waria 
memiliki satu dokumen kartu keluarga yang didalamnya hanya 
tercantum nama dirinya (seorang) dengan alamat domisili panti 
rehabilitasi.   

Proses Pembelajaran

Dari teknis pelaksanaan yang sudah dilakukan Pemerintahan Kota 
Jayapura, pembelajaran yang penting untuk dicontoh adalah, bahwa 
selama ini kebuntuan untuk pembuatan e-KTP bagi mereka yang 
tidak memiliki dokumen-dokumen persyaratan seharusnya dapat 
diselesaikan. Belajar dari Pemerintah Kota Jayapura, tergambar 
bagaimana pemerintahan setempat sudah mengupayakan warganya 
untuk memiliki e-KTP. Hal ini patut dicontoh oleh pemerintah 
daerah lainnya. 

Pembelajaran kedua adalah, pentingnya keberadaan lembaga atau 
instansi yang memiliki fungsi koordinasi lintas sektor sebagaimana 
dilakukan KPA. Di wilayah lain, bisa saja kerja koordinasi dilakukan 
oleh lembaga/instansi lain. Sejauh berfungsi sebagai lembaga atau 
instansi yang melakukan koordinasi lintas sektor seharusnya dapat 
dilakukan.

Pelajaran ketiga adalah, bahwa kebijakan bagaimana mengakses 
e-KTP seharusnya bisa disebarluaskan dengan terlebih dahulu 
menyusun buku pedoman yang berisi praktik dan pengalaman 
terbaik di beberapa wilayah terkait. Pedoman ini  dapat berisi 
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tentang bagaimana proses pembuatan e-KTP dengan berbagai 
alternatif program, yang intinya dapat mempermudah warga yang 
selama ini sulit untuk memenuhi prasyarat kepemilikan e-KTP.

- Yossa Nainggolan -

Terobosan pembuatan 
e-KTP yang dilakukan 
Komisi Penanggulan 
AIDS (KPA) Kota 
Jayapura sangat 
membantu kelompok 
minoritas dan rentan 
dalam pembuatan 
e-KTP. Pengalaman 
di Kota Jayapura 
dapat menjadi contoh 
terobosan yang bagus 
agar setiap warga 
mendapatkan haknya 
terkait kartu identitas.    
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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.

RISET BIDANG SOSIAL
Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 

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

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.

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM
Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
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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 



Update Indonesia — Volume XII, No. 9 – Oktober 2018 37

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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